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 الواقع العربي والمستقبل الحضاري المنشود
 األقطاار العربّياةعاي  القتصادّية والحضاارّية  وماع كلا  تيتمّتع الوطن العربي بكّل ُمقّومات القّوة السياسّية وا ملّخص:

  وكلا  ألساباٍ  عديادٍة أبر: اا  في ظروٍف صعبٍة وقاسيٍة سياسّيًا  واقتصادّيًا  واجتماعّيَا  وأمنّيًا  وتربوّياًا  وققافياًا  وبيّّيااً 
 تجّ:ته إلى أقطاٍر ُمتعّددٍة  وتخّلفه العلمي والّتكنولوجي  وما ترّت  عن كل  من تبعّيٍة اقتصادّيٍة  وققافّيٍة عاّمٍة.

 ّوة الحضارّية العربّية ع العربي المرير  وعْرض عناصر القالواق لتحليل  أ مية  كه الّدراسة في أّنها جاءتوتكمن    
برا: المنهجّية التي يمكن للشعو  العربّية أن ّتتبعها ل  المنشود.لوصول إلى المستقبل العربي وا 

 .   الوطن العربي  الواقع العربي  المستقبل الحضاري  التنمية العربية  العمل العربي المشتر الكلمات الّدالة
  Abstract: 

     The Arab world has all the elements of civilized, political, and economical powers, in 

spite of that, the Arab countries live in harsh conditions, politically, economically, 

socially, educationally, culturally and environmentally, for many reasons. These reasons 

are mainly: its partition into multiple divisions, and scientific and technological failure, 

which yields to economical and cultural dependence. 

     The importance of this study is to analyze the hard Arab reality, to display elements of 

Arab civilization power, and to highlight the methodology that Arab peoples can follow to 

reach the desired promising Arab future. 
Key words: the Arab world, the Arab reality, the future of civilization, development, joint 

Arab action. 

 ُمقّدمـة: -      
تباااع كلااا  مااان تعاااّدٍد فاااي أناااوا  األنظماااة  ترتّااا  عااان التقسااايمات السياساااية للاااوطن العرباااي  وماااا           

الّسياسّية  ووالءاتها الخارجّية ( تفااوت  كبيار  فاي مساتويات التّقاّدض الحضااري باين أقطااره  فاي كافّاة جوانا  
الحياة الّسياسّية  واالقتصادّية  واالجتماعّية  والّتربوّية  والقّقافّية  واألمنّية والبيّّية  األمر الاكي كاان ُيشاّكل 

عاّق الداّض أماض أي فكرٍة للتقار  بْين  كه األقطار  وبالتالي كاان الفشال حْتمّياًا لكاّل المشااريع الّنهضاوّية ال
العربّياة التااي كاناات ُتطارع ماان بعااض الُمفّكاارين والمقّقفاين العاار   أو ماان بعاض الُحّكاااض أو الّ:عماااء العاار  

 اّة سنة الماضية واقع  عربيٌّ  مؤلض.الُمستنيرْين  وترّت  عن  كا التراكض الالحضاري عبر الم
ومع بدايات األلفّية الميالدّية القالقة بدأنا نشاهد َتيييْياراٍت  وانتفاضااٍت  شاعبّيٍة واعياٍة فاي العدياد         

اااٍد للّشاااع   ي بمْساااتقيٍل واعي مااان األقطاااار العربياااة  ُيمكااان أن َتْسَتسااايب فكااارة التقاااار  باااين أقطااااره  وتُاااوحي
لهاكه الّدراساة اّلتاي ى كقيرًا ومنك قروٍن خلْت   ورّبما يكون  كا ُمبّررًا ُيضيفه الباحا  العربي اّلكي عان

 تُناق  المحاور التالية 
 الواقع الحالي لألقطار العربية -1
 المستقبل الحضاري العربي. -2
 الخاتمة التوصيات(. -3

 و كه دراسة ُموج:ة لكلّي محوٍر منها 
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 :لعربيةلألقطار االواقع الحالي  -1
رغاض كاّل القواساض     والّضاعفي والتّفّكا ي  يعي  أبناء الوطن العرباي فاي ألاواٍن متنّوعاٍة مان المعانااةي       

تكاااّتالٍت  وأحاااالٍف اقتصاااادية  عليهض تبعّياااتهض لالواقاااع المريااار وي:ياااد مااان وطااا ة  اااكا  الُمشاااتركة بيااانهض 
ُمشاتركة  وُيمكان عاْرض أبار: األسابا  التاي ال تربطها إاّل المصلحة والرؤياة ال ة في العالض واجتماعيّ 

 أّدت إلى َتوّطن الواقع المرير في األقطار العربّية بما يلي  
اة بكافّاة أشاكالها  أ اض العوامال التاي أّدت إلاى معانااة : (1)التجزئـة والمفـايي  الُقطرّيــة 1:1     ُتعتبار التجّ:

ّيساّيًا لكاّل جوانا  الّضاعف الاكي اسَتْشار  وضعف سّكان الوطن العربي  كما ُيمكن اعتبار اا ساببًا ر 
فااي ترسااْيد مباادأ الُقْطرّيااة بااين أبناااء  -مااع مارور الااّ:من -  وكلاا  لُمسااا متهاالااوطن العرباايفاي جسااض 

وراء الّنعارات القومّيااة  والدينّياة  والطاّفيااة   -وماا :الاات- ُنبااالب إن ُقْلناا أّنهااا كاناتاألّماة العربّياة   وال
 ها الّشعو  العربّية واإلسالمّية.والجهوّية  التي تعيش

ّدة  وتبعّيات سياسية          فالتجّ:ة الّسياسّية  تمّقلت في تقطيع أوصال الوطن العربي إلى أوطان عي
لاااى كيانااااٍت بلاااب عااادد ا واقتصاااادية  ووالءات ُمختلفاااة   ترّساااخت وتوّطنااات فيهاااا  الُقْطرّياااة دولاااة22  وا 

  الوحااادة الجامعاااة باااين كافاااة األطيااااف بمكاسااا  َجْمعّياااٍة ومكاسااابها الّشخصاااّية الضاااّيقة  علاااى حساااا
ااة علاالهااكه اواسااعٍة  وكااان  ااْين انعكاساااتلتجّ: وآقااار ساالبّية علااى األقطااار العربيااة  ى  ااكا الّنحااو الُمشي

 ُنجملها بما يلي  
ااّدة دول    -1 دولااة(  إلااى ضااعف الااو:ْن السياسااي لهااكه 22سياسااّيًا  أّد  تقساايض الااوطن العربااي إلااى عي

 ول  وقّل ت قير ا على الّساحة الدولّية.الدّ 
 خيرات األرض العربية.الّدول العربية عْن ُمواجهة األجان  الّطامعين بَعج:ْت عسكرّيًا   -2
فااي معالجااة اقتصاااد ا  و ااكا أّد  مااع ماارور األّياااض إلاااى أْن  انفااردت كاال دولااة عربيااة اقتصااادّيًا   -3

تفاوتة صعوبات اقتصادية تمّقلت في ضاعف اإلنتااا الّ:راعاي  الدول العربية بصورة ُمْنفردة ومُ  ُتواجه
والحيواني  والّصناعي  ولكا أصبح من الطبيعي أن تمتا: اقتصاديات  كه الّدول بالّتجّ:ةي  والتخّلفي  

 والتّبعّيةي  والمديونّية.
اة( مان تحقياق أدناى درجاات -4 اء الاّكاتي االكتفاعدض ُقْدرة الدول العربياة  علاى الّنحاو القااّض علاى التجّ:

أو األضاعف ماوردًا( إلاى عاالض  األقاّل   في الوقت الكي دخلت فيه كقير مان دول الغكاّّيًا أو صناعّياً 
 مرحلة الّصناعات الققيلة ب حد  األسالي  الّتكنولوجّية الحديقة.

لعمّيـــة والّتكنولوجّيـــة العربّيـــة:  2:1 إلنتااااا العلماااي ُيوصاااف الاااوطن العرباااي بضااا لة اَتواُضـــع الُقـــدعرل العة
ْلمّيااة والتكنولوجّيااة  وضااعف الُمسااا مة فااي دفااع عملّيااات التقااّدض االقتصااادي  واالجتماااعي  للكااوادر العي

   (2 وُيع:  كل  إلى أسبا  عديدة أبر: ا



 4 

تادّني نيْساابة اإلنفاااق ماان الااّدخل القااومي علااى المعااارف العلميااة  والّتكنولوجيااة بحياا  ال تتعااّد   ااكه  -1
 ّيًا.سنو  %5الّنسبة 

 افتقار األمة العربية إلى ظروف اإلبدا   والّتطّور العلمي والّتكنولوجي. -2
 فلسفة وأ داف الّتربية التقليدّية حالتا دون الّتطّور العلمي والّتكنولوجي. -3
 ا:دياد االعتماد على الّدول الّصناعّية  والتّبعّية في مجال توفير العلوض والّتكنولوجيا. -4

 نال  جهودًا كبيرة ُبكلت لتقليل الفجوة العلمية والتكنولوجية عن طريق  بناء القدرة الّكاتّياة   إاّل أنّ      
قاماااة مشااااريع تهااادف إلاااى :ياااادة  واالساااتفادة مااان تجاااار  المنظماااة العربياااة للّتربياااة والقّقافاااة والعلاااوض  وا 

 ْستوردة.االعتماد الّكاتي لخدمة التّنمية  وتقليل االعتماد على الّتكنولوجيا المُ 
وبشااكٍل عاااضٍّ ُيمكاان تااوفير القاادرات العلمّيااة  والّتكنولوجّيااة  والهندسااية فااي الااوطن العربااي شااريطة     

لمّية تكنولوجّياة ُمالّيماة للبيّاة العربياة  و اكا لاير بااألمر الّصاع   وُيعتبار  اكا الّشارط  إقامة قاعدة عي
ي  وتهيّااة االسااتقرار الااوظيفي للكفاااءات ماان األمااور الّضاارورّية ماان أجاال بيناااء ُمْسااتقبل حضاااري عرباا

 العلمية التي سُتسا ض بدور ا في تصنيع االقتصاد العربي بصورة ُمستقّلة بعيدًا عن الّتخّلف والتّبعّية.
إّن بناء القاعدة العلمّية الّتكنولوجّياة   اي ضارورة حتمّياة فاي  اكا العاالض الاكي الاكي يتيّيار بسارعة      

وفاي ُمقاّدمتها اإلنفجااَرْين  الَمْعرفاي  والّساكاني  وماا ُيرافقهماا مان ُمشاكالتي  في جميع منااحي الحيااة 
 اليكاء  وتلّو  البيّة  واستن:اف الموارد الّطبيعّية.

