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  الوضع االقتصادي في المنطقة العربية

 إلهامي الميرغني 

 العرب قوة كبري

تملك الدول العربٌة قدرات ومصادر للقوة وموارد بشرٌة وطبٌعٌة ٌجب ان تغٌر 
وضعها الحالً لوال سوء اإلدارة ومخططات االستعمار والصهٌونٌة التً ٌنفذها 

وإغراق الوطن العربً فً صراعات طائفٌة وعرقٌة للمزٌد من .الحكام العرب
. التقسٌم والتفتٌت

 الموارد البشرية العربية -1
 ملٌون نسمة 387.2 ما ٌزٌد علً 2015بلغ عدد سكان الوطن العربً عام  -

 . من إجمالً سكان الوطن العربً % 23وٌشكل السكان فً مصر 

من % 10من سكان العالم وٌعٌشون علً % 5ٌشكل سكان الوطن العربً  -

 .مساحة الٌابسة

وضع تقرٌر التنمٌة البشرٌة الذي ٌعتمد مإشر ٌقٌس التعلٌم والصحة والفقر  -

 : دولة علً النحو التال188ًوالبطالة وٌتم تصنٌف للدول العربٌة ضمن 

 دول بها تنمية بشرية مرتفعة جدا 

 واإلمارات 38 والسعودٌة 33 دول عربٌة هً قطر 5 دولة منها 51تضم  -
 وبذلك فإن عمان لم تدخل ضمن هذا 51 والكوٌت 47 والبحرٌن 42

واقتصر تصنٌف دول التنمٌة البشرٌة المرتفعة علً دول الفوائض .التصنٌف
 .النفطٌة

 دول بها تنمية بشرية مرتفعة

 83 والجزائر 76 لبنان و52 دول عربٌة هً عمان 6 دولة منها 54ٌضم  -
 .102 ولٌبٌا 97 تونس 86 األردنو

 دول بها تنمية بشرية متوسطة 

 114 و دولة فلسطٌن 111 دول عربٌة هً مصر 4 دولة منها 40ٌضم  -
  .123 والمغرب 121والعراق 

 دول بها تنمية بشرية منخفضة 

 و 157و مورٌتانٌا 149 دول عربٌة وهً سورٌا 6 دولة منها 40تضم  -
 .172 وجٌبوتً 168 والٌمن 165 والسودان 160جزر القمر 

 .هذه هً الثروة البشرٌة العربٌة مصدر القوة األول

                                                           

 قدمت نواة هذه الورقة فً احتفالٌة الذكري المئوٌة للزعٌم جمال عبدالناصر والتً عقدت  

 .2018 ٌناٌر 17بمقر حزب تٌار الكرامة ٌوم 
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 الزراعة واألكتفاء الغذائي العربي -2

ٌشكل القطاع الزراعً نموذج آخر الستنزاف الموارد الطبٌعٌة العربٌة سواء 

وتعلمنا فً .بل إن غٌاب التكامل العربً قاد للمزٌد من األزمات.األرض أو المٌاه

السابق أن ارضً السودان والعراق والعمالة المصرٌة ورإوس األموال الخلٌجٌة 

 وقبلها 2003لكن العراق فً صراع منذ .قادرة علً تحقٌق االكتفاء الغذائً العربً

ورإوس .حرب اٌران وحرب الكوٌت والسودان تم تمزٌقه وفصل شماله عن جنوبه

األموال العربٌة ذهبت الثٌوبٌا وجنوب افرٌقٌا وامرٌكا الالتٌنٌة بخالف الوالٌات 

 .وظل اعتمادنا علً الخارج لتوفٌر احتٌاجاتنا الغذائٌة. المتحدة واالتحاد األوروبً 

تم إهدار االراضً الخصبة العربٌة ، وتدهورت االنتاجٌة الزراعٌة ودخلت معظم 

الدول العربٌة فً نطاق الفقر المائً واصبح المالٌٌن من الشعوب العربٌة ٌعانون 

 .العطش وأرضهم تعانً التصحر والجفاف 

 ملٌون هكتار 72.1 ملٌون هكتار ٌزرع منها 1330مساحة الدول العربٌة  -

 .من المساحة اإلجمالٌة% 5.4بنسبة 

 سنوات لم تزٌد 10 ملٌون هكتار وخالل 72.1المساحة الزراعٌة الكلٌة  -

 . ألف هكتار فقط 662المساحة الزراعٌة العربٌة سوي ب 

 .من الزراعة العربٌة % 87تشكل الزراعة الموسمٌة  -

 ملٌون هكتار عام 92.7تآكلت الغابات العربٌة وانخفضت مساحتها من  -

أي اننا خالل عشر سنوات فقط . 2014 ملٌون هكتار عام 48.2 إلً 2005

 .من مساحات الغابات العربٌة % 52فقدنا 

 9.8 نحو 2013ٌشكل التصحر ظاهرة تهدد الدول العربٌة التً فقدت عام  -

 .ملٌون كٌلو متر مربع 

 90أهدرت الدول العربٌة كمٌات كبٌرة من المٌاه السطحٌة تقدر بحوالً  -

 سنوٌاً ، وتمثل نصف الموارد المائٌة السطحٌة المستخدمة فً 3ملٌار م

وتساهم هذه الظواهر فً ارتفاع منسوب المٌاه الجوفٌة والتملح .الزراعة

 .واستنزاف التربة وتدنً االنتاجٌة

 ملٌار متر مكعب سنوٌاً ، مصادر 350تقدر الموارد المائٌة العربٌة بنحو  -

وتحلٌة ومعالجة المٌاه % 12والمٌاه الجوفٌة % 85المٌاه السطحٌة تمثل 

 %.3تبلغ 

 .من الري الزراعً فً الدول العربٌة% 80ٌشكل الري السطحً  -

معظم االنهار المغذٌة للدول العربٌة تنبع فً دول غٌر عربٌة بما ٌمثل  -

 .مشكلة وتناقص فً نصٌب الدول العربٌة من هذه المٌاه
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من السكان فً الدول % 22 ملٌون ٌشكلون 85.5السكان الزراعٌون  -

من العمالة العربٌة عام % 21 ملٌون ٌمثلون 26.1وٌعمل بالزراعة .العربٌة

2015. 

تبلغ قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً من الزراعة والصٌد والغابات بؤسعار  -

% 8.9 ملٌار دوالر وهً تمثل 140.2السوق الجارٌة بالدوالر األمرٌكً 

 .من إجمالً الناتج العربً% 5.1فقط من ناتج القطاعات السلعٌة و 

% 20.2من الناتج الزراعً العربً ٌلٌها السودان % 26.8تغطً مصر  -

خمس أي أن . لكل منهما% 10.4والسعودٌة والمغرب  % 14.9والجزائر 

 .من الناتج الزراعً العربً% 83دول عربٌة فقط تغطً 

 – 2005 )انخفض االنتاج من االبقار والجاموس خالل عشر سنوات  -

 ملٌون طن ، واألغنام والماعز من 60 ملٌون طن إلً 65.8من  (2014

 . ملٌون طن275.6 ملٌون طن إلً 286.7

 ملٌار دوالر بٌنما ارتفعت قٌمة 14.4ارتفعت قٌمة الصادرات الزراعٌة إلً  -

 استوردت 2014عام  ملٌار دوالر ، وفً 51.2الواردات الزراعٌة إلً 

 . ملٌار دوالر90.8الدول العربٌة واردات زراعٌة بلغت قٌمتها 

من االستهالك ونستورد % 52.6االكتفاء الذاتً من الحبوب ال ٌتجاوز  -

 . من احتٌاجاتنا % 47.4

ونستورد % 35.7تدهور االكتفاء الذاتً من السكر واصبح االكتفاء الذاتً  -

 .من احتٌاجاتنا من السكر % 64.3

من % 22.5من الزٌوت و % 64.9من البقولٌات و % 34.8كما نستورد  -

 .من األلبان% 17.8اللحوم و 

وفً الفاكهة % 35.9وفً الخضر % 22.4ٌبلغ الفاقد والهدر فً الحبوب  -

 %.6.1وفً االلبان % 5.8وفً البطاطس % 21.9

من سكان % 25ٌعانً الرٌف العربً من الفقر وسوء التغذٌة وٌصنف  -

وٌنفق الفقراء ما بٌن .ٌعٌشون فً الرٌف% 76الوطن العربً فقراء منهم 

 .من دخلهم علً الغذاء% 65و % 35

تدنً نسب التجارة البٌنٌة العربٌة لتكون اعلً معدالتها فً األلبان ومنتجاتها  -

فً الحبوب      % 5.2بٌنما ال تتجاوز % 10وفً اللحوم الحٌة % 14.8

 .فً الزٌوت% 6.2و 

بذلك أهدرت الدول العربية مواردها الزراعية من األرض والمياه والثروة 

الحيوانية والسمكية ، وانخفضت نسب االكتفاء الذاتي من معظم المنتجات 

ولم تطرح انظمة االستبداد .وارتفعت معدالت الفقر وسوء التغذية. الزراعية

والفساد والتبعية اي رؤية لمشروعات مشتركة وتبقي هذه مهمة القوي الثورية 
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العربية التي يجب ان تدعم االستثمار العربي لتغطية الفجوات الغذائية وزيادة 

