
 المجلس األعلى السوري اللبناني
 األمانة العامة

 1

 االقتصادية الثانيةندوة ال
 دعوات السوق الشرق أوسطية 

 وأبعادها االقتصادیة على المنطقة العربية
 وبخاصة سوریا ولبنان

 1997 أيار 23-22: الزمان •

 بيروت : المكان •

  االقتصاد في جامعة دمشقآلية: نظيمت •
 آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانية

 انة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانياألم

 1997أیار  22 برنامج

 :االفتتــاح
 أسعد دیاب. د اللبنانيةالجامعة آلمة رئيس  •
 علي إبراهيم الخضر. د عميد آلية االقتصاد بجامعة دمشقآلمة  •
 ليمحمد مرعش. د عميد آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمال في الجامعة اللبنانيةآلمة  •
   أساتذة آلية العلوم االقتصادية وإدارة األعمالآلمة  •

 

 علي الخضر.  د:رئيس الجلسة  :الجلسة األولى

 مصطفى العبد اهللا. د العمل االقتصادي العربي المشترك والمشاريع الشرق أوسطية •
 عدنان السيد حسين. د )محددات أساسية(التكامل العربي والتعاون المتوسطي  •
 غسان شلوق. د قضية اليد العاملة: يةالشرق أوسط •
  

 1997 أیار 23 برنامج

 محمد مرعشلي.  د:رئيس الجلسة  :الجلسة الثانية

 جعفر عبد الخالق. د الشراآة على طريق التكامل واالندماج العربي •
 عابد فضلية. د الشرق األوسط والسوق الشرق أوسطية •
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 حسين بدران.  د:رئيس الجلسة  :الجلسة الثالثة

ل   • ول دون التكام ي تح اعي الت ي األداء االقتصادي واالجتم اط الضعف ف نق
 االقتصادي للدول العربية

 
 عبد الرزاق شربجي. د

 مطانيوس حبيب. د الشرق أوسطية بين المضمون السياسي والبعد االقتصادي •
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 الملخص

حيث تناولت الشرق أوسطية     مع جملة المشاريع المطروحة على المنطقة،      أقيمت الندوة تحت هذا العنوان انسجاماً     
ي  من المفه  اء المشروع العرب ى ضرورة إحي ة إل ي النهاي دائل لتصل ف ي الب ى المخاطر وبحثت ف ل إل وم والتحلي

 .المشترك وتفعيله خدمة لمصالح سوريا ولبنان والعرب مجتمعين

آلمات افتتاح أعمال الندوة رآزت على العالقات السورية اللبنانية األخوية والروابط التاريخية لها، آما أآدت على           
ي                      ضرور ة الت ة والثقافي ة التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعي ي المشترك لمواجه ة إحياء المشروع العرب

 . العربي من خالل الطروحات والتكتالت اإلقليمية والدولية تحت شعار النظام العالمي الجديدالعالميتعرض لها 

دوة بدراسة حول الشرق األوسط والسوق الشرق أوس                  د االقتصادي هو الجزء        بدأت أعمال الن طية بينت أن البع
ا               ر خطرًا ألنه ة فهي أآث ة واالجتماعي ة السياسية واألمني اد الخفي الظاهر من االستراتيجية المعدة للمنطقة أما األبع

ه في         .البديل عن النظام االقليمي العربي     وخالل بحث مسيرة العمل االقتصادي العربي المشترك ومعوقاته، تبين أن
ة               ظل هذه ا  ى لمواجه يلة األول ه الوس ي، ألن ق التكامل االقتصادي العرب د من السير في طري ة الب لتكتالت العالمي

 . العربيالعالمالتحديات المستقبلية االقتصادية والقيود الخارجية وهو الحل األمثل لتحقيق التنمية الشاملة في 

ة                              ه من الثابت أن ثم ة في الطرح الشرق أوسطي، ألن دوة موضوع العمال من المسائل الهامة التي طرحت في الن
وأن االنفتاح ال بد أن  إطارًا عامًا يجمع بين آل المشاريع المطروحة والمتفاوتة تحت هذا العنوان لمستقبل المنطقة،

إن دراسة   . الف الكبير بين المعطيات العربية واالسرائيلية      يؤثر على هيكلية القوى العاملة في المنطقة بسبب االخت        
ة حيث تسوق                 وب للمواجه ي االقتصادي وضعت تصور  للعمل المطل مخاطر الشرق أوسطية على النظام العرب
اك صعوبة في                          يس هن ق السالم ول ر وتحقي ى اإلرهاب والفق الشرق أوسطية على أنها الوسيلة للتنمية والقضاء عل

 . ولكن المطلوب نظرة جديدة للواقع العربي وتحديث مؤسسات العمل العربي المشترك حات،دحض هذه الطرو

ا                     دفين أساسيين هم الج ه ي ع دماج االقتصادي العرب : بحث الشراآة األوربية المتوسطية على طريق التكامل واالن
المي الجدي                   ة االقتصادية ضمن مسارات النظام الع د، مالمسة جدوى الشراآة       تحديد مكان القوة في الطاقة العربي

العربية الشاملة لزيادة تفعيل الحوافز التكاملية ولكن يجب أن تكون الشراآة في حدها المقبول مختبرًا إلعادة تجديد                
دة في ظل الشراآة             . الذات ثقافيًا وسياسيًا واقتصادياً    إن التحديات العربية في النظام العالمي الجديد تأخذ أبعادًا جدي

ى أي عمل                       حيث تطرح تح   ؤثر عل ا دون أن ت ا من خالله ا ولكن بعض التحديات يمكن مواجهته ديات وتقدم مزاي
ي  ادي عرب روع           . اقتص رح المش ن أن ط ق م وري انطل اني والس ادين اللبن ى االقتص راآة عل ذه الش اس ه انعك

اني والسوري                          ة االقتصاد  اللبن د من عطوبي و يزي  في ظل   المتوسطي ال يختلف بجوهره عن الشرق أوسطي فه
ديل هو                        ة، والب ه التاريخي ه خلفيات ة مشترآة ول غياب مشاريع عربية موحدة وتكامل عربي اقتصادي وسوق عربي

 . عربي بكل مفاعيله وأطره التنظيمية وآليات تنفيذهتكاملإطالق مشروع 

ى الحد األ                 أس من االنطالق إل ه ال ب ى أن ى للتكامل   حول التكامل العربي والتعاون المتوسطي توصل الباحث إل دن
تراتيجيات          م االس ي رس يط ف د التخط ا اعتم ا إذا م اقض بينهم اعي وال تن ائي والجم تويين الثن ى المس ي عل العرب
ي            اعي يراع ل الجم امل والتكام اعي الش ل الجم ار التكام ي إط درج ف ائي ين ل الثن يدة، فالتكام ات الرش والسياس

ات،             افؤ في العالق ى أساس التك ة عل د لصياغة تكامل               إن الخصوصيات الوطني اون المتوسطي هو حافز جدي  التع
ا                                . عربي ة من خالل تكامله د الممكن ر الفوائ ي أآب ة من جن دول العربي وذج علمي يمكن ال دوة أيضًا نم قدم في الن

حيث أن المكاسب التي ستجنيها البلدان العربية ضمن          االقتصادي ضمن مجموعات متمايزة من حيث الخصائص،      
ين   مجموعة واحدة من زي   ادة تكاملها مع بقية المجموعات أآبر من المكاسب التي يمكن تحقيقها من خالل التكامل ب

 .أعضاء المجموعة الواحدة