ان ُسارعته ليي وبما أّن الوطن العربي ج:ء      لحاق بيرْكا  ُمهّض في  كا العاالض  فاّّن علياه أن ُنضااعف مي
الّتخطاايط الّااكي ُيراعااي التّااوا:ن الُمسااتمر بااين التّقااّدض فااي   ااكا يتطلّاا  نّية  وال شااّ  أنالحضااارة اإلنسااا

الجااانبين المااادي والمعنااوي  بمعنااى تااوفير الخاادمات المادّيااة  كخاادمات التنميااة االقتصااادّية  وخاادمات 
 وتوفير الخدمات المعنوّية  كخدمات التنمية االجتماعّية(  إلحادا  قاورة عربّياة عاماة  البنية الّتحتّية(

فاااي المجااااَلْين العلماااي والّتكنولاااوجي  بهااادف إيجااااد  ورعاياااة الماااواطن العرباااي الُمْنَتماااي  الاااكي يحمااال 
العقلّية الُمفكرة  والّك نّية المرنة  اّلكي ُيسا ض بيشْكٍل فاعل في إحادا  القّاورة العلمّياة الّتكنولوجّياة التاي 

 ُنريد.
  (3 لّشروط أ ّمهاوتحتاا القورة التي نقصد ا إلى مجموعٍة من ا      

 جامعات(. -معا د وكلّيات فنّية -نظاض تعليمي ُمتطّور مدرسي -1
ْلمي بمختلف صور ا. -2  موارد مالّية لإلنفاق على مراك: البح  العي
 تحسين نوعّية الحياة لإلنسان العربي. -3
 قرارات وقوانين ترعى  وُتعّ::  كا التوّجه. -4

الّشااروط متااوّفرة فااي الااوطن العربااي  وتتمقّاال بعناصاار القااّوة الحضااارّية  وُيالحااظ أّن ُمتطّلبااات  ااكه      
التاااي تاااّض عرضاااها ساااابقًا  ولاااكا نعتقاااد بااا ّن تحقياااق القاااورة العلمياااة والّتكنولوجّياااة علاااى مساااتو  الاااوطن 
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العربااي   ااو أماار  سااْهل  رغااض ُصااعوبته الظااا رة والّناتجااة عاان عاادض وجااود تقااار  بااين الاادول العربيااة  
 ه القورة ال ُبّد من توفير مجموعة اإلجراءات التّالية وإلحدا   ك

:الاة كافّاة المعّوقاات لتحقياق االعتمااد  -1 إيجاد موقاف عرباي واحاد  تجااه قضاايا العلاض والتكنولوجياا  وا 
 الّكاتي العربي.

 توطين الّتكنولوجيا المحلّية الُمالّمة  وكل  من خالل الّتخطيط العلمي الّدقيق. -2
وق عربي  يهدف إلى بناء القُادرة التكنولوجّياة فاي قطاا  اإلنتااا والخادمات  واساتقطا  أيجاد صند -3

الكفااااءات العربياااة المهااااجرة  وتوظيفهاااا فاااي المشااااريع العربياااة الّراّااادة  وتاااوفير أجهااا:ة َجْماااع وَتْخااا:ْين 
 واْستيْرجا  المعلومات والبيانات لد  األقطار العربية.

طنّياااة المعنّياااة بالبحااا  والّتطاااوير  حيااا  تُْنفاااق الاااّدول الُمتقّدماااة علاااى دْعاااض الجهاااات والمؤّسساااات الو  -4
 األبحا  العلمية عشرات أضعاف ما تُنفقه الدول العربية بالنسبة للّدخل القومي.

إقامة وتع:ي: المراكا: الوطنّياة لتولياد الّتكنولوجياا وتجاكير ا فاي البنياة المحلّياة  وربطهاا بالقطاعاات  -5
 فة.اإلنتاجية المختل

 والّتطبيق.    ض القاّمة على منهجّية  الّتجربةإنشاء المؤّسسات المهنّية الُمالّيمة  وتشجيع عملية التعلي-6
تمااّر األقطااار العربيااة  ااكه األياااض بمرحلااٍة حاساامٍة فااي تاريخهااا ضــعا العمــل العربــي المشــتر :  3:1

حها أو تطوير اااا(  ويجااادر بنااا فاااي  اااكه  مرحلااة القاااورات الّشاااعبّية لَتْيييْياار األنظماااة العربياااة  أو إصااال
المرحلااة أن ُنراجااع تجاربنااا الّسااابقة فااي مجااال الّتعاااون العربااي  وأن ُنحااّدد بااّخال  مااد  نجاحهااا أو 

 قصور ا.
أّن الّتعاون العربي قديض  قيَدَض تااريد األّماة العربّياة  ولكّناه باالمفهوض الُقْطاري يعاود إلاى تااريد توقياع       

  حي  دعات الماادة القّانياة 1945  وتوقيع ميقاق الجامعة العربية عاض1944ندرية عاضبروتوكول اإلسك
من ميقاق الجامعة إلى الّتعاون  وجاء في  كه الُمقّدمة ما نّصه  "توقيق الّصالت بين الادول الُمشاتركة 

لّنظر بيصفٍة عاّمٍة فيها  وتنسيق خططها الّسياسّية تحقيقاً للتعاون بينها  وصيانة استقاللها وسيادتها  وا
  وقااد حااّددت تلاا  المااادة مجاااالت الّتعاااون العربااي بااين الاادول (4 فااي شااؤون الاابالد العربيااة ومصااالحها

     (5 األعضاء و ي
 الشؤون المالّية  التجارة  والجمار   والُعملة  والّ:راعة  والّصناعة(. -1
 والمالحة  والبرق  والبريد(. شؤون المواصالت الّسك  الحديدّية  والّطرق  والّطيران  -2
 شؤون الققافة. -3
 شؤون الجنسّية والجوا:ات والتّ شيرات  وتنفيك األحكاض وتسليض الُمجرمين. -4
 الشؤون االجتماعّية. -5
 الشؤون الّصحية. -6
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نااء وبالّرغض من كل  فّّن العمل العربي الُمشتر  لياية اآلن لض ُيحقّيق أدنى درجاات الّطماوع لاد  أب     
  (6 األمة العربية  ويرجع كل  إلى مجموعة من األسبا  أ ّمها

 عدض الوضوع في ُطرق العمل الُمتّبعة  وَتعدُّد وَتنوُّ   كه الطرق حي  تمّي:ت بما يلي  -1
تيلي  العامل السياسي على العامل االقتصادي  والّتجار  العربية في كل  كقيرة منهاا  الوحادة  -أ      

 . 1958ريا عاض بين مصر وسو 
َغَلبااة الوحاادة االقتصااادية للشااعو   علااى وحاادة القطاعااات  كمااا كااان كلاا  فااي اتّفاقّيااة الوحاادة  -     

 .1957االقتصادّية العربية عاض 
تفضيل الَعَمل عن طريق جها: الّسوق  على العمل عن طريق التنظيض الهيكلي  مّما أّد  إلى  -ا      

 يف الهياكل الضرورّية لتحقيق االندماا.غيا  اإلجراءات الخاّصة بتكي
تعااااّدد مراكاااا: القاااارارات الجماعّيااااة فااااي الااااوطن العربااااي  كالجامعااااة العربيااااة  ومنظمااااة األقطااااار  -د       

 الُمصّدرة للنفط.(
التّبعّياة  حيا  تارتبط اقتصااديات األقطاار العربيااة باقتصااديات األقطاار الّصاناعّية  وكلا  لضااعف  -2

هاااا  وضاااعف العالقاااات االقتصاااادية بينهاااا  و اااكا ُيشاااّكل عاّقاااًا كبيااارًا فاااي طرياااق القطاااا  الّصاااناعي في
 تحقيق الّتكامل.

 مشكلة الّت:ايد الّسكاني  وعدض الّتوّسع في اإلنتاا اليكاّي  وقد أّد  ت:ايد الّسكان إلى  -3
 الضيط المت:ايد على األرض. -أ 
 نق  رؤور األموال. -  
 ة لألطفال.:يادة نسبة اإلعالة وخاصّ  -ا 
 تناق  نصي  الفرد من الّدخل القومي. -د 
ضاااعف مسااااا مة القطااااا  الخااااا  فااااي المشاااروعات الُمشااااتركة  وتسااااّر  رأر المااااال العربااااي إلااااى  -4

 المصارف اإلسالمية.
ضعف أداء الجامعة العربياة  نتيجاة الضاعف فاي اتخااك القارارات الاكي كاان يشاترط اإلجماا  الاكي  -5

 .يصع  تحقيقه
 الالت االقتصادية الهيكلّية للدول العربية.اإلخت -6

ومع بداية القمانينات من القرن العشرين ظهر نمط  إيجابيٌّ في محاوالت الّتعااون العرباي  ُميااير    
    (7 لما سبقه من تجار   تمّقل في إنشاء ما ُيعرف بمجالر التعاون العربية التّالية

 .1981مجلر الّتعاون الخليجي  -أ  
 .1989جلر الّتعاون العربي م -   
 .1989مجلر الّتعاون المياربي  -ا  
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ولقد قار جدل  كبير  بين الُمفّكرين حول إنشاء  كه المجالر  فمنهض من رأ  أّنها محاولة لَضاْر    
ااة  ااة  ونقلهااا ماان "تجّ: العماال العربااي الُمشااتر  علااى المسااتو  القااومي  وتوساايع نطاااق التّفتياات والّتجّ:

تجّ:ة إقليمّية "  ومنهض من أّيد ا ُمنطلقاًا مان حقيقاة أّن الوحادة العربياة الّشااملة لاض َتْصامد ُقطرّية إلى 
لالختباااار  وأّناااه لاااض يباااق أمااااض العااار  ساااو  التّقاااار  اإلقليماااي الاااواقعي الًمتااادّرا  وأّن  اااكه الّتجمعاااات 

وطن العرباااي  حلقاتاااه اإلقليمياااة إن َتحّققااات  وتنامااات فهاااي ُمرّشاااحة ألن تخلاااق تّياااارًا وحااادوّيًا فاااي الااا
 ُمْنفصلة في البداية ُمترابطة في الّنهاية.

وعلااى الااّرغض ماان كااّل كلاا  فااّّن  ااكه المجااالر لااض تاانجح أيضااًا فااي تحقيااق أي درجااة ماان درجااات      
التّنساايق والّتعاااون فيمااا بااين أعضاااّها  نا ياا  عاان إقنااْين منهااا ماتااا فااي مهااد ما  فلااض يُعااد  نااا  أّي 

  ولض َنُعْد نْسمُع عن أي نشااطات لمجلار 1990عاون العربي بعد أ:مة الخليج حديٍ  عن مجلر التّ 
 الّتعاون المياربي.  