تشكيل التعاونيات بما يزيد فرص تحقق السيادة الغذائية والتكامل العربي حتي تتم 

 .إزاحة أنظمة التبعية

 النفط العربي -3

رغم تراجع نصٌب .تملك الدول العربٌة أكثر من نصف احتٌاطً النفط العالمً

 تمثل 1990 ملٌار برمٌل عام 640.1الدول العربٌة من االحتٌاطً العالمً من 

 تمثل 2005 ملٌار برمٌل عام 667.3من احتٌاطً النفط العالمً إلً % 63.3

 تمثل 2015 ملٌار برمٌل عام 711من االحتٌاطً العالمً ووصلت الً % 59

 .من االحتٌاطً العالمً % 55.4

ولكن رغم امتالك العرب لنصف االحتٌاطً .كما تتوالً االكتشافات النفطٌة العربٌة

النفطً العالمً فإن التحكم بهذه االحتٌاطٌات محكوم بتوجهات ورغبات شركات 

 .البحث والتنقٌب الدولٌة والتحكم فً اسعار النفط فً السوق العالمً

 

وضعت .1973منذ قامت الدول العربٌة بوقف إمدادات النفط خالل حرب أكتوبر 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً وشركات البحث والتنقٌب الكبري 

لٌتم سلب الدول العربٌة القدرة علً التحكم .خطة لمنع تكرار هذا الحدث مرة أخري

فً سالح النفط من خالل سٌطرة الشركات وخضوع األنظمة العربٌة لتنفٌذ 

 .التوجهات الدولٌة

ا مارات 
14 

البحرٌن 
 %

تونس 
 %

الجزائر
2 

السعودية 
3  

سورٌا
 %

العراق 
2  

قطر
4 

الكويت 
14 

ليبيا 
  

مصر
 %

السودان 
 %

مان ع 
 %
الٌمن 

 %

15 2توزيع ا حتياطي العربي من النفط بالم يار برميل نهاية عام 
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تمتلك الدول العربٌة موارد نفطٌة كبٌرة وهناك دول عربٌة ذات رصٌد كبٌر من 

االحتٌاطً النفطً مثل السعودٌة والتً بلغ نصٌبها من االحتٌاطً النفطً عام 

من احتٌاطً النفط % 37.5 ملٌار برمٌل وبما ٌمثل 266.6 حوالً 2015

من % 20.1 تمثل 143.1من االحتٌاطً العالمً ٌلٌها العراق  % 20.8العربً، 

 .من االحتٌاطً العالمً% 11.1االحتٌاطً العربً و 

ولٌبٌا % 7.6من االحتٌاطً العالمً واإلمارات % 7.9كما تملك الكوٌت 

وبذلك فإن خمس دول عربٌة فقط هً السعودٌة والكوٌت واالمارات %.3.8

.  من احتٌاطً النفط العالمً% 51.2والعراق و لٌبٌا تسٌطر علً 

لذلك نجحت الدول الكبري في إغراق المنطقة في الصراعات لتمزق العراق وليبيا 

من االحتياطي العالمي واغراق السعودية في حرب اليمن   15المسيطرين ع ي 

 .من االحتياطي العالمي  21وهي المسيطرة ع ي حوالي 

كما أن أسواق النفط تخضع لسٌطرة الشركات الرأسمالٌة الكبري التً تعمل فً 

وان كانت شركة أرامكو السعودٌة تمثل الشركة األكبر علً .مجال البحث والتنقٌب

 2015 ملٌون برمٌل ٌومٌاً وتبلغ قٌمتها السوقٌة عام 12مستوي العالم وتنتج 

% 5 ترٌلٌون دوالر و تضغط الوالٌات المتحدة علً السعودٌة لطرح 10حوالً 

من اسهمها للبٌع فً اسواق المال األمرٌكٌة ضمن صفقات ترامب األخٌرة فً 

 .الرٌاض
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15 2 -    1تطور االحتياطيات النفطية العربية والعالمية بالم يار برميل  

إجمالً العالم  إجمالً الدول العربٌة 
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ومن بٌن اكبر عشر شركات منتجة للنفط نجد شركتٌن أمرٌكٌتٌن هما أكسون 

 دولة وتنتج 180 ملٌون برمٌل ٌومٌاً و شٌفرون التً تعمل فً 5.3موبٌل وتنتج 

وهناك شركتٌن برٌطانٌتٌن هما روٌال داتش شل وتنتج .  ملٌار برمٌل ٌومٌاً 3.5

من رأسمالها و شركة % 40 ملٌون برمٌل واصبحت الوالٌات المتحدة تملك 3.9

 . ملٌار برمٌل ٌومٌاً 4.1بٌرٌتٌش بٌترولٌم وتنتج 

كما تملك الكوٌت عاشر أكبر شركة النتاج النفط فً العالم وهً مإسسة البترول 

 . ملٌار برمٌل ٌومٌاً 3.2الوطنٌة والتً تنتج 

لذلك ٌمتلك الوطن العربً طاقات نفطٌة كبٌرة ولكً ندرك ذلك فاالحتٌاطً 

 143.1 ملٌار برمٌل واالحتٌاطً العراقً 266.6 بلغ 2015السعودي عام 

 ملٌار 157.5 ملٌار برمٌل بٌنما احتٌاطً اٌران 101.5واالحتٌاطً الكوٌتً 

 ملٌار برمٌل ودول 39.9 ملٌار برمٌل و الوالٌات المتحدة 100برمٌل وفنزوٌال 

كذلك . ملٌار برمٌل25.1 ملٌار برمٌل والصٌن 119.8االتحاد السوفٌتً السابقة 

 23.7من االنتاج العالمً من النفط بطاقة  % 30.4ٌسٌطر الوطن العربً علً 

 .ملٌار برمٌل ٌومٌاً 

من   30.4 م يار برميل من النفط يومياً ، وبما يمثل 23.7تنتج الدول العربية 

من االنتاج اليومي   13.1تنتج السعودية وحدها . االنتاج العالمي من النفط 

وإذا أضفنا ل سعودية الكويت وا مارات والعراق نجد الدول األربع . العالمي ل نفط 

لدينا قدرات انتاجية واحتياطيات ولكن . من ا نتاج العالمي ل نفط  25تتحكم في 

 .ال تدار الثروات النفطية لصالح الشعوب العربية بل تبددها الحكومات العربية

انعكس تخفٌض اسعار النفط علً قٌمة الصادرات النفطٌة للدول العربٌة من 

وبما  . 2014 ملٌار دوالر عام 325.4 إلً 2011 ملٌار دوالر عام 656.8

 .انعكس علً التوازن االقتصادي والمالً لغالبٌة الدول النفطٌة
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    قيمة الصادرات من النفط الخام في الدول العربيةٌوضح الجدول التالً انخفاض 

 :(ملٌون دوالر  )

 2015 2011 الدول
نسبة انخفاض 
 قيمة الصادرات

 %41.4 50,344 85,900 اإلمارات 
 %51.3 3,069 6,305 البحرٌن 
 %63.0 13,804 37,289 الجزائر 
 %51.5 140,358 289,518 السعودٌة 

 %100.0 00 2,994 سورٌا
 %41.6 48,924 83,768 العراق 
 %64.4 9,728 27,328 قطر 

 %49.6 34,084 67,688 الكوٌت 
 %66.2 2,501 7,391 لٌبٌا 

 %54.2 2,148 4,689 مصر 
 %80.8 2,358 12,291 (جنوب+ شمال  )السودان 
مان   %35.8 17,800 27,735 ع 
 %93.0 272 3,902 الٌمن 

 إجمالي الدول العربية
 (باألسعار الجارية  )

656,798 325,390 50.5  

 .471 صفحة – 2016 –التقرٌر االقتصادي العربً الموحد : المصدر 

 إلً 2011 دوالر للبرمٌل عام 107.4انخفض السعر العالمً للنفط الخام من 

فانخفض الدخل العربً من قٌمة صادرات  . 2015 دوالر للبرمٌل عام 49.5

وخالل هذه الفترة توقف ضخ النفط السوري نتٌجة %. 50.5النفط الخام بنسبة 

 حدثت جرٌمة انفصال جنوب 2011 ٌولٌو 9ثم السودان ففً . الحرب السورٌة

السودان لمزٌد من التفتٌت العربً ، وانخفض الدخل من صادرات النفط السودانٌة 

وثالث أكبر . نتٌجة انفصال الجنوب وانخفاض االسعار %. 81بنسبة تقترب من 

 والتً توجت 2011الدول المتؤثرة هً الٌمن نتٌجة اندالع الحرب األهلٌة منذ 

 وانخفض دخل الٌمن من الصادرات النفطٌة 2015بعاصمة الحزم فً مارس 

 %.93بنسبة 

كما % . 63والجزائري % 64.4والقطري % 66.2انخفض الدخل اللٌبً 

% . 51.3والبحرٌنً % 51.5والسعودي % 54.2انخفض الدخل المصري 

 %.41.4وكانت اإلمارات األقل من حٌث نسبة االنخفاض والتً تقدر بنحو 
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انعكس ذلك بالمزيد من العجز في الموازنات الحكومية وتراجع معدالت التنمية 

وتوقف عديد من مشروعات التنمية واالنطالق في المديونية المح ية والخارجية 

وهو ما سنعود إليه في جزء تالي من هذه . لتعويض انخفاض عائدات النفط 

 .الورقة

و في ظل تبعية الحكام العرب خاصة في دول النفط نجد أن الواليات المتحدة 

ودول االتحاد األوروبي هي التي تتحكم في االسعار العالمية ل نفط وتس ب العرب 

 . أحد أهم اس حتهم التي تفوق كل اس حة الغرب

بل أن شركات البحث والتنقيب الكبري ساهمت في استنزاف واستنفاذ 

االحتياطيات النفطية في الجزائر والبحرين والتي تاك ت احتياطياتها النفطية 

وعندما تتم خصخصة أرامكو السعودية تفقد السعودية .وتحولت الي استيراد النفط

لذلك يدفع ترامب .والدول العربية أحد مصادر قوتها ودرة صناعة النفط في العالم

وحكومته لالسراع بخصخصة الشركة اضافة ل مزيد من استنزاف االحتياطيات 

ولتستمر .العربية لتتحول بعض الدول العربية من تصدير النفط إلي استيراده

سيطرة الدول الصناعية الكبري ع ي سوق النفط العالمي رغم انضمام السعودية 

 .لمجموعة العشرين التي تدير االقتصاد العالمي

 الغاز الطبيعي العربي -4

وارتفع االنتاج . ٌشكل الغاز الطبٌعً أحد أهم مصادر الطاقة فً العالم بعد النفط 

 ترٌلٌون 36.7 إلً 1990 ترٌلٌون متر مكعب عام 25.8العربً من الغاز من 

 ترٌلٌون 54.8 ، 2005 ترٌلٌون متر مكعب عام 53.4 ثم 2000متر مكعب عام 

 . 2015 ترٌلٌون متر مكعب عام 54.4ووصل إلً  . 2010متر مكعب عام 

% 29.4 إلً 1990عام % 21.7أرتفعت أهمٌة االحتٌاطً العربً من الغاز من 

 .2015عام % 27.6 وبلغ 2005عام 

من % 12.4من إجمالً االحتٌاطً العربً و % 45ٌشكل االحتٌاطً القطري 

من االحتٌاطً % 16االحتٌاطً العالمً من الغاز الطبٌعً ، ٌلٌها السعودٌة 

من االحتٌاطً % 11.2من االحتٌاطً العالمً ، واإلمارات % 4.3العربً و 

أي ان ثالث دول عربٌة هً قطر . من االحتٌاطً العالمً % 3.1العربً و 

 .من اإلحتٌاطً العالمً % 19.8والسعودٌة واإلمارات تتحكم بحوالً 
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إذا كان العرب ٌملكون االغلبٌة فً االحتٌاطً من النفط فإن الوضع ٌختلف فً 

الغاز الطبٌعً حٌث تملك قطر وهً اكبر قطر عربً لدٌه احتٌاطً من الغاز علً 

 ترٌلٌون متر مكعب 34 ترٌلٌون متر مكعب من الغاز بٌنما تمتلك اٌران 24.4

 ترٌلٌون 10.4 ترٌلٌون متر مكعب و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 47.8وروسٌا 

 .ذلك علً صعٌد االحتٌاطً المإكد.متر مكعب 

لذلك ٌؤتً الحرص االٌرانً وتدخالتها فً سورٌا لضمان تدفقات الغاز االٌرانً 

 .عبر سورٌا إلً أوروبا

إذا انتقلنا من االحتٌاطٌات الً التسوٌق فً األسواق الدولٌة نجد إن إجمالً الغاز 

 3.5 إلً 2011 ترٌلون متر مكعب عام 3.3المباع فً العالم أرتفعت كمٌته من 

 ملٌار متر مكعب من 583تبٌع الدول العربٌة . 2014ترٌلٌون متر مكعب عام 

 .من الغاز المسوق عالمٌاً % 16.4الغاز الطبٌعً تشكل 

ا مارات 
البحرين  11

  

تونس 
  

الجزائر
  

السعودية 
16 

سوريا
1 

العراق 
  

قطر
45 

الكويت 
3 

ليبيا 
3 

مصر
4 
السودان 

  
ع مان

1 

اليمن 
1 

15 2توزيع االحتياطي من الغاز الطبيعي بين الدول العربية عام 
م يار متر مكعب  
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تسوٌق الغاز ٌختلف عن تسوٌق النفط بالنسبة ألهمٌة الدول العربٌة التً تسٌطر 

 ملٌار 583لكن فً سوق الغاز تبٌع الدول العربٌة . علً نصف االحتٌاطً النفطً 

وتبٌع  . 2014 ملٌار متر مكعب عام 578.7متر مكعب بٌنما تبٌع روسٌا وحدها 

 ملٌار متر مكعب ، الصٌن 162 ملٌار متر مكعب، وكندا 728.3الوالٌات المتحدة 

 . ملٌار متر مكعب108.8 ملٌار متر مكعب ،النروٌج 134.5

لذلك فإن الهجوم ع ي ايران وتحويل صراعات المنطقة من مواجهة العدو 

الصهيوني والمشروع االستعماري االستيطاني في المنطقة ، لنغرق في الصراع 

وتضطر إيران ل تورط في سوريا ل حفاظ ع ي ممر .السني الشيعي وشيطنة إيران

. ل غاز ا يراني إلي أوروبا

من االنتاج العالمي من الغاز الطبيعي   27.5رغم ذلك تتحكم الدول العربية في 

لكن مهم أن نتأكد من أن الدول . من سوق الغاز الطبيعي   16.4وتسيطر ع ي 

الرأسمالية الكبري حريصة ع ي إهدار كل الموارد العربية بل وتحوي ها من نقاط 

بل واستنزاف . قوة إلي نقاط ضعف كما حدث في العراق وليبيا واليمن وسوريا 

عاصفة " دول الخ يج الكبري السعودية واالمارات والكويت في حرب اليمن 

وتأجيج الصراع القطري الخ يجي رغم استمرار العالقات األمريكية " الحزم

 .األوروبية مع جميع األطراف

هدف الغرب بعد زرع إسرائٌل كسهم مسموم فً الجسد العربً ، استنزاف الموارد 

والثروات العربٌة من ناحٌة ، وإغراق المنطقة فً صراعات محلٌة وداخلٌة لكً 

الدول العربية 

16 
إيران 

6 
فنزويال 

1 

نيجيريا 

1 

المم كة المتحدة 

1 

النرويج

3 

الواليات المتحدة 

المكسيك   2

2 
كندا

5 

كومنولث الدول المستق ة    

يشمل روسيا االتحادية ) 
وأزربيجان وأوزباكستان 

(وتركمانستان وكازحستان 
21 

الصين 

4 

باقي دول العالم

2  

بالم يون متر مكعب 14 2الغاز الطبيعي المسوق عالمياً عام 
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تحافظ اسرائٌل علً تفوقها فً المنطقة رغم ترسانات األسلحة المتراكمة فً 