يتبّين مّماا سابق أّن َحْجاض العمال العرباي الُمشاتر  ال يتناسا  ومساتو  آماال أبنااء األّماة العربياة        
ياار  ضاارورة الت كيااد علااى  وال يصاال إلااى مسااتو  الّتحااديات الُمختلفااة التااي ُتواجههااا  ونحااُن َمااع َماانْ 

الّتعاون اإلقليمي القومي بين األقطار العربية كمرحلٍة ُأْوَلى  تؤّدي إلى مرحلةي الّتكامل واالندماا باين 
  كه األقطار في مراحَل الحقٍة.      

 :(8)انعدا  المؤسسّية في االقتصاد والّسياسة 1:4    
اإلنااادماع للمؤّسساااات اإلقليمّياااة العربياااة فاااي جهاااا: تعناااي المؤّسساااية فاااي االقتصااااد العرباااي  حالاااة  - 

ُمستقّل  مسّول عن تنسيق جمياع الّنشااطات  بحيا  يتجااو:  اكا االنادماا الاّربط العضاوي للمنشا ت 
اإلنتاجياااة  ليشااامل تصاااّورًا قومّياااًا ُمشاااتركًا للتنمياااة والنشااااط االقتصااااديْين  وخطّاااة قومّياااة ُتلااا:ض القطاااا  

وقاارارات وسياسااات يااتّض اّتخاك ااا وصااياغتها بشااكٍل ُمشااتر   حياا  يااتّض  االقتصااادي العربااي المشااتر  
دعض  كه المجموعات المؤّسساّية بااألطر القانونّياة  والمؤّسساية الُمالّماة  حتاى يتحقّاق علاى المساتو  

  -اإلداري مجموعة من األمور أ ّمها 
سار  بدفع عجلة التنمية    كا النظاض الكي من ش نه أن يُ  Decentralizationنظاض الالمرك:ّية  

المحلّياة  و ااو ال يعناي فقااط اختصاار الوقاات  والجهاد  وتقلياال التكااليف  باال أّن لاه خصاااّ  عدياادة 
تتمّقل فاي إعطااء الاوطن العرباي فرصاة ليلعا  دورًا باار:ًا فاي الحيااة االجتماعياة  والتنموياة لمجتمعاه 

وعات  والباداّل وأفضال الوسااّل لتحقيقهاا  المحّلي  ويكاون لاه الفرصاة ألْن ُيشاار  فاي اقتاراع المشار 
وأْن يؤّقر في ُصنع القرار المحّلي  والعمل المحّلي  من خالل تفاعل الجهود الحكومّية ماع المشااركة 
األ لّيااااة فااااي اإلسااااهاض فااااي التنميااااة المحلّيااااة  واإلقليميااااة  ب شااااكاٍل ُمتعااااّددٍة وبالتااااالي تحقيااااق التنميااااة 

 .(9 الّشاملة
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العربااي فااّّن المؤّسسااية االقتصااادية تكاااد تكااون معدومااة  ألّنهااا ُتواجااه عقباااٍت عدياادٍة وعلااى المسااتو     
في مقّدمتها  التجّ:ة  والنمو الُمستمر والُمتسار  للن:عات الُقطرّية على حسا  الوعي القومي  وضعف 

وًة علاى عادض فعالّياة بنية و يكلية المؤّسسات العربّية  وانعداض القّقاة باين األنظماة الّسياساّية العربياة  عاال
 القرارات الّصادرة عن جامعة الّدول العربية كما ككرنا سابقًا.

إكا كااان  ااكا حااال المؤّسسااّية فااي االقتصاااد العربااي  فااّّن المؤّسسااّية  فااي السياسااة العربّيااة أشااّد سااوءًا   -
الّسياساية  والمنظماات وَنْعنيي بالمؤّسسية في الّسياسة العربياة  انادماا المؤّسساات الفكرّياة  واألحا:ا  

الّتعاونّياااة العربياااة ضااامن أطُااار قانونّياااة ُمالّماااة  والتنسااايق بينهاااا لتوسااايع قاعااادة الُمشااااركة مااان جانااا  
ااْن أجاالي  األفااراد ماان ناحيااة  و:يااادة فعالّيااة الااّنظض الّسياسااّية ودور ااا فااي المجتمااع ماان ناحيااة أخاار   مي

 تحقيق   
 .شعو  العربية على الّنهج الديمقراطيالُمشاركة األ لية العربية  وتعويد ال -أ

 األمن اليكاّي الُقطري  والقضاء على الصراعات بين الجماعات المختلفة.  - 

األماااان الّسياسااااي والقااااومي العربااااي  وكلاااا  باناااادماا القيااااادات الّسياسااااّية الُقطرّيااااة ضاااامن أطُاااار  -ا
 مؤّسسية قوّية.

 الخلخلة السكانية والخلخلة الثقافية : 5:1
الخلخلاااة الّساااّكانّية  التيّيااار الاااكي يطااارأ علاااى الساااّكان مااان حيااا   الحجاااض  والنماااو  والكقافاااة   تعناااي  -

والجنر  والعمر  وحجض القّوة العاملة بسب  الهجرة  وانتقاال الساّكان مان منطقاة جيرافّياة إلاى أخار   
السااّكان   مّمااا ينااتج عنااه حاادو  تو:يااع غياار متااوا:ن فااي السااّكان  بااين مناااطق الجااك  والطّاارد لهااؤالء

ونظاارة واحااادة إلاااى تو:ياااع الساااّكان فااي الاااوطن العرباااي  نجاااد أّنهاااض يتوّ:عااون فاااي أشااارطة ساااهلية حاااول 
األنهااار أو فااي أشاارطة جبليااة  فااي حااين نجااد أّن مساااحات شاسااعة تتمقّاال بااالبوادي  والصااحاري تكاااد 

 تخلو من السّكان. 
 موعتين من العوامل وترجع أسبا  الخلخلة السّكانية في الوطن العربي إلى مج     
العواماااال الطبيعيااااة  ولااااكا توجااااد أكقااااف التجّمعااااات السااااّكانّية فااااي وادي النياااال  والاااادلتا  والسااااهول  -أ

ين البترول.  الساحلّية  ومناطق َتْعدي
العوامااال البشااارّية  وتتمقّااال باااالهجرة  و اااي ظاااا رة قديماااة فاااي الاااوطن العرباااي  ومااان أ ّمهاااا  جااارة -  

العااار  إلاااى أرجاااء الاااوطن العربااي  كااابالد الرافاادين  وباااالد الشااااض   القباّاال العربياااة ماان شااابه ج:ياارة
 ووادي النيل  وشمال إفريقيا.

وُتعتباار الهجاارة ماان أكقاار العواماال تاا قيرًا علااى كيفّيااة تو:يااع السااّكان  وتعتباار " جاارة األدميااة أو       
مان النتااّج الّسالبية " مان أشاّد أناوا  الهجارة تا قيرًا علاى عملياات التنمياة  و  Brain Drainالكفااءات 



 9 

التاااي ترتّبااات عااان الهجااارة فاااي الاااوطن العرباااي  اااي  اّتساااا  الفجاااوة أو الهاااّوة الحضاااارّية باااين المنااااطق 
 الّريفّية والحضرّية في مجاالت اإلسكان  والتعليض  والققافة  والرعاية الصحّية  وكاّفة الخدمات.

مان األريااف العربياة إلاى المادن  و اكه  وقد أّدت  كه الظروف إلى الم:يد مان الهجارات الجهوّياة     
الهجاارة آخااكة فااي التّفاااقض فااي معظااض أنحاااء الااوطن العربااي  وبشااكٍل ُيهااّدد االقتصاااد الااوطني والقااومي  

 .(10 بسب  عملّية التّفريب الُمستمّر للمناطق الّ:راعّية من األيدي العاملة
لماادن  وّأدت القُاادرة االسااتقطابّية للماادن وقااد نااتج عاان ت:ايااد حجااض الهجاارة الريفّيااة تضااّخض أحجاااض ا      

الكباااار  فااااي الااااوطن العربااااي إلااااى باااارو: ظااااا رة الّساااايادة المتروبوليتانّيااااة  وفقاااادان التااااوا:ن الحضااااري 
  وتبر:  كه الظا رة بوضوع في معظض مادن الخلايج العرباي  وبياروت  وبياداد  وعّماان  (11 اإلقليمي

مان مجماو  الساكان  %43ضري الاكي  ُتمّقلاه بياداد يوجاد وساّر العواصض العربّية   ففي الّتجّمع الح
إلااى  1950الحضاار فااي العااراق  وفااي األردن تحّولاات عمااان ماان ُمجااّرد تجّمااع ُسااّكاني صاايير عاااض 

تجّمع حضري كبير في الوقت الحاضر  وارتفعت نسبة السّكان في  اكه الُكتلاة الحضارّية مان حاوالي 
ماان ُمجماال  %93كمااا تتضااّمن منطقااة عمااان حااوالي حالّيااًا   %35إلااى مااا ُيقااار   1950عاااض 8%

 . (12 المؤّسسات في األردن
أّمااااا الخلخلااااة الققافيااااة فتعنااااي  التيّياااار الااااكي يطاااارأ علااااى األنماااااط القّقافّيااااة الّساااااّدة فااااي مجتمااااٍع ماااان  -

 المجتمعات نتيجة لتطّوره  وتحد   كه الخلخلة نتيجة لألسبا  التّالية  
 خارا.البعقات الدراسّية إلى ال -1
 نقل الّتكنولوجيا والمكتشفات العلمّية  وتبادل القّقافات مع األقطار األخر . -2
 الهجرة من الريف إلى المدينة واستمرار  جرة الكفاءات. -3
 ترّك: الخدمات  وخاّصة التعليمية كالجامعات  والكلّيات( في المناطق الحضرّية. -4
   (13 بالمقترحات التّالية  كه لوبشكٍل عاضٍّ ُيمكن معالجة ظا رة التخلخ  
 األخك بمبدأ التخطيط الشمولي في الوطن العربي. -1
الت كيااد علااى مفهااوض التّااوا:ن اإلقليمااي فااي عمليااات التنميااة  و ااكا يقتضااي إنشاااء أقطااا   أو مراكاا:  -2

 في المناطق التي تعّرضت لهجرات ُمكقّفة. (Growth Poles)نموٍّ جديدة 
 عات التنمية المحلّية في األرياف  والمناطق المحيطة بها.اال تماض بمشرو  -3  
إعااادة النظاار فااي الهياكاال االقتصااادّية الحالّيااة لاادول الااوطن العربااي  بحياا  يكااون لااديها قاادر ماان  -4  

 المرونة  على التكّيف مع الّتيّيرات التي يتعّرض لها العالض اليوض.
تمااعي  لماا لهماا مان أقاٍر فّعاال فاي الّتخفياف مان حاّدة اال تماض بالقضايا االجتماعياة والسالو  االج -5 

الّنْ:عات االستهالكية التي أخكت تُفّرق الُمجتمعات العربية  وتحّولها إلى ُمجتمعات ُطفيلّية تعتمد فاي 
 حياتها على ُمنتجات اآلخرين.
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تقاال األيادي العاملاة  تنظيض اللواّح  والقوانين  والّتشاريعات  للحاّد مان الهجارة الالُمنّظماة  وضابط ان -6 
 والعمل على تحجيض المدن داخل أح:مة خضراء ال يتعّدا ا التوّسع العمراني. 