 .مخازن عواصم التبعٌة 

 احتياطي النقد العربي -5

كان ٌمكن أن تكون .استطاعت الدول العربٌة أن تراكم احتٌاطٌات مالٌة كبٌرة

لكن دعم امرٌكا وأوروبا ألنظمة . عنصر قوة لو كانت تحكمنا أنظمة مستقلة

االستبداد والتخلف والرجعٌة والفساد والتبعٌة هو ما ٌحقق كل األهداف األمرٌكٌة بل 

وٌحول إسرائٌل إلً قلب المنظومة األقلٌمٌة والوكٌل الحصري للرأسمالٌة المتوحشة 

 .والشركات الكبري

استدعً ذلك استنزاف الفوائض العربٌة فً مشروعات بعٌدة كل البعد عن التحضر 

فؤصبحنا نفاخر بؤعلً برج وأعلً نافورة مٌاه راقصة .والتقدم والتنمٌة المستقلة

وأكبر مول تجاري وأكبر مطعم بٌتزاهت فً العالم وأحدث ٌخوت وأحدث سٌارات 

وطائرات خاصة فً الوقت الذي تعٌش فٌه مالٌٌن الشعوب العربٌة تحت خط الفقر 

 .وتؤكل من القمامة فً جمٌع عواصم الفساد واالستبداد والتبعٌة

لم تحرص الرأسمالٌة المتوحشة والشركات الدولٌة التً تجنً ملٌارات الدوالرات 

علً تحقٌق تنمٌة عربٌة واعتماد عربً علً الذات بل علً العكس استنزفت فرص 

التنمٌة فً مشروعات استهالكٌة وترفٌهٌة لخدمة الطبقات العلٌا فً المجتمعات 

 .العربٌة

رغم ذلك ونتٌجة ارتفاع اسعار المواد الخام العالمٌة والذي صب معظمه فً خزائن 

ارتفعت االحتٌاطٌات الخارجٌة الرسمٌة العربٌة . الشركات العالمٌة والدول الكبري

 252.5 و 2000 ملٌار دوالر عام 102.3 ، إلً 1996 ملٌار دوالر عام 73من 

 ترٌلٌون دوالر 1.1ثم قفزت االحتٌاطٌات العربٌة إلً . 2005ملٌار دوالر عام 

 . 2015 ترٌلٌون دوالر عام 1.2 إلً 2010عام 

وارتفعت أهمٌة االحتٌاطٌات العربٌة إلً إجمالً االحتٌاطٌات للدول النامٌة من 

 .2015عام % 15.7 إلً 1996عام % 12.7

و % 51.6 ملٌار دوالر بٌن الدول العربٌة نجد إن 1194.1إذا تؤملنا توزٌع ملكٌة 

.  ٌخص السعودٌة وحدها2015من اجمالً احتٌاطً الدول النامٌة عام % 8.1

ٌلٌها . لذلك تستنزف مقدرات السعودٌة فً شراء االسلحة وحرب الٌمن وغٌرها

لٌبٌا         % 6لإلمارات و % 6.4من االحتٌاطٌات العربٌة ثم % 14.5الجزائر 

استنفزت بعض الدول النفطٌة احتٌاطٌاتها فؤصبحت الكوٌت تملك . للعراق% 4.5و 
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 ملٌار دوالر 4.4فقط بقٌمة % 0.4 ملٌار دوالر والبحرٌن 28.2فقط بقٌمة % 2.4

مان   . ملٌار دوالر17.5بقٌمة % 1.5و ع 

 ملٌار دوالر 33.8رغم ما شهدته مصر من انخفاض االحتٌاطً بعد ثورة ٌناٌر من 

وقبل ضخ الدٌون والمساعدات  . 2015 ملٌار دوالر عام 16.5 إلً 2010عام 

مان . التً رفعت قٌمة االحتٌاطً المصري ٌظل االحتٌاطً المصري افضل من ع 

 .  والبحرٌن واألردن وتونس والٌمن

 عامين آخر خالل األجنبي النقد من االحتياطي قيمة ث ث نحو السعودية فقدت

 للبرمٌل دوالرا 60و 30 بٌن مستوٌات إلى النفط أسعار تراجعت أن بعد ونصف،

 لبٌانات ووفقا .2014 منتصف فً دوالر 115 نحو مقابل األخٌرة السنوات خالل

 االحتياطية األصول قيمة شهدت ،(المركزي البنك) السعودي العربً النقد مإسسة

 من انخفض حٌث ،أشهر 7و عامين آخر خالل  32.5 بنسبة تراجعا السعودية

 .2017 ٌولٌو بنهاٌة لاير ترٌلٌون 1.85 إلى 2014 نهاٌة فً لاير ترٌلٌون 2.75

من إجمالً االحتٌاطٌات النقدٌة % 52هذه هً أكبر دولة عربٌة تسٌطر علً 

 أنوإذا أردنا التعرف علً أشكال استثمار االحتٌاطً السعودي نجد . العربٌة

 لاير ترٌلٌون 1.24 بٌن 2017 ٌولٌو بنهاٌة توزعت االحتٌاطٌة األصول

 وودائع، أجنبً نقد لاير ملٌار 574.7و الخارج، فً مالٌة أوراق فً استثمارات

 صندوق لدى احتٌاطً لاير ملٌار 7.4و الخاصة، السحب حقوق لاير ملٌار 28.9و

 .نقدي ذهب لاير ملٌار 1.6و الدولً، النقد

إذا فإن االحتٌاطٌات السعودٌة كنموذج لباقً الدول العربٌة معظمها مستثمر خارج 

السعودٌة ، وال تستطٌع السعودٌة طلبه والتحكم فٌه اال وفق قواعد متشددة بحٌث 

تفقد القدرة علً التصرف فً هذه االحتٌاطٌات وهً صاحبة نصف االحتٌاطً 

 !فماذا ٌكون موقف باقً الدول االقل فً االحتٌاطٌات ؟. العربً 

هكذا أحكمت الدول الرأسمالٌة المتوحشة وشركاتها ومصارفها استنزاف مواردنا 

 ترٌلٌون 1.2وبدالً من توجٌه .الطبٌعٌة وافقدتنا السٌطرة علً احتٌاطٌاتنا الدولٌة

. دوالر لصالح مشارٌع التنمٌة العربٌة التكاملٌة التً تنهض بالمنطقة بشكل حقٌقً 

بل وٌتم استمرار االستنزاف وتحول كل الدول العربٌة إلً االستدانة المحلٌة 

واستمرار مس سل المزيد من والخارجٌة والخضوع لشروط مإسسات االقراض 

 .ووقف أي محاوالت ل تنمية الجادة . استنزاف الثروات العربية 

 لتبدأ كل الدول العربٌة طرح رإٌتها 2030ثم تؤتً رإٌة األمم المتحدة للتنمٌة سنة 

ال لالستفادة من الموارد والثروات العربٌة بل لتنفٌذ خطوات نحو مزٌد .وتصوراتها
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وكما أعلن األمٌر محمد بن سلمان فإن االتجاه السعودي لبناء .من االلحاق والتبعٌة