ابتدأت التّبعية في حركة رؤور األموال العربياة بشاكٍل الّتبعّية في حركة رؤوس األموال العربية:  6:1
  ُأطلااق علااى  ااكه ض  وكلاا  حينمااا ارتفعاات أسااعار الاانفط ارتفاعااًا كبياارًا  حياا1973واضااح بعااد عاااض 

المرحلة التي تلت  كا العاض بالحقبة الّنفطياة الجديادة   وُتشاير الدراساات إلاى :ياادة احتياطياات الادول 
بلياون  388الّنفطية من العمالت األجنبّية في أعقاا  كلا   حيا  بلاب فااّض األماوال العربياة حاوالي 

بلياون دوالر  ونصاي   81األمريكياة   كاان نصاي  الوالياات الُمّتحادة 1981-1974دوالر في الفتارة 
بلياون دوالر  ونصاي   17بلياون دوالر  ونصاي  البنا  الادولي وصاندوق الانفط الادولي  75بريطانيا 

 .(14 بليون158الدول األخر  
ر الدراساات با ّن االحتيااط العرباي الماالي تضااعف خاالل        مارة وكلا   11,7سانة بمقادار  14وتُقادّي

كانت نتيجة كل  حصول األقطار العربية في األوب  على عاّادات نفطّياة بليات  ليُمجمل البلدان  وقد
(  وحصاااولها علاااى قالقاااة أرباااا   اااكه 1979-1950بلياااون دوالر خاااالل قالقاااين سااانة  500حاااوالي 

العاّادات خاالل السانوات السات األخيارة  شاّكلت العاّادات الساعودية حاوالي نصافها  وشاّكلت عاّادات 
 .(15 يت  وليبيا  ُقْمن  كه العاّداتكلٍّ من العراق  والكو 

  (16 وتتمّقل األسبا  التي أّدت إلى  جرة رؤور األموال العربية إلى الخارا بما يلي     
األسااابا  االقتصاااادية والمالياااة  ويرجاااع كلااا  إلاااى ساااوء المنااااض االساااتقماري العرباااي  وتواضاااع حجاااض -1

 .مشاريع التّنمية  وضعف سوق األوراق المالية العربية
 في مجاالت االستقمار. األسبا  التشريعّية  وتتمّقل بعدض وضوع القواعد القانونية -2
بيروقراطيااااة األنظمااااة  المتمقّاااال بانخفاااااض الااااوعي العربااااي اإلداري للمسااااّولين االقتصاااااديين  ماااان  -3

أصااااحا  الاااانهج الّروتينااااي وبيروقراطيااااة األنظمااااة أماااااض المسااااتقمرين  مّمااااا ياااادفعهض للهجاااارة باااا موالهض 
 لالستقمار الخارجي  لوجود تسهيالت استقمارية آمنة.

عدض وجود االستقرار األْمني في األقطاار العربياة مان وجهاة نظار الُمساتقمرين العار   وقاد اّتجهات  -4
  (17 رؤور األموال العربية إلى النواحي التّالية

 بين الدول العربية . وكل  لضعف حجض التّبادلتسوية المبادالت الّتجارية مع الدول األجنبية  -أ
َير حجاض القاروض باين األقطاار العربياة النفطّياة وشاقيقاتها غيار  -  القروض  ُتشير الدراسات إلى صي

النفطيااة  فااي حااين أقبلاات األقطااار النفطيااة علاااى شااراء الّسااندات فااي كاال ماان دول أوروبااا  اليربياااة  
لاى قاروض مان األساواق العالمياة وأمريكا  في الوقت الكي تحصل فيه الادول العربياة غيار النفطياة ع

 التي تستوع  معظض األرصدة الّنفطية.
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اإلعانااات والمساااعدات  وتااّض معظمهااا بموجاا  اتّفاقااات قُناّيااة عاان طريااق مااؤتمرات القمااض العربيااة   -ا
 وعلى الّرغض من وجود  كه اإلعانات  والمساعدات إاّل أّنها دون الحّد المطلو .

 ول األجنبية  وتتوّ:   على النحو التالي  االستقمارات وخاّصة في الد -د
 إلى الواليات الّمّتحدة. %19,3 -أ        
 إلى بريطانيا. 13% -         
 إلى الدول األوروبية. %30 -ا       
 إلى الدول العربية والدول الّنامية. 37,7 -د        

ّدة      مخاطٍر أ ّمها   وتتعّرض االستقمارات العربية في الدول األجنبية إلى عي
 تقّلبات أسعار الّصرف.-1
 الّتضّخض المالي.-2
 تجميد األرصدة.-3   
 تعميق التّبعّية. -4   
 الُمصادرة والت ميض. -5   

وقد أّدت األوضا  التراكمية لهجرة األموال العربية إلى الخارا  إلى نتاّج عكسية على األوضا        
  (18 العاّمة في األقطار العربية منها

 ضعف الّنمو االقتصادي في  كه األقطار. -1
 ضعف مستو  الّتشييل وارتفا  نيَس  البطالة . -2
 تعطيل االستقمار. -3
 استن:اف االحتياطيات الّنقدية للدول العربية. -4
 عدض استقرار الُعمالت في الدول العربية. -5

لااادول الصاااناعية  اااي فاااي خطاااٍر كبيااار  مماااا سااابق  يتباااّين بااا ن األرصااادة العربياااة الُمْوَدعاااة لاااد  ا    
وتؤّدي إلى تعميق التّبعية العربية األجنبّية  ولكا ينبيي تحرير حركة رؤور األموال العربية  وتكييف 
القطااا  المااالي العربااي ليّتجااه فااي اسااتقماراته إلااى الاادول العربيااة  كمااا ينبيااي تااوفير األجااواء الُمالّمااة 

 ت اإلنتاا ال:راعي  والحيواني  والعقاري وقطا  الّطاقة.لهكه االستقمارات  وخاّصًة في مجاال
ومان أ اّض المجاااالت االساتقمارية للمااال العرباي  او االسااتقمار فاي المجااال الساياحي الصااحراوي       

وكل  في المشاريع السياحية العربياة المشاتركة التاي تاّض عرضاها ساابقًا  كالّساك  الحديدياة التاي تاربط 
 شابهها من مشاريع سياحية صحراوية مختلفة(.الدول العربية وما يُ 

ــــة:  7:1       ــــال الديمقراطي يساااتنُد مفهاااوض الديمقراطياااة أساساااًا علاااى أّن الّشاااع   اااو مصااادر الّسااالطات غي
ألن الشاااع   -ببسااااطة -التشاااريعية والتنفيكياااة والقضااااّية  والديمقراطّياااة ُميّيباااة فاااي الاااوطن العرباااي 
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لير مصدر الّسلطات التي ككرنا ا من جهة  وبسب  قّلة مشاركة العربي في معظض األقطار العربية 
الجما ير في وضع الخطط لمشاروعات التنمياة بكافّاة أنواعهاا وأشاكالها مان جهاٍة أخار   ألن تحقياق 
التنمية ال ياتّض إاّل مان خاالل ُحكاض ديمقراطاي وطناي يناتهج األسالو  العلماي  وغياا  الديمقراطياة فاي 

  إغفاااال تساااخير الّطاقاااات العربياااة مااان أجااال اساااتيالل الماااوارد  وتنميتهاااا  الاااوطن العرباااي يعناااي كاااكل
 وتجاو: أ لية المشاركة الّشعبّية.

ُتعاني األقطار العربياة مان صاراعات داخلياة فيماا بينهاا : (19)الصراعات اإلقليمية واألطماع الّدولّية 1:8     
قطااار  وُتعاااني الاادول العربيااة ماان ألساابا  سياسااية ناتجااة عاان اخااتالف األنظمااة والقيااادات لهااكه األ

صراعات إقليمية بينها وبين دول الجوار الجيرافي  كما ُيعاني الوطن العربي من أطما  أجنبية و كه 
ظا رة قديمة وجديدة  وكل  ألسبا ي عديدة ي تي في ُمقّدمتها الموقع الجيرافي اإلستراتيجي  والقروات 

  كه األطما  والصراعات عاّقًا قوّيًا أماض التنمية.الطبيعية الهاّمة  كالنفط(  وتقف جميع 
ولساانا ُ نااا فااي معاارض شاارع  ااكه األطمااا  أو الّصااراعات  ولكنّنااا نريااد أن نؤّكااد باا ّن ُمجماال  ااكه       

الصراعات كان وما ي:ال لهاا الادور الّريساي فاي :ع:عاة األمان القاومي العرباي  وكاان لكال كلا  آقاار 
مسايرة التنمياة  فاي ُمختلاف المجااالت( فاي أقطاار الاوطن العرباي ُمتفّرقاة  سلبية بل وحاّدة جاّدًا علاى 

 أو ُمجتمعة.
َتقعَبـُل الَحضـَارةيُّ الَعَربـّي المنشود:  -2  الُمسع
يتمّتع ُسّكان الوطن العربي بخصاّ  أساسّية طبيعّية وبشرّيه حضارّيٍة وقفافّيٍة(  مهمة  كالموقع     

  والقّقل الّسكاني  وروابط الّدين واللية الوفيرة والمتنّوعة  وارد الطبيعّيةالجيرافي االستراتيجي  والم
استقمار عناصر القّوة الحضارّية العربّية   والتاريد المشر   وتلع   كه الخصاّ  دورًا بار:ًا في

أبناء  تعميق مفا يض  التّقار  والّتكامل واإلندماا ألقطار الوطن العربي  في اّتحاٍد أو وحدٍة تجمعل
 كه األقطارب طيافهض الُمتعّددة  القومّية  والدينّية  والليوّية  والفّوّية  والمك بّية وغير ا(  و كا تصّور 

 ُموج:للمستقبل الحضاري المنشود    
عناصر القـول الحضاريـة العربيـة : 1:2      
الض يحمال كاّل ُمقّوماات الوحادة الواحادة أْجَمَع َعَدد  من المفّكرين العر  ب ّناه ال يوجاد شاع  فاي العا         