اقتصاد ال ٌعتمد علً النفط وتندمج السعودٌة فً صفقة القرن وتتجه لخصخصة 

من أسهم شركة أرامكو أكبر شركة للنفط فً العالم وتغرق السعودٌة فً % 5

ولتتعمق تبعٌة االقتصاد السعودي ومعه .والشرق األوسط الصهٌونً" نٌوم"مشروع 

جمٌع االقتصادٌات العربٌة الفاقدة للسٌطرة علً مواردها واستثمارها لصالح التنمٌة 

 . العربٌة

تم ك الدول العربية مقومات بشرية وطبيعية وفوائض نفطية تؤه ها لتصبح ذات 

وأكثر قدرة ع ي تحقيق التنمية العربية الشام ة .تأثير أكبر في السوق العالمي

كما تم ك فوائض مالية تكفي .والمستدامة وتحقيق السيادة ع ي الموارد الغذائية

لكن خضوع كل األنظمة العربية لتقسيم العمل الدولي ونزح .لتمويل التنمية العربية

الفوائض االقتصادية ل واليات المتحدة واالتحاد األوروبي والتبعية ل رأسمالية 

كل ذلك ينعكس ع ي المؤشرات . والمزيد من االستبداد واالفقار ل شعوب العربية

 .االقتصادية العربية كما نوضح في الجزء التالي

 مؤشرات االقتصاد الك ي  -6

  موازين المدفوعات والديون الخارجية 1 – 6

 403.3 أنخفضت قٌمة الصادرات السلعٌة العربٌة بؤكثر من 2015- 2011ما بٌن 

بٌنما أرتفعت قٌمة الواردات السلعٌة %. 32ملٌار دوالر وبنسبة انخفاض بلغت 

 % .8 ملٌار دوالر وبزٌادة بلغت 56.7العربٌة 

 إلً 2011 ترٌلٌون دوالر عام 1.2انخفض إجمالً الصادرات العربٌة من  -

 .2015 ملٌار عام 862.1

 شكلت صادرت أربع دول عربٌة هً السعودٌة واالمارات 2015عام  -

 .من قٌمة الصادرات العربٌة% 74وقطر والكوٌت 

 ثم بدأ 2015حدث تغٌر وصعود فً صادرات الدول النفطٌة حتً عام  -

 . نتٌجة انخفاض اسعار النفط العالم2015ًاالنخفاض فً 

 إلً 2011 ملٌار دوالر عام 689.9ارتفعت قٌمة الورادات السلعٌة من  -

 .2015 ملٌار دوالر عام 746.6

من إجمالً الصادرات العربٌة % 2.2 مثلت صادرات مصر 2015عام  -

 .من إجمالً قٌمة الورادات العربٌة % 6.7بٌنما مثلت واردات مصر 

 . ملٌار دوالر115.4 ملٌار دوالر إلً 575.4انخفض المٌزان التجاري من  -

 م يار دوالر عام 168.8ارتفعت الديون الخارجية ل دول العربية من  -

 .2015 م يار دوالر عام 210.1 إلي 2011
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 ملٌار دوالر 141.4 كان إجمالً الدٌون الخارجٌة العربٌة 1996عام  -

 30.1 ملٌار دوالر ومصر 33.4وكانت اعلً الدول مدٌونٌة هً الجزائر 

 ملٌار 3.4وكانت دول الفوائض غٌر مدٌنة باستثناء عمان .ملٌار دوالر

 .دوالر 

 ملٌار جنٌه واحتلت 210.1بلغ الدٌن الخارجً للدول العربٌة  2015عام  -

 ملٌار 44.9 ملٌار دوالر ٌلٌها السودان 47.8مصر المرتبة األولً بقٌمة 

وانخفضت .  ملٌار دوالر 28.1 ملٌار دوالر وتونس 31.6دوالر والمغرب 

 . ملٌار دوالر3.2دٌون عمان الخارجٌة الً 

 ملٌار دوالر خدمة دٌون وتؤتً مصر فً المقدمة 16.6الدول العربٌة تدفع  -

 . ملٌار دوالر 2 ملٌار دوالر ثم األردن 3.5 ملٌار دوالر ٌلٌها لبنان 5بقٌمة 

 ملٌار 47.7 وتبلغ دٌونها الخارجٌة 2015مصر أكبر دولة عربٌة مدٌنة فً  -

ٌلٌها .من إجمالً الدٌون الخارجٌة للدول العربٌة % 23دوالر وهً تمثل 

 .السودان والمغرب

 ملٌار دوالر 5.1تدفع مصر اعلً خدمة دٌون بٌن الدول العربٌة وقد بلغت  -

 .من إجمالً فوائد الدٌون الخارجٌة للدول العربٌة% 30 وتمثل 1915عام 

من الناتج المحلً % 22.6 نسبة 2015تمثل فوائد الدٌون الخارجٌة عام  -

 .االجمالً 

ترتفع اهمٌة الدٌون الخارجٌة إلً الناتج المحلً اإلجمالً للدول العربٌة  -

لكنها تصل لنسبة مرتفعة لدي العدٌد من % . 22.6وتبلغ فً المتوسط 

وجٌبوتً % 71.5الدول العربٌة حٌث تصل ألعلً معدالتها فً مورٌتانٌا 

فً % 50وإلً حوالً % 57.6ولبنان % 64.3وتونس % 70.1

 .السودان

 دول عربية 7 دولة عربية من عجز الميزان التجاري بينما حققت 12تعاني 

 ، وهي ا مارات والبحرين والسعودية 2015فائض في الميزان التجاري عام 

مان وقطر والكويت  بينما تعاني مجمل الدول العربية من عجز . والعراق وع 

تعد السعودية .  م يار دوالر162.9 حوالي 2015في الميزان الك ي ب غ عام 

وتفاقمت الديون .صاحبة اكبر عجز في ميزان الدفوعات ي يها الجزائر ثم مصر

 م يار دوالر واحت ت مصر المركز األول 210.1الخارجية العربية لتصل إلي 

. كأكبر دولة عربية مدينة ي يها السودان ثم المغرب
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  الموازنات العربية2 – 6

 تعكس مؤشرات الموازنات العربية 

 ترٌلٌون 1.1انخفضت االٌرادات العامة والمنح لجمٌع الدول العربٌة من  -

 وهو ما انعكس علً 2015 ملٌار دوالر عام 664.5 إلً 2011دوالر عام 

 .جمٌع الموازنات العربٌة

 تراجع االنفاق الجاري واالنفاق االستثماري لمجل الدول 2015عام  -

السعودٌة .دول الفوائض المالٌة دخلت فً مجال تخفٌض االنفاق. العربٌة

والبحرٌن خفضت االنفاق %2.2خفضت االنتاج الجاري واالستثماري 

واالنفاق % 21.1والعراق خفضت االنفاق الجاري % 8.2االستثماري 

وقطر خفضته % 11.5، عمان خفضت االنفاق الجاري %63االستثماري 

فً الوقت اللً بٌتم فٌه تبدٌد الفوائض العربٌة %. 5.4والكوٌت %  9.9

 .بشراء أسلحة بملٌارات الدوالرات سنوٌاً 

 م يار دوالر 238.6 ب غ العجز ا جمالي في الموازنات العربية 2015عام  -

وبذلك أصبحت كل الدول العربية تعاني من عجز .وألول مرة كإجمالي

 .موازانتها العامة 

من إجمالً عجز % 83العجز فً موازنة خمس دول عربٌة ٌشكل  -

% 38 ملٌار دوالر وٌشكل 98.5الموازنات العربٌة تتقدمهم السعودٌة بعجز 

من % 15 ملٌار دوالر وٌشكل 35.1من إجمالً العجز العربً و الجزائر 

 ملٌار 17.7و عمان % 9 ملٌار دوالر ٌشكل 21.8إجمالً العجز و لٌبٌا 

 ملٌار 15.8والكوٌت % 7 ملٌار دوالر وتشكل 18.3ومصر % 8وتشكل 

 . من إجمالً العجز % 7تشكل 

الدول األكبر فً عجز الموازنات هً الدول األكثر شراء للسالح فً المنطقة  -

 .السعودٌة والجزائر ومصر والكوٌت

 إلي 2000 م يار دوالر عام 277.6ارتفعت الديون المح ية العربية من  -

 .من الناتج المح ي العربي  51.7 وبما يمثل 2015 م يار عام 427.5

من الناتج المح ي   22.6 أصبح الدين المح ي يشكل 2015عام  -

فتصبح   51.7ا جمالي ل دول العربية واذا اضفنا لهم الدين المح ي 

من الناتج المح ي   74.3الديون المح ية والخارجية تستحوذ ع ي 

 .العربي 

السعودٌة كنموذج لدول الفوائض النقدٌة والمالٌة واللً اشترت اسلحة  -

 عانت 2017 ملٌار دوالر موازنتها لعام 110 بؤكثر من 2017امرٌكٌة عام 

 2012 ملٌار لاير عام 84وارتفع الدٌن العام من . ملٌار لاير297عجز بلغ 
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 ملٌار دٌون محلٌة و 313.4 منهم 2017 ملٌار دوالر عام 316.5إلً 

 . دٌون خارجٌة103.4

فقط % 3 تمثل 2012 ملٌار لاير عام 84ارتفع الدٌن المحلً السعودي من  -

من الناتج % 17.2 ملٌار لاير تمثل 443.3من الناتج المحلً اإلجمالً الً 

 .المحلً اإلجمالً للسعودٌة

 ملٌار دٌنار 18.9 بلغت مصروفاتها 2016/2017الموازنة العامة الكوٌتٌة  -

 . ملٌار دٌنار9.7وٌقدر العجز بنحو 

مان موازنة سلطنة -  3 بقٌمة تقدٌرٌا مالٌا عجزا متضمنة ،2018 لعام ع 

 فً اإلنفاق قٌمة وقدرت.(أمرٌكً دوالر ملٌارات 7.8) عمانً لاير ملٌارات

 كما بلغت جملة .(دوالر ملٌار 32.5) لاير ملٌار 12.5 بـ السلطنة موازنة

 بلغت (للبرمٌل دوالرا 50 النفط سعر أساس على احتسابها تم) اإلٌرادات

 . (دوالر ملٌار 24.7) لاير ملٌار 9.5

 الخارجً االقتراض خالل من العجز، تموٌل وسائل حددت العمانٌة الموازنة -

 تموٌل سٌتم بٌنما.(دوالر ملٌارات 6.5 تعادل) بالمائة 84 بنسبة والمحلً

 من السحب خالل من دوالر ملٌار 1.3 بنحو والمقدر العجز باقً

 الناتج من بالمائة 10 تعادل الموازنة فً المقدر العجز قٌمة .االحتٌاطٌات

 .المحلً

 ملٌارات 7,7 حوالى 2018 لسنة موازنتها فً العجز ٌبلغ تتوقع أن قطر -

 الطاقة،وأعلنت أسعار تراجع بسبب التوالً، على الثالث للعام وذلك دوالر

 إٌرادات مقابل دوالر، ملٌار 55,4 الموازنة فً االنفاق ٌبلغ أن تتوقع إنها

 .دوالر ملٌار 47,7

، (دوالر ملٌار 14.27) دٌنار ملٌار 35.85 بقٌمة 2018 عام تونس مٌزانٌة -

 زاد االنفاق علً وزارتً .دٌنار ملٌار 5.22 وبواقع، %4.9 متوقع وبعجز

الداخلٌة والدفاع وتخفٌض قٌمة الدعم بما أدي لتفجر مظاهرات رفض 

 .الموازنة الجدٌدة

 9,6) جنٌه ملٌار 173 نحو السودانٌة الجدٌدة الموازنة نفقات مجموع بلغ -

 اجمالى من المئة فى 2,4 ٌشكل جنٌه ملٌار 28,4 بعجز (دوالر ملٌارات

 .المحلى الناتج

 بــ مقارنة العام هذا% 19,5 إلى التضخم معدل خفض الموازنة إلى تهدف -

 الجنٌه قٌمة خفض السودانٌة المالٌة وزارة وأعلنت .2017 العام% 34,6

 جنٌهات 6,9 ب مقارنة الواحد األمرٌكى للدوالر جنٌها 18 إلى السودانى

 فً دوالر ملٌار 54.1 الخارجً الدٌن حجم ٌبلغ أن المتوقع ومن .السابق فى
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 تقرٌر فً جاء ما وفق 2018 عام فً دوالر ملٌار 56.5و 2017 عام

 .دٌسمبر فً الدولً النقد لصندوق

 مواطن ٌا الجوع زاد الفقر زاد "بٌنها هتافات ، فً تونس المتظاهرون ردد -

 فً ٌعانً الشعب االلتفاف حكومة ٌا"و ،"السوس أكله نظامك"و ،"مقهور ٌا

ضد الفقر وضد "  كما ردد فً السودان ".نار شعلة األسعار"و ،"األرٌاف

 سالح (للدموع المسٌل الغاز) البمبان"و".. الحرامٌة ضد سلمٌة"، " الجوع 

 ".النظام إسقاط ٌرٌد الشعب" ،"جبان

 

 الجيوش العربية واستيراد االس حة  - 

تمثل صناعة السالح أهم صناعة تقود العالم الرأسمالً فترفع قٌادات وتسقط قٌادات 

وهً تمول االنتخابات الرئاسٌة فً .وتغذي صراعات وتعاد رسم خرٌطة العالم

من % 31الوالٌات المتحدة والعدٌد من دول العالم حٌث تسٌطر أمرٌكا علً 

من التجارة % 27 دولة ٌلٌها روسٌا 94صادرات السالح العالمٌة التً تصل إلً 

 . دولة56العالمٌة والتً تصل الً 

تستنزف الثروات العربٌة فً سباقات التسلح التً تنزح األموال العربٌة الً شركات 

األسلحة فً الدول الكبري،وبعضها ٌقترض لٌشتري األسلحة فٌكون الهدر 

ورغم سٌطرة المشروع الصهٌونً األمرٌكً علً المنطقة  اال أن التسلح .مضاعف

مستمر لدعم وتؤجٌج الصراعات الداخلٌة واالقلٌمٌة وقمع محاوالت تغٌٌر انظمة 

من صادرات االسلحة % 32حصلت دول الشرق األوسط علً . االستبداد والتبعٌة

 .2015األمرٌكٌة عام 

 للبحث المحلً ناتجها إجمالً من% 0.8 من أكثر العربٌة الدول ال تخصص -

 فً لكنها لمواطنٌها، الصحٌة للرعاٌة% 4.9و أقصى، كحد سنوٌاً  العلمً

 الجٌوش لتموٌل السنوي المحلً الناتج من% 8.2 نحو بإنفاق تبخل ال المقابل

 .األسلحة واستٌراد

 ٌعرف ما إلى مستنداً  العسكرٌة قوتها وفق الدول" باور فاٌر غلوبال "ٌرتب -

 وقوتها الدول تقٌٌم عملٌة فً ٌدخل معٌاراً  50 على ٌعتمد الذي ،"القوة مإشر"بـ

 وطبٌعة العسكرٌة للقوات اإلجمالً والعدد الدفاع مٌزانٌة ٌتضمن العسكرٌة،

 .األسلحة وعدد من العناصر األخري

تقرٌر وفق  2015 األمرٌكٌة لعام األسلحة صفقات زبائن أبرز قائمة تضم -

 12 بما قٌمته  ملٌار دوالر تلٌها مصر17قطر بقٌمة : التالٌة الدولالكونجرس 
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 إسرائٌل، باكستان، الجنوبٌة،  ملٌار دوالر ثم كورٌا8ثم السعودٌة  ،ملٌار دوالر

 . والعراق اإلمارات،

 احتلت السعودٌة المركز األول فً االنفاق العسكري حٌث ارتفع 2017عام  -

 .2016، 2012ما بٌن عامً % 212انفاقها العسكري بنسبة 

 خالل % 86 بنسبة األوسط الشرق دول قبل من األسلحة واردات ارتفعت -

 العالمٌة الواردات من % 29 لتمثل ،(2016-2012) الماضٌة سنوات الخمس

 خالل العالم فً لألسلحة مستورد أكبر ثانً السعودٌة العربٌة المملكة أصبحتو

 2007 عام بٌن ما بالفترة مقارنة % 212 قدرها بزٌادة الزمنٌة، الفترة تلك

 .% 245 بنسبة األسلحة من قطر واردات ارتفعت كما. 2011و

 أنها رغم - األوسط الشرق فً األخرى الدول من العظمى الغالبٌة زادت كما -

 أول باحث وٌزمان، بٌتر وقال. األسلحة واردات من - أقل بمعدالت بذلك قامت

  وبرنامج.(SIPRI) السالم ألبحاث الدولً ستوكهولم بمعهد األسلحة بشإون

 فً الدول معظم الماضٌة، الخمس السنوات مدى على: "العسكري اإلنفاق

 سعٌهم فً وأوروبا المتحدة الوالٌات إلى األول المقام فً اتجهت األوسط الشرق

 دول واصلت النفط، أسعار انخفاض ورغم. العسكرٌة القدرات لتطوٌر المتسارع

 محورٌاً  التسلح معتبرٌن ،2016 عام فً األسلحة من المزٌد بطلب المنطقة

 ."اإلقلٌمٌة والتوترات الصراعات مع للتعامل

 ملٌار دوالر 110 اسلحة للسعودٌة بقٌمة 2017باعت الوالٌات المتحدة عام  -

واشترت اإلمارات من عدة دول بقٌمة . ملٌار دوالر5 ملٌار والكوٌت 12ولقطر 

 . ملٌار8كما اشترت قطر من برٌطانٌا بقٌمة .  ملٌار دوالر 5.9

 :هامن من عدة دول 2017اشترت مصر اسلحة فً عام  -

،  ملٌار ٌورو1.2بقٌمة " مٌسترال" حاملتا طائرات مروحٌة من طراز :فرنسا  -

، فرقاطة صوارٌخ موجهة من طراز  ملٌار ٌورو5.2، بقٌمة "رافال" مقاتلة 24

 كورفٌتات صوارٌخ شبحٌة ثقٌلة 4،  ملٌون ٌورو800وبلغت تكلفتها " فرٌم"