 وكلااا  لتاااوّفر عناصااار القاااّوة الحضاااارّية األساساااّية فاااي (20 بكااال المقاااايير المعروفاااة كالّشاااع  العرباااي
  (21 الوطن العربي  ولكن بدرجاٍت ُمتفاوتٍة بين أقطاره(  وُيمكن تيْعداد  كه العناصر بّيجا: كما يلي

 ـ: العناصر الطبيعّية وتتمّثل ب 1:1:2
 الَمْوقع الجيرافي واأل مّية اإلستراتيجّية. -أ   
 الحْجض المساحي وشكله وعالقته بالبحار المجاورة. -    
 التنّو  الّتضاريسي.  -ا   
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 القروات الطبيعّية ومصادر الّطاقة. -د   
 التنّو  المناخي. - ا  

 العناصر البشرّية ويي: 2:1:2
 الحجض السّكاني وتوا:نه مع الحجض المساحي. -أ    
 الجكور اإلستراتيجّية واالمتداد الحضاري. -     
 الكفاية العددّية وَتيطية الّنشاطات.-ا    
 الوعي العلمي والقّقافي والّسياسي. -د    
 الّتركي  االجتماعي والتّ لف التّاريخي. - ا   
  الّشعور باالستقرار واألمن. -و   
 االكتفاء اليكاّي والصّحي والخدمي. -:   

 العناصر الّسياسّية وتشمل : 3:1:2
 القّوة الّسياسّية أيديولوجّيًا  واستراتيجّيًا. -أ   
 اإلخال  والكفاءة والوضوع. -    
 العالقات الّديمقراطّية. -ا   
 سيادة القوانين واحترامها. -د   
 اإلنسان. سيادة العدل والمساواة وحقوق - ا   
 المؤّ الت والقدرة على فرض احتراض اآلخرين. -و   

 العناصر الحياتّية ويي: 4:1:2
 األمن اليكاّي ودرجات االطمّنان. -أ    
َيْين. -       تنّو  النشاطات واإلنتاا الّ:راعي
 الُقدرة على الّتصدير واالستيراد. -ا    
 أُفقّيًا وعمودّيًا.الّتطّور الُمستمّر إلنتاجّية المساحة  -د    

 العناصر االقتصادية ويي: 5:1:2 
 الوفرة المالّية. -أ    
 تنّو  النشاطات الّصناعّية  واالكتفاء الّصناعي الّنوعي والكّمي. -     
 المي:ان الّتجاري اإليجابي. -ا    
 الّتصنيع االستراتيجي والُقْدرة على الُمناَفَسة. -د    
 وحدة العمل/الُعْملة/الّ:من. ارتفا  إنتاجية - ا    

 العناصر األمنّية الُمتمّثلة بـ: 6:1:2 
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 القّوة الّرادعة والُقدرة على فْرض الّسالض. -أ    
ي. -     ي والُمْستو  الّنْوعي  الحْجض الَعَددي
 نيسبة االكتفاء الّكاتي. -ا   
 الَوْعي العاض وُرْوع األخّوة. -د   
 واالحتراض. الَحَداَقة واالنضباط - ا   
 القّقة بين القواعد والقيادات والمرات .     -و   
  منهجّية ُمعالجة التنمية العربّية للوصول إلى الَمشُروع الحضاري العربي 2:2

تطــور العقليــة العلميــة االجتماعيــةأ كشــرطم أساســيّم مــ  شــروط االنتقــال العربــي إلــى المرحلــة  1:2:2
ض العلماااااي والتكنولاااااوجي مااااان العوامااااال الحاسااااامة فاااااي التنمياااااة إكا كاااااان التقااااادّ  الحضـــــارية المطلوبـــــة:

االقتصااادّية  فكيااف ُيمكاان أن نجعاال  ااكا التقااّدض يتطااّور إلااى الدرجااة التااي ُيلّبااي بهااا الحاجااات البشاارّية 
 الحقيقّية لإلنسان العربي تلبيًة ُمالّمة؟

روط االنتقااال العربااي  مااع  ااكا السااؤال ُيشااّكل أحااد الّركاااّ: األيديولوجيااة السياسااّية كشاارٍط ماان شاا    
باادايات القاارن الحااادي والعشاارين(  إلااى مرحلااة حضااارّية جدياادة وفااي ظااّل مااا أصاابح ُيسااّمى بالّنظاااض 

 العالمّي الَجدْيد.
قبل الدخول في تفاصايل  اكا الموضاو   ُنرياد أن ُنؤّكاد با ّن أرض الاوطن العرباي ُتشاّكل وحادًةً       

وبشاارية  ومناخيااة( متمّياا:ة  وفااد أعطاات  ااكه الخصاااّ   واحاادًةً  كات خصاااّ  جيرافّيااة  طبيعيااة 
الوطن العربي ُبعدًا حضارّيًا  وققافّيًا ُمتمّي:ًا عبر التّااريد  فقاد نشا ت فاي ربوعاه حضاارات عريقاة فاي 

 وادي النيل  وبالد الّرافدين.
فقّدمت  كه ومع ظهور اإلسالض وانتشاره أصبحت  كه المنطقة مرك:ًا  اّمًا من مراك: الحضارة       

األّمة خدمات جليلة للمجتماع البشاري  ومناك قارون  أصاا   اكه األّماة نكاو  كببار ماا :الات تعيشاه 
 في مختلف جوان  حياتها.

وفي الوقت الّرا ن يتمّتع الاوطن العرباي بّمكاناات اقتصاادّية  وسياساّية  واجتماعّياة  اّلاة  ولكّنهاا      
في الدول الُمتقّدمة   و كا يكشف عن االحتياجاات البشارّية  ليست ُمستيّلة بشكٍل أمقل كما  و الحال

 والمؤّسسية التي يج  توافر ا لتجاو:  ّوة التخّلف. 
عادة الّدور الحضاري مان جدياٍد للمنطقاة  فاال ُباّد مان         كا ما ُأريَد ليُسّكان الوطن العربي التّقّدض وا  وا 

ا لكاااي ال تظاااّل األقطاااار العربّياااة غريباااة عااان عصااار ا  تطاااوير العقلّياااة العلمّياااة  واالجتماعّياااة ألفراد ااا
وواقعهاااااا  ونحااااان ال ُنباااااالب إن ُقلناااااا بااااا ّن األّماااااة العربياااااة حاااااين تعاااااود الياااااوض لتقاااااتحض القّاااااورة العلمياااااة  
والّتكنولوجّية  فّّنما تعود لتسترّد بضاعتها التي ُسلبت منها  وتتابع رسالتها  و نا  وساّل  أساالي ( 

  (22 ا تطوير العقلّية العلمية االجتماعّية العربية  ُنوج: أبر: ا بما يليعديدة يتّض من خالله
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العمااال علاااى َنْقااال التكنولوجياااا وتوطينهاااا  واساااتيعا  أصاااولها  وطرقهاااا  ونظمهاااا  واالساااتفادة مااان  -1 
 . (23 تجار  األمض في  كا المجال وخاّصة التجربة اليابانّية

لااادول الُمتقّدماااة  وكلااا  بااادخول الااادول العربياااة القاااورة العلمياااة تقليااال الفجاااوة باااين الااادول العربياااة وا -2 
الّتكنولوجّيااة رأسااًا دون أن تتوقّااف طااوياًل فااي مرحلااة القااورة الّصااناعّية  أو المراحاال التااي يتفااّوق بهااا 

 علينا الير    أي اتّبا  أسلو  حرق المراحل(.
 األكاديمي. التوّسع في التعليض المهني يج  أن يتض بالتوا:ي مع التعليض -3
توفير األجواء الال:مة لالستقمارات داخل الوطن العربي  وتحرير حركة رؤور األموال العربية من  -4

 التّبعية اليربّية.
 تشجيع حركة البح  العلمي في الجامعات والمعا د ومراك: ومؤّسسات البح  العربية. -5
 .ة الفردّية تشجيع واستقمار براءات االخترا   وتفعيل حقوق الُملكيّ  -6
 إرسال البعقات العلمية إلى الير  للحصول على الكفاءات التي تفتقر إليها الُبلدان العربية. -7
 تطوير أسالي  التعليض في الوطن العربي  لتكون ُمعّ::ة لالبتكار والّتجديد .  -8

قيقهاا إال إكا تاّض إحادا  ى أّن الوساّل الّساابقة ال ُيمكان تحمن األ مّية بمكان إعادة الت كيد علو       
قورة في نظض التربية العربية  التي ُتعتبر بمقابة األرضّية األساساّية التاي تنماو فيهاا تلا  األساالي   
ولألساااف الّشاااديد فاااّّن الاااّنظض الّتربوّياااة فاااي الُبلااادان العربّياااة ال تااا:ال تقليدّياااة عااااج:ة عااان االساااتجابة 

 لمطال  القورة الّصناعية األولى.
مااا  ااي مواصاافات الااّنظض الّتربويااة التااي ُيمكاان أن ُتْحاادي  القّااورة العلمّيااة والّتكنولوجّيااة التااي  إكاً       

ُنريد؟ ُج:ء من اإلجاباة علاى  اكا الّساؤال يتمقّال فاي إيجااد المناا ج التاي ُتساا ض فاي إيجااد اإلنساان 
ْلمّية تكنولوجّية تقوض إ( 24 الُمْنتج   اّل من خالل الكي يعتقُد جا:مًا ب ْن ال قورة عي

 المنطق العقالني والعلمي. -1
 روع الُمبادرة والخْلق واالكتشاف. -2
 اإليمان بالجهد والعمل والتقّدض. -3
 االنتماء َقْواًل وفيْعاًل للوطن واألّمة.  -4

للّساامات  اســتغ ل الثــروات الطبيعيــة بمــا فيهــا األراضــي: فــي (Optimization)األمثلّيــة  2:2:2
ي يتمّتع بها الوطن العرباي األقار الكبيار فاي تناّو  ماوارده الطبيعّياة كّماًا ونوعاًا  وُيمكان الطبيعّية اّلت

 كما يلي  -بّيجا: -اإلشارة إلى أ ض القروات الطبيعية في الوطن العربي
 القروات النفطية  البترول واليا:(. -1       
 الكبريت وغير ا(القروات المعدنّية  الفوسفات  والحديد  واألمالع  و  -2       
 الموارد الماّية السطحية والجوفية ومياه األمطار. -3       
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 األراضي ال:راعّية والرعوّية. -4       
 تنّو  الّتربات وتباين غنا ا.  -5       
النبااات الطبيعااي  اليابااات الداّمااة الُخضاارة والّنفضااّية فااي إقلاايض البحاار المتوّسااط شاامااًل  واإلقلاايض  -6 

 جنوبًا(. الموسمي
تناااّو  البيّاااات الطبيعّياااة  وتناااّو  أنظماااة المطااار  وتبااااين ووضاااوع الفصاااول األربعاااة  مّماااا يجعااال  -7 

 الوطن العربي بحق بيّة صحّية  وسياحّية  فريدة من نوعها. 
الّطاقااة الّشمسااّية التااي ُيمكاان اسااتقمار ا ماان ارتفااا  عاادد ساااعات الّسااطو  الشمسااي فااي الااوطن  -8 

 العربي .
 ّو  أصناف الّصخور.تن -9 
 تقريبًا.  2مليون كض13اّتسا  مساحة األراضي العربية التي تبلب  -10 
تنااّو  الّصااحاري العربّيااة تضاريساايًا  ونباتّيااًا  ومناخّيااًا  عااروض مداريااة إلااى عااروض ُمعتدلااة(  -11 

 .(25 مّما يؤدي إلى تنّو  األنشطة السياحية فيها
لهاّلااة التااي توجاد فااي الاوطن العربااي  إاّل أّننااا ُنرياد أن ُنؤّكااد أّن  ااكه ورغاض القااروات الطبيعياة ا         

القااروات ليساات كات قيمااة بعياادًا عاان عمليااات التنساايق والّتعاااون العربااي  ألّن عملّيااة اسااتيالل  ااكه 
 منها.األجيال القادمة  وحرمانالّقروات بطريقٍة عشواّية سُيعّرضها للتّبّدد  

إكَا يل:مها أن ُتخّطط بشاكٍل جّياد الساتيالل  اكه القّاروات  ال بطريقاٍة تخادض  أقطار الوطن العربي      
ّنماااا بوضاااع دراسااااٍت تجعاااُل اساااتخراا القّاااروات بطريقاااٍة بعيااادٍة عااان  الصاااادرات مااان الماااواد الخااااض  وا 
العْشاواّّية  ألّن االسااتخراا مان أجاال الّتصادير دون ارتباااٍط بخطاٍط إنتاجيااٍة ناجحاة  يجعاال القااروات 

 ْهل  وتنض .ُتْستَ 
اْن إنشااء الّشاركات اّلتاي تقاوض بالبحا  والتفتاي         كما أّن امتال  التكنولوجيا ُيمّكن الادول العربياة مي

ّلة  أّمااا  عاان القااروات الّطبيعّيااة فااي باااطن األرض  وتااتخّل  ماان  ْيَمنااة الّشااركات األجنبّيااة الُمْسااَتيي
 في اّتجا ْين ُ ما  عن استيالل األراضي فّّن كل  يعتمُد على الّتوّسع

ب:ياااادة مسااااحة األراضاااي التاااي ُيمكااان إعمار اااا وتنميتهاااا مااان   (Horizontal)الّتوّساااع األفقاااي-1      
 خالل السياحة الّصحراوية  أو ال:راعة وغير ا.   

 ب:يادة اإلنتاجّية لألراضي . (Vertical)الّتوّسع الرأسي  -2      
ى الارغض مان أن الادعوة إلاى الوحادة العربياة كانات مطروحاة علاتعزيز العمل العربي المشـتر :  3:2:2

معالمهاا إال خاالل الحار   أّن فكرة إقامة تنظيض عربي واحد لض تتبلور أو تّتضح منك عدة قرون  إال
قليمية   .ودولية العالمية القانية بفعل ُجملة ُمتيّيرات عربية  وا 
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وكاان  22/3/1945لتوقياع علاى ميقاقهاا فاي ومن  نا تّض ت سير جامعة الدول العربياة وتاّض ا      
جمع شامل الادول العربياة مان خاالل أجها:ٍة  وُمنّظمااٍت  واّتحاادات  الهدف العاض من ت سيسها  و  

  وفعاااًل باادأت الجامعااة بّنشاااء مؤسسااات تعماال علااى تحقيااق الهاادف العاااض الااكي أنشااّت ماان أجلااه
  (26 وتنقسض المنظمات واالّتحادات العربية إلى

 منظمة(.   13منظمات العربية الُمتخّصصة المعنّية بالحسا  الموّحد ال -1
 منظمة(.18المنظمات العربية أعضاء لجنة التّنسيق الُعليا للعمل العربي الُمشتر  -2
مؤّسسااااات المجتمااااع الماااادني  الحاصاااالة علااااى صاااافة المراقاااا  فااااي المجلاااار االقتصااااادي  -3

 مؤّسسة(. 31ول العربية واالجتماعي وأجه:ته و و أ ض أجه:ة جامعة الد
وماااان خااااالل استعراضاااانا للمنظمااااات العربّيااااة  الفرعّيااااة الُمنبققااااة ماااان المنظمااااات واالّتحااااادات     

الّساااابقة  نااار  أن  اااكه المنظماااات شاااملت فاااي رعايتهاااا جمياااع جوانااا  الحيااااة فاااي الاااوطن العرباااي  
كا ُجهااد  تراكمااي يجاا  أن ال وخاّصااة االقتصااادية  واالجتماعيااة  والتربويااة  والققافيااة  والبيّّيااة  و اا

ييفله أي مشرو  للتقار  بين الدول العربية  وكلا  لوجاود دراساات وبحاو   وبياناات علمياة  اّلاة 
 ما يج (  في أروقة  كه المنظمات  ولكّنها غير ُمفّعلة ك

ّيا: يتم تفعيل الدور اإليجابي للتعددية والوسطية كمنهجية لمعالجة التنمية العربيـة الشـاملة: 4:2:2
ْرقّيًا  ودينّيًا  وليوّيًا  وققافيًا  إلى درجٍة ُيمكن القاول معهاا با ّن الّتعاّدد  الوطن العربي بتنّوٍ  كقيٍف عي
ااَمة ماان ساامات الااوطن العربااي  كمااا تعااي  األقطااار العربيااة فااي ظااّل خلاايٍط ماان األنظمااة    ااو سي

مارات ..الد(.  جمهوريات  وممال   وا 
ّية ال ُيمكن وصف األنظمة اإلنتاجية فاي الادول العربياة ب ّنهاا  إقطاعّياة  ومن الّناحية االقتصاد       

أو رأسااامالية  أو اشاااتراكّية  ألّنهاااا تجماااع باااين كاااّل  اااكه األنظماااة فاااي صاااييٍة ُمرّكباااة  عاااالوة علاااى 
 التفاوت الكبير بينها في مستويات الّدخول والمعيشة. 

عاشاوا لقاروٍن عديادة( فاي ُمفارقاٍة واضااحٍة نظارًا لماا سابق فاّّن ُساّكان الاوطن العرباي يعيشاون  و 
وعجيبة باْين واقعاْين ُمتناقيضاْين ُ ماا  الواقاع السياساي واالجتمااعي التّااريخي القااّض علاى االعتاراف 
بالتنّو  والّتعّدد والّداعي للُحرّياة مان جانا   والواقاع السياساي االساتيعابي الاّرافض للّتعددّياة وخاّصاة 

كمااا يعااي  سااكان الااوطن العربااي ُمفارقااة أخاار  ُنورد ااا بصاايية سااؤال  الّسياسااّية ماان جانااٍ  آخاار 
و و  بالّرغض من أّن مصدر القيض  واالّتجا ات للكقرةي اليالبةي من ُسّكان الاوطن العرباي  او اإلساالض 
 دياان الوسااطّية  واالعتاادال( ولكاان لماااكا  ااكا التّااد ور فااي الحريااات  والديمقراطيااة  وغيااا  رسااالة 

 تدال  في أنظمة الُحكض العربية؟الوسطية واالع
جابة على كلا  اإلنعترُف بدايًة على أّن اإلجابة على السؤال السابق شاّكة   ولكن ال ُبّد من    

  (27 فنقول  إّن ألسبا  الّريسية التي أّدت إلى حالة التد ور كه تتمّقل بما يلي
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ّسااْلطة علااى ظهاار دّبابااة  أو  بت:كيااٍة عاادض شاارعّية ُمعظااض القيااادات العربيااة  ووصااولها إلااى ال -1     
 استعمارّيٍة في أغل  األحوال.

 غيا  أو ضعف األح:ا  ومنظمات المجتمع المدني العربية. -2  
الُعْنف الكي ُتمارسه الّسْلطات الحاكمة على ُشاعوبها  حيا  أّن ُمعظاض األنظماة العربياة تقاوض  -3

 على "شرعّية القوة".

قاف الادول اليربياة اّلتاي تا:عض أّنهاا ترغا  فاي تعمايض الديمقراطياة مان التّناقض الكبيار فاي موا -4
جهااة  ولكنهااا ُتساااند  ااكه األنظمااة العربيااة الَقْمعّيااة ماان جهااٍة أخاار   األماار الااكي أّد  إلااى ناا:  
الققة من نفور الّشعو  العربية من الدول اليربية  ومن األنظمة العربية التي تساومها العاكا  

ف ُمجتمعااااة أّدت إلااااى غيااااا  الديمقراطيااااة  والتعددّيااااة  وابتعاااااد األنظمااااة والقهاااار  و ااااكه الظاااارو 
 العربية عن منهج الوسطية  أو االعتدال في الُحكض.

فماااا معناااى الّتعددّياااة والوساااطّية ؟ وكياااف ُيمكااان أن تكاااون  اااكه المفاااا يض منهجّياااة لمعالجاااة         
 .(28 الكي نريد؟ الحضاري الوصول إلى المستقبلالتنمية الشاملة التي ُتسّهل 

  أو التنااّو  باااختالف المجااال الااكي ُيماااَرر فيااه  ففااي (Pluralism)يختلااف المقصااود بالتعااّدد  -     
 المجال 

السياسااي  تعنااي تعااّدد القااو   واآلراء  والتكوينااات االجتماعيااة  واإلقاارار بشاارعّيتها  وحااّق كاالٍّ  -أ     
  بطاارٍق ساالمّية ماان خااالل  مشاااركة سياسااية منهااا فااي الاادفا  عاان  وّيتهااا ومصااالحها المشااروعة

 عادلة ومتكافّة يمكن معها تداول السلطة بشكٍل سلمي ُمقّنن.
 االقتصادي   ي تنويع اإلنتاا  وتطوير كل نوٍ  مما يكفل سالمة البنية االقتصادية. -     
حقياق  ادف واحاد  اإلداري  فسح المجال أماض التنويع في اآلراء والنظريات  التي تسعى إلاى ت -ا    

واليااارض مااان كلااا  رؤياااة الحقيقاااة مااان عااادة جوانااا   فتتجّساااد واضاااحة مّماااا ُيسااااعد علاااى تحقياااق 
 األ داف.