فالكون إكس “ مقاتالت 4–،  ملٌون ٌورو500 بقٌمة ”GOWIND 2500“طراز 

" هٌلٌوس"، وقمر صناعً عسكري من طراز  ملٌون ٌورو300بتكلفة ” 7ـ

 . ملٌار ٌورو8.8بإجمالً . ملٌون ٌورو600للمراقبة بقٌمة 

ومنظومة دفاع جوي " 2 إم 29مٌج " طائرة 50: أما الصفقات فكانت روسيا -

"SA-23" SA-17"طائرة 46، و “ka-52ملٌارات دوالر5 الً، بحو  ،

، ” مولٌنٌا32بً “، لنش الصوارٌخ الهجومى بملٌار دوالروحدات دفاع جوي 

المقاتلة، ومروحٌة النقل ” 30سوخوي “، طائرات ″32آر بً جً “قاذفات 

المضاد للطائرات، ” 2تور إم “والنظام الصاروخً ” 17مٌل مً “المتطورة 

. ”130ٌاك “والطائرة التدرٌبٌة 
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 برًجا لدبابات 19، و″52 بلوك 16إف “ طائرة 12 تسلّمت مصر :أمريكا -

، ″2أباتشً لونج بو بلوك “ مروحٌات هجومٌة طراز 10، ″1 اٌه1أبرامز ام“

 ملٌار 1.3 بقٌمة” Ambassador MK III“الكورفٌت الصاروخً الشبحً 

، التعاقد على طائرة إنذار دوالر

” 2000 سً هوك 2إي “مبكر 

. وتطوٌر أخرى

 4اشترت مصر ألمانيا  -

 Type“غواصات هجومٌة 

 . ملٌار ٌورو2، بقٌمة 209″

 5كما سعت للحصول على  -

غواصات صغٌرة طراز 

“Drakon – 220 ” من

 50كرواتٌا وتبلغ تكلفة الواحدة 

ملٌون دوالر، وتعاقدت مع 

 طائرة 24إسبانٌا على شراء 

. ”C-295كاسا “نقل عسكري 

كل ذلك ألن مصر دولة  

كما أع ن الرئيس  فقيرة جداً 

 .السيسي

بالمقابل ارتفعت معدالت الفقر  -

في الدول العربية نظرا لتراجع 

النمو االقتصادي وانخفاض 

اسعار النفط وانخفاض قيمة 

 .التحويالت النقدية 

من سكان % 40أكثر من  -

جٌبوتً والسودان والصومال 

% 10تحت خط الفقر الوطنً و

من سكان الجزائر والمغرب 

وٌنتشر الفقر بٌن سكان فلسطٌن واألردن . ودول مجلس التعاون الخلٌجً كذلك

 .بٌنما ٌتنشر الفقر المدقع بٌن سكان الٌمن وجٌبوتً

 

 وفيرغم إن مصر دولة فقيرة قوي  -

  الصهيوني العدو مع ص ح حالة

 لن اننا مرة من أكثر أكد والرئيس

 او اثيوبيا في حروب في نتورط

   .ب د أي أو    السودان

 عام في اس حة مصر اشترت ذلك رغم -

 يورو م يار10.6 فقط قيمتها 2017

 347أي ما يعادل . دوالر م يار 6.6و

 .مصري جنيه م يار

 ع ي الموازنة في االنفاق كان:أوالً  -

 والشباب والصحة والمرافق ا سكان

 249.4 يتجاوز لم والتع يم والثقافة

 انفق مما فقط  72 يعني جنيه م يار

 التس يح ع ي

 الطائرات حامالت شراء هل : ثانياً  -

 16 واف الميسترال وطائرات

لماذا نقترض  !!!؟ األرهاب لمواجهة

لنشتري أس حة رغم انه ال توجد 

تهديدات خارجية أو احتماالت دخول 

 !!!حرب قريبة؟
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 م يون من 6.6حدث نزوح لسكان عدة دول عربية نتيجة الصراعات ب غ  -

 م يون من 0.4 م يون من اليمن و 2.5 م يون من العراق و 3.2سوريا و 

 .ليبيا

 

 

 2017 فاير ج وبال بتصنيف العربية الجيوش ترتيب

 عالمٌاً  عربٌاً  الدولة

موازنة 
الدفاع 

السنوٌة   
بالملٌار 
 دوالر

العدد اإلجمالً 
للقوات 
 العسكرٌة 

     

 1.329 4.4 10 1 مصر                                        

 256 56.7 22 2 السعودٌة  

 792 10.5 23 3 الجزائر

 304 1.8 44 4 سورٌا

 373 3.4 54 5 المغرب

 318 6 59 6 العراق

 64 14.3 60 7 اإلمارات

 ** ** 64 8 الٌمن

 282 2.4 71 9 السودان  

 170 1.5 72 10 األردن

 100 3 73 11 لٌبٌا                            

 50 0.5 78 12 تونس   

 61 6.7 79 13 سلطنة عمان                   

 46 5.2 80 14 الكوٌت

 12 1.9 91 15 قطر  

 47 0.7 94 16 البحرٌن  

 116 1.7 98 17 لبنان                               

 16 0.05 128 18 الصومال

 21 0.03 130 19 مورٌتانٌا

 . 2017 أكتوبر 9 – 22رصٌف :  المصدر 
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هكذا تستمر معاناة االقتصاديات العربية في ظل التبعية واستنزاف الثروات 

. الطبيعية والبشرية والخضوع لرغبات الدول الكبري ومؤسسات التمويل الدولية 

وتعاني الشعوب العربية من الفقر والبطالة واالستبداد الذي يعيق نضالها من أجل 

.  حريتها واستقاللها وتحقيق التنمية العادلة والشام ة والمستدامة

كما أن مظاهرات لبنان . ولعل ثورات الربيع العربي كانت محاوالت ع ي الطريق 

وتونس والسودان ك ها خطوات ع ي طريق بناء وطن عربي يتكامل اقتصادياً 

ويعتمد جماعياً ع ي النفس مع إعادة توزيع الثروة والس طة لصالح الشعوب 

. العربية

. والمؤكد أن غدا سيكون م ك الشعوب العربية 

 

إلهامي الميرغني  

11/2/2018 
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الجداول االحصائية 
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19902000200520102015الدول 

٩٨.٠٩٧.٨٩٧.٨٩٧.٨٩٧.٨اإلمارات 

٠.١٠.٢٠.١٠.١٠.١البحرين 

١.٧٠.٣٠.٣٠.٤٠.٤تونس 

٩.٢٩.٢١١.٤١٢.٢١٢.٢الجزائر

٢٦٠.٣٢٦٢.٨٢٦٤.٢٢٦٤.٦٢٦٦.٦السعودية 

١.٧٢.٥٣.٢٢.٣٢.٥سوريا

١١٢.٠١١٢.٥١١٥.٠١١٥.٠١٤٣.١العراق 

٣.٠٤.٥١٥.٢٢٥.٤٢٥.٢قطر

٩٧.٠٩٦.٥١٠١.٥١٠١.٥١٠١.٥الكويت 

٤٥.٠٤٥.٠٣٩.١٤٦.٤٤٨.٤ليبيا 

٣.٥٣.٧٣.٧٤.٥٣.٥مصر

٠.٢٠.٣٦.٣٥.٠١.٥السودان 

٤.٤٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥ُعمان
٤.٠٤.٠٤.٠٣.٠٢.٧اليمن 