 االجتماعي  و ي التنّو   واالختالف العرقي  والديني  والحضاري. -د    
 ومن  نا فّّن  نا  أشكااًل كقيرة للتعددّية نككر منها         

 القومية  أكراد وعر  مقاًل. -1
 الدينية  مسيحي مسلض يهودي. -2
 الطاّفية  ُسّنة  شيعة  درو:  موارنة  أرقوككر...الد. -3

 طبقية  عمال  م:ارعون   صنا . -4

 اجتماعية بيّية  مدني  بدوي  فالع. -5

 عشاّرية. -6
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 ح:بية  بعقي  شيوعي  أض مسلض...الد. -7

هوي  شمالي  جنوبي شرقي غربي. -8  جي

ْرقي  أرمني  شركسي  بربري. -9  عي

 ي  أردني  لبناني  مصري...الد.ُقْطر  -10

أما الوسطية فتعني  عدض الّتطّرف  واتّبا  االعتادال  ونباك التطاّرف كمبادأ تسترشاد باه الادول فاي  -
كاّفة أعمالها وتوّجهاتها  فاإلساالض دياُن وساط  وُينظار إلاى التوّساط ب ّناه فضايلة فاي شاؤون الادنيا 

تَُكوُنوا ُشهَدَاءَ  َوَكَذلةَ  َجَعلعَناُك ع ُأمًَّة َوَسطاً الى "والدين  واألمة اإلسالمية  ي أمة وسط ويقول تع لة
يداً    و اي ال تعناي   فالوساطية  اي نقايض الطاّفّياة(29 " َعَلى النَّاسة َويَُكوَ  الرَُّسولُ َعلَـيعُك ع َشـهة
ياد  بل تعني الفهض والّتعّمق.   الّتردد والحي

الض   والوساطية ضارورّية لاير لألقطاار العربياة  بال والوطن العربي كو موقع متوّسط فاي العا      
 لجميع الدول النامية التي تسعى حّقًا للتّقّدض  ألّن أوضاعها ال تسمح بالّتطّرف في أي مجال.

اَمة  ماان سامات المجتماع العربااي  األمار الاكي يتطلّاا   -      نخلا  مماا ساابق إلاى القاول باا ّن التعاّدد  سي
جماعااات الُمختلفااة داخاال الااوطن العربااي ماان التعبياار عاان اختالفاتهااا  تعّددّيااة سياسااّية  ُتمّكاان ال

ُمنطلقااة ماان منظومااة قوّيااة ماان القاايض القّقافّيااة الّساااّدة فااي المجتمااع العربااي  والُمسااتمّدة ماان الفكاار 
اإلساالمي  التااي ُتشااّجع الحريااة  والتعددّيااة  والمسااواة  والحكااض الراشااد  والتااداول الساالمي للساالطة  

 باآلخر.  واالعتراف 
إّن إشاعة واحتراض أجواء التعددّية  واعتماد مانهج الوساطية  االعتادال( فاي األقطاار العربياة        

ُيع:: التنمية الشاملة فيها  وُيعّمق روع األخوة والّتسامح بين كافة فّاات المجتماع  ومان األ مّياة 
ي كانت تعي  بين ُسّكان الاوطن بمكان اإلشارة إلى أّن الفّات غير العربية  وغير اإلسالمية الت

العرباااي كاااان لهاااا كااال االحتاااراض والتقااادير أيااااض الحضاااارة العربياااة اإلساااالمية  فكانااات  اااكه الفّاااات 
مجموعاات بّناااءة فااي جسااض األمااة العربيااة واإلسااالمية  تالحمات مااع فّاااٍت أكباار منهااا لتترّبااع  ااكه 

فارق باين عرباي وعجماي  أو الحضارة على سيادة العالض طيلة العصاور الوساطى  حيا  كاان ال 
أبيض وأسود  إاّل بالتّقو   ولكا فقد امتا:ت  كه الحضارة بالتنّو  والشمولية  بساب  ُمساا مة كال 

 القو  واألقواض والفّات في بناّها وتقّدمها.

وفي الوقت الكي نر  فيه ب ن منهجية التعددية والوسطية التي اعتمدتها األمة أيااض الحضاارة       
العرباي الااكي  للوصاول إلاى المساتقبل الحضاارياإلساالمية   اي السابيل الوحياد والُمْمكان العربياة 

نريد  فّننا نر  أيضًا ب ّن  كه المنهجية ال ُيمكن أن ُيكت  لها النجااع  إاّل فاي ظالّي أنظماةي ُحْكاضي 
  وتعمال عربيٍة تعترف بها وتسعى جا دة إلى تطبيقهاا قاواًل وفعااًل  وتعتماد ا أسالو  نهاٍج وحيااةٍ 

   (30 على
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 صيانة الحرية بما يضمن توسيع الخيارات أماض النار. -1
 توسيع قاعدة الُمشاركة الّشعبّية. -2

 تحقيق المساواة أماض القانون. -3

 احتراض القضاء ُمستقالًّ عن الّسلطة التنفيكّية. -4
 بعدالة.سّن القوانين واألنظمة والتشريعات  واحترامها  وتطبيقها على الجميع  -5
 وضع االستراتيجيات األساسية لتحقيق التقّدض والتنمية الشاملة من خالل -6
 إنعا  التنمية الريفّية بالخدمات االجتماعية المختلفة. -أ          
تقانه  والتركي: على ترسيد القيض االجتماعية. -             الت كيد على دقة العمل وا 
 اإلبدا  واالبتكار. رعاية وتشجيع قدرات -ا          

ير  الباح  أّن التوصيات التّالية ُيمكن أن ُتسا ض في ُصنع مستقبٍل  الخاتمة) الّتوصيات(: -3
  حضاري عربي ينشده كّل أبناء الوطن العربي و ي  

سيادة المنهجّية العقالنّية في أقطار الاوطن العرباي أنظماًة وشاعوبًا   اكه المنهجّياة التاي تقاوض علاى   1:3
عاا:: التنميااة الشااملة   وُتعّمااق روع األخاوة والّتسااامح بااين وساطّية  واإلعتاادل  واحتاراض التعّدديااة التاي تُ ال

  بعياااادًا عاااان الحساسااااية الدينّيااااة  أو القومّيااااة  أو الطاّفّيااااة  أو الجهوّيااااة  أو كافااااة أبناااااء األمااااة العربّيااااة
وفينّية   ييضة.الب (chauvinism الفّوية  أو أّي نوٍ  من أنوا  الشُّ

أن تّتجه األنظماة العربّياة إلاى عقاد ُمصاالحة بينهاا وباين شاعوبها مان جهاة  وباين  اكه األنظماة ماع  2:3
بعضااها ماان جهااٍة أخاار   واعتماااد منهجّيااة التقااار  العملااي القاااّض علااى ُحساان النوايااا  وُحْساان الجااوار  

لميٍّ مدرور  بعيدًا عن االندفا  أو الّتسّر .            وبيشكٍل عقالنيٍّ عي
أن تتّجااه األقطاااار العربياااة إلاااى إقامااة المشااااريع العربّياااة الُمشاااتركة  فااي الجوانااا  المختلفاااة  الرعاااي   3:3

وال:راعااة  والتعاادين   ااكه المشاااريع التااي ماان شاا نها التخفبااف ماان عاا ء الحاادود العربّيااة  وماان حااّدة 
بعااض األنشااطة التااي  جفاااف الصااحراء  وفااي مجااال تشااجيع السااياحة الصااحراوية  ُيمكاان اإلشااارة إلااى

ُتساعد على تقار  وتكامل ُسّكان  كه الّصحاري  كات األصول القبلّية الواحدة  الّتي مّ:قتها الحدود  
  (31 ومن  كه المشاريع

اسااتقمار المااوارد المعدنيااة فااي مناااطق إنتاجهااا  وخاّصااة تلاا  التااي تقااع فااي مناااطق ناا:اٍ  حاادودي   -أ  
الج:اّرياااة الميربّياااة  أو منااااطق تواجاااد البتااارول علاااى الحااادود  كمناااطق تواجاااد الحدياااد علاااى الحااادود

 العراقّية الكويتّية.
إقامااة الّراليااات الّصااحراوية التااي َتْعباار الحاادود العربيااة الُمصااطنعة   فعاال ساابيل المقااال  ُيمكاان  - 

إقامااااة رالااااي ساااانوي بااااين ُماااادن تدمر سااااوريا(  والمفاااارق  واأل:رق  والّصاااافاوي األردن(  والحديقااااة  
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لقريات  وطريف  وطبرجال  وحاّال   الساعودّية(  وماا ينطباق علاى صاحاري آسايا العربياة ُيمكان وا
 عمله في صحاري إفريقيا العربية.

ربط الواحات الصحراوية العربية الُمتقاربة  بّقامة المهرجانات الققافّية  وتع:ي: التفاعل باين أبنااء  -حا 
ل المتجااورة والعاالض الخاارجي مان جهاٍة أخار   فعلاى  كه الواحات من جهة  وبينها وبين أبناء الدو 

سبيل المقال ال الحصر  يمكن إقامة مهرجانات في واحاات سايوة والفرافارة  مصار( وواحة جيباو  
 وما يجاور ا ليبيا(  أو واحات نالوت وغدامر ليبيا( وواحات الجناين وتيارت في تونر.

 سك  الحديدّيةربط المدن العربية الصحراوية بالطرق  وال -د   
   والّتكامل واالندماا من خالل  العربية لتحقيق مراحل  التّقار  التدّرا في توّجه األقطار 4:3
وفعاًل  لاد  الّساكان تماد ا أسلو  نهج وحياة  قواًل ممارسة كل دولة عربّية لألسالي  التالية  واع -أ

 و ي   
حو  والدراسات العلمية الّصحراوية  وتفعيل توصياتها  تشجيع حركة البح  العلمي  وخاّصة الب -           

واالساااتفادة مااان خبااارات العلمااااء والمفّكااارين  وا عطااااء العلمااااء  والخباااراء  والمتخّصصاااين  الُفرصاااة 
 الكافية  والّضمانات األكيدة للُمشاركة في  كا المشرو .

بياار  واألفكااار  وُتسااّهل ماان تاادّفق حركااة سااّن التشااريعات والقااوانين واألنظمااة  التااي ًتعّ::حرّيااة التع -       
األشااخا  والبضاااّع بااين األقطااار العربيااة  وُتشااّجع التصاانيع العربااي  والتبااادل التجاااري  وتبااادل 

 الخبرات  وتشجيع اإلستقمار.
  والتوّجااه العتماااد الديمقراطيااة فااي كافّااة جواناا  الحياااة العربيااة  توساايع قاعاادة الُمشاااركة الّشااعبّية -       

 ياسية  واإلقتصادية  واالجتماعية  والبيّية  والتربوّية  والققافّية  واألمنّية.الس
 األح:ا   ومنظمات المجتمع المدني. تشجيع قياض  -   
التحدي  الُمستمّر للمنا ج  وتطوير أسالي  التعليض  والعادات االجتماعية  لتكون ُمعّ::ة لالبتكار  -   

 ض المهني.والّتجديد  والتوّسع في التعلي
 .استيالل القروات الطبيعية  وفي ُمقّدمتها النفط في (Optimization)األمقلّية اعتماد أسلو   -   
نقل وتوطين التكنولوجيا  واستيعا  أصولها  وطرقها  ونظمها  واالستفادة مان تجاار  األماض فاي  -   

  كا المجال.
 قتصادية واإلجتماعّية المختلفة.تع:ي: وتفعيل دور الجامعة العربية ومنظماتها اإل -   
ض األنظمااة العربّيااة  -  وتحقيااق  الحضاااري لإلقتاارا  ماان المسااتقبلعلااى إّتخاااك خطااوات تطبيقيااة أن تُْقاادي

  وكل  بتقار  الادول العربياة المتجااورة  وتحقياق الوحادة الوحدة العربّية إو اإلّتحاد العربي ما أمكن
ّيًا  وتشاامل جميااع جواناا  الحياااة داخاال اإلقلاايض  قااّض يتطااّور بالصاافات الُمشااتركة بينهااا  لتّتسااع تاادريج

الوضااع بااين األقاااليض المتجاااورة  وعلااى ساابيل المقااال   يمكاان تحقيااق وحاادة إقليميااة بااين أقطااار شاابه 
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الج:يااارة العربياااة  وأخاااري باااين أقطاااار الهاااالل الخصاااي   أو باااين أقطاااار الميااار  العرباااي  قاااّض يبااادأ 
الااوطن اليض  وصااواًل إلااى حالااة اإلناادماا  و ااو أساامى غايااات أبناااء التقااار  والتكاماال بااين  ااكه األقاا

    .العربي
  وام  ومراجع البح  

  الطبعااة القانيااة  القااا رة  الصــحول اإلســ مية ويمــو  الــوط  العربــي واإلســ ميللم:يااد أنظاار  يوسااف القرضاااوي   -1
 .1997مكتبة و يبة  

 .162-161   1985  إرباد  دار الكندي للّنشر والّتو:يع  لعربيالّتنمية في الوط  امحمد المومني  وآخرون   -2
 .241  الطبعة القانية  عمان  داراألمل للنشر والتو:يع    التنمية في الب د العربيةيحيى الفرحان وآخرون   -3  

  يمكان الّرجاو    وللم:ياد عان ميقااق جامعاة الادول العربياة10-9الماادة القانياة    -ميثاق جامعة الدول العربية - 4
 إلى الموقع الّرسمي للجامعة و و 

                             http://www.arableagueonline.org       

لقاومي واالنادماا   ورقاة عمال قُاّدمت إلاى نادوة االساتقالل اقراءل جديدل في محاوالت الّتكامل العربيما:ن غرايبة    -5
 . 8-7   30/4/1995اإلقليمي في العقد األخير من القرن العشرين  المفرق   جامعة آل البيت 

ــة العربيــة ومــدخل المشــروعات الُمشــتركةعباادالوّ ا  رشاايد    -6   رسااالة دكتااوراه منشااورة   بيااروت  المؤسسااة الّتنمي
 .188   1982العربية للدراسات والّنشر  

 .9-8    قراءل جديدل في محاوالت الّتكامل العربي   ما:ن غرايبة -7
  في كتا  دراسات في التنمية االندماج االقتصادي العربي وذريعة الّسياسة الوطنّيةيوسف عبدهللا الصايب   -8

 .200-184  1984والّتكامل االقتصادي العربي  بيروت  مرك: دراسات الوحدة العربية 
 .255-252   التنمية في الب د العربيةن  يحيى الفرحان وآخرو  -       
  مجّلة الّنظض العربية للّتربية والقّقافة والعلوض  المشاركة الّشعبية وضروراتها في الّتنميةعادل عبدالحسين شكارة   -9

 .294 -275   1987بيداد  
  1985وق للنشر والّتو:يع    عمان  دار الشر مشك ت العلو  والتكنولوجيا في الوط  العربيإبرا يض بدران   -10

 24. 
     11-Abu Ayyash.A., planning development towns in Kuwait, Geo.Jour. 1981 

 vol.5,p291 

 وللم:يد عن  كا الموضو  انظر  -12
  2006جامعة ال:قا:يق, أ   مجلاة كلية اآلدا مراحل التوّسع المورفولوجي لمدينة عما خليف غرايبة    - 

 276-307 . 
  محلة  التطّور الّتاريخي والعمراني لمدينة عما  منذ النشأل وحتى نهاية القر  العشري خليف غرايبة   -       

 .502-471   2011 العدد القال   27جامعة دمشق لآلدا  والعلوض اإلنسانّية  المجلد 
تنمياة فاي المنظاور الجيرافي الكويات    فاي كتاا   التخطايط والالّتحّضـر فـي الـوط  العربـيعبداالله أبو عياا    -13

1983   171-172. 
 201حسين بني  اني وآخرون  التنمية في الوطن العربي عمان دار المستقبل للنشر والتو:يع   -14
 .268   1989احمد محمود أبو الر   تحديات التنمية في الوطن العربي  إربد   -15

http://www.arableagueonline.org/
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   بحا  وس األموال إلى الخارج األسبالأ واآلثارأ ووسـائل العـ جيجرل رؤ عبداللطيف بن عبدهللا عبداللطيف   -16
ُمقّدض إلى المؤتمر الدولي القال  لالقتصااد اإلساالمي   كلياة الشاريعة  مكاة المكرماة  جامعاة أض القار   د.ت   

   على موقع 9-14  
               http://www.alukah.net/Culture/0/35968 .موقع األلوكة 

-240محمد شفيق وآخرون طني   أبعاد التنمية فاي الاوطن العرباي  عماان  دار المساتقبل للنشار والتو:ياع     -17
241. 

ــارأ ووســائل العــ جعبااداللطيف باان عباادهللا عبااداللطيف   -18    يجــرل رؤوس األمــوال إلــى الخــارج األســبالأ واآلث
 12-15. 

 .154   الّتنمية في الوط  العربيمحمد أحمد وآخرون المومني    -19
  ؤالء المفّكريين على سبيل المقال  نْ مي  -20

 .ودفاع ع  العروبة  حول القومية العربيةساطع الحصري  وله كت  عديدة منها   -       
 ر حول : بلورل وطرح أفكامحمد ع:ت درو:ة  وأّلف في مجاالت متعّددة مقل -       

 .العروبة والوحدل العربية           
 والعبقرية  األمة العربية:كي األرسو:ي  وله كت  عديدة في  كا المجال منها   -       

 .العربية في لسانها                
 .ونح  والمستقبل   في معركة الحضارلقسطنطين :ريق في مؤّلفاته الهامة    -       
   تاريد12116  السافير  العدد مستقبل الوحدل في ذكرى الوحدل معن بشور  -       

 وللم:يد انظر  22/2/2012            
  http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=2103&EditionI   

ـ يتاي وآخارون  صابري فاارر اله -21     ـر الجغرافـي وطـرق البحع   1985  الموصال  مطبعاة جامعاة الموصال  الفةكع
 126. 

 للم:يد عن  كه الوساّل انظر  -22
 .231-230وآخرون   لفرحان ا يحيي -        
لعلماي فاي   النادوة القالقاة للبحا  والتطاوير واالبتكاار االبح  والتطوير واالبتكار فـي الميـزا  روحي الشريف  -        

   عمان.26/9/1994-24الوطن العربي في مواجهة الّتحدي التكنولوجي 
 للتعّرف على تجربة اليابان من خالل قّصة الياباني تاكيو أوسا يرا انظر  -23  

 .182-181  حسين بني  اني          
مياد شاومان القّقاافي      محاضارة فاي منتاد  عبدالحبنـاء الفـرد للمشـروع الحضـاري عبدالناصر أبو البصال  -24

   عمان.11/11/2011أدار الندوة المفّكر المؤّرض الدكتور عبدالكريض غرايبة 
  المركااا: العرباااي الســـياحة الّصـــحراوية:تنمية الصـــحاري فـــي الـــوط  العربـــي خلياااف غريباااة للم:ياااد أنظااار   -25

   الّدوحة.2012لألبحا  ودراسة السياسات  نوفمبر
ن  يكلية جامعة الدول العربية والمنظمات واالتحادات العربية فيها أنظر  موقع للم:يد من المعلومات ع -26

 http://www.arableagueonline.org/wps/portal/las_ar/inner جامعة الدول العربية  

http://www.alukah.net/Culture/0/35968
http://www.assafir.com/Article.aspx?ArticleId=2103&EditionI
http://www.arableagueonline.org/wps/portal/las_ar/inner
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  أوراق المفارقة بي  الواقع الثقافي والممارسات السياسيةفي العالض العربي  مكاوي  بهاء الدين  التعددية  -27
 مرك: التنوير المعرفي على موقع  بحقية  

http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid 
عادة إنتاا الواقع العرباي  قناء عبدهللا  -          مركا: دراساات الوحادة قبل العربـيمجلة المستفؤاد   آليات الستبداد وا 

 .313( العدد2005العربية  بيروت  
ــدور الُمســتقبلي لألمنوقراطيــةحياادر إباارا يض علااي   - ــدول العربيــة: ال   مجلاااة المستقبااال تجــّدد االســتبداد فــي ال

 .313(  العدد2005العرباي  مرك: دراسات الوحدة العربية  بيروت  
  مجلااة المسااتقبل العربااي  بيااروت   مركاا: دراسااات ل التعدديــة فــي الــوط  العربــينــدو  حساانين توفيااق إباارا يض  -28  

 .180-175  96(العدد1987الوحدة العربية  
 .1905 عمان  العددجريدل صوت الشعلالعجلوني  "مقاالت حول التعّدد"  إبرا يض  -          
 .260-256   التنمية في الب د العربيةيحيي الفرحان وآخرون    -          
 .143سورة البقرة   اآلية   -29

 . المفارقة بي  الواقع الثقافي والممارسات السياسيةبهاء الدين مكاوي     -30  
 والخطوات العلمية لتحقيق الوحدة العربّية أنظر    للم:يد عن  كه الّتطّلعات -31   

 لوطن العربي  المصدر الّسابق.خليف غرايبة  السياحة الّصحراوية تنمية الصحاري في ا           
 