٦٤٠.١٦٤٤.٨٦٦٧.٣٦٨٣.٧٧١١.٠إجمالي الدول العربية 

٩٢.٩٨٩.٧١٣٢.٥١٣٧.٠١٥٧.٥إيران 

٦٠.١٧٦.٩٧٩.٧٩٩.٤١٠٠.٠فنزويال 

١٧.١٢٢.٥٣٥.٩٣٢.٢٣٧.١نيجيريا 

٢٦.٢٢١.٨٢١.٤١٩.٢٣٩.٩الواليات المتحدة 

٥٢.٠٢٨.٣١٢.٩١٠.٤٩.٧المكسيك

٥٧.٠٥٧.٠٩٠.١٩٨.٩١١٩.٨كومنولث الدول المستقلة 

٢٤.٠٢٤.٠١٨.٣٢٠.٤٢٥.١الصين 

٣٣.٥٤٧.٩٥١.٨٣٩.٢٣٩.١باقي دول العالم 

١,٠٢٧.٤١,٠٣٥.٥١,١٣١.٥١,١٨٨.٧١,٢٨٤.٥إجمالي العالم 

٦٢.٣٦٢.١٥٩.٠٥٧.٥٥٥.٤نسبة الدول العربية للعالم ) % (

المصدر : صندوق النقد العربً - التقرٌر االقتصادي العربً الموحد - سنوات مختلفة .

تطور االحتياطيات النفطية العربية

2015 - 1990
الكمية بالمليار برميل عند نهاية السنة 
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19902000200520102015الدول 

٥,٦٢٣٦,٠٠٦٦,٠٧١٦,٠٩١٦,٠٩١اإلمارات 

١٧٣١١٠٩٢٩٢٩٢البحرين 

٨٥٧٨٧٨٦٥٦٥تونس 

٣,٣٠٠٤,٥٢٢٤,٥٤٥٤,٥٠٥٤,٥٠٥الجزائر

٥,٢٢٣٦,٠٥٤٦,٨٩٩٧,٩٢٠٨,٤٨٩السعودية 

١٥٦٢٤١٣٧١٢٨٥٢٨٥سوريا

٣,١٠٧٣,١٠٩٣,١٧٠٣,١٧٠٣,٦٩٤العراق 

٤,٦١٥١١,١٥٢٢٥,٧٨٣٢٥,٣٦٦٢٤,٤٠٠قطر

١,٥١٨١,٤٨٠١,٥٨٦١,٧٨٤١,٧٨٤الكويت 

١,٢٠٨١,٣١٤١,٤٩١١,٥٤٩١,٥٣٢ليبيا 

٣٩١١,٢٧٤١,٨٩٧٢,٤٦٦٢,١٨٦مصر

٠٨٥١١٣٨٥٨٥السودان 

٢٨٠٨٢٩٨٢٩٩٥٠٧٠٥ُعمان
١٩٨٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩اليمن 

٢٥,٨٧٧٣٦,٧٣٣٥٣,٤٠٤٥٤,٨٠٦٥٤,٣٩٢إجمالي الدول العربية 

٢,٨٦٤٤,٤٨٠٢,٧٦٩٠٠اندونيسيا 

١٧,٠٠٣٢٣,٠٠٢٢٧,٥٠٠٢٩,٦١٠٣٤,٠٢٠إيران 

٣,٤٢٩٤,٢٧٨٤,٢٨٧٥,٠٦٥٥,٦١٧فنزويال 

٢,٨٤٠٢,٥١٠٥,٢٢٩٥,٢٩٢٥,١١١نيجيريا 

١,٧١٨٤,٠٤٣٣,١٨٨٢,٠٣٩١,٩٢٢النرويج

٤,٧٠٦٤,٧٤٠٥,٤٥١٦,٩٢٨١٠,٤٤١الواليات المتحدة 

٢,٠٦٠٨٦١٤٥٣٣٣٩٤٣٣المكسيك

٤٥,٣٠٧٥٥,٩٨٢٥٧,٠٢٩٦١,٣٠١٦١,٦٧٥كومنولث الدول المستقلة 

٤٧,٥٧٢٤٧,٥٧٣٤٧,٨٠٦منها روسيا

١,٠٠٠١,٣٦٨٢,٢٢٩٣,٠٣٦٤,٩٤٥الصين 

١١٩,٣٠٣١٣,٧٢٢١٨,٢٢٧١٧,١٦٠١٥,٢٠٠باقي دول العالم 

١١٩,٣٠٣١٥٥,٢٠٨١٨١,٨٩٩١٨٨,٢٧٠١٩٦,٧٤٧إجمالي العالم 

٢١.٧٢٣.٧٢٩.٤٢٩.١٢٧.٦نسبة الدول العربية للعالم ) % (

المصدر : صندوق النقد العربً - التقرٌر االقتصادي العربً الموحد - سنوات مختلفة .

تطور االحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي 

2015 - 1990
مليار متر مكعب عند نهاية السنة 
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19962000200520102015الدول

٦٩٨.٠٢,٧٦٣.٣٤,٧٤٣.٩١٢,٤٦٦.٤١٤,٢٩٠.٧األردن 

٨,٠٥٥.٥١٣,٥٢٢.٧٢٣,١١٨.١٤٢,٨١٢.٣٧٦,٨٠٠.٠اإلمارات 

١,٢٦٤.٧١,٥٦٩.١١,٩٨٦.٥٥,٠٨٢.٢٤,٤١٥.٧البحرين 

١,٩٦٥.٨١,٨٣٠.٨٦,٠٢٨.٩٩,٤٦١.٨٧,٤٧١.٨تونس 

٤,٢٣٥.٠١٢,٠٢٤.٠٥٦,١٧٨.٠١٦٢,٢٢١.٠١٧٣,٠٠٠.٠الجزائر 

٧٧.٠٦٧.٨٩٩.٣٢٤٩.٠٤٧٦.٤جيبوتي 

١٤,٣٢١.٠١٩,٥٨٦.٠٢٦,٥٣٠.٠٤٤٤,٧٢٢.٠٦١٥,٩٨٦.٠السعودية 

١٠٦.٨٢٣٤.٣٢,٤٧٦.٥٦٤٤.٠١,٦٦٧.٩السودان

١,٧٠٩.٠٢,٢٩٦.٠٤,٩٧٣.٠١٨,٤٨٨.٦٠.٠سوريا 

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠الصومال 

٠.٠٠.٠١١,٩١٨.٣٥٠,٣٧٧.٠٥٣,٧٢٧.٠العراق 

١,٣٨٩.٢٢,٣٧٩.٩٤,٣٥٨.٧١٣,٠٢٤.٣١٧,٥٤٤.١ُعمان

٦٦٧.٧١,١٨٧.٠٤,٥٦٢.٣٣٠,٦٢٠.٨٣٧,٣١٠.٢قطر 

٠.٠٠.٠٠.٠١٤٥.٣١٦٩.٠القمر 

٣,٥١٥.١٧,٠٨٢.٣٨,٨٨١.٤٢١,٢٣٦.٧٢٨,٢٢٩.٢الكويت 

٥,٩١٣.٩٥,٩٤٣.٦١١,٨٨٦.٣٣١,٥١٤.١٤٨,٦٠٤.١لبنان 

٦,٧٩٤.٠١٠,٧٠٨.٠٣٩,٥٦٨.٠١٠٢,٧٦٠.١٧١,٢٩١.٨ليبيا 

١٧,٤٠٠.٠١٣,١٠٤.٩٢٠,٦٠٩.٠٣٣,٨٥٨.٠١٦,٥٠٠.٠مصر 

٣,٧٩٤.٠٤,٨٢٣.٢١٨,٤٠٨.١٢٢,٤٠٧.٩٢٢,٤٥٠.٩المغرب 

١٤١.٢٢٧٩.٩٩٤.٢٢٧٢.٦٧٠٤.٠موريتانيا 
١,٠٧١.١٢,٩٠٠.٤٦,١١٥.٥٦,٢٢٩.١٣,٦٨٥.٠اليمن 

٧٣,٠٨٣١٠٢,٣٠٣٢٥٢,٥٣٦١,٠٠٨,٥٩٤١,١٩٤,١٠٤مجموع الدول العربية 

٥٧٧,٢٠٠٧٢١,٩٠٠٢,٣٩٩,٠٠٠٦,٤٨١,٢٠٠٧,٦٢٤,٨٠٠إجمالي الدول النامية 

15.7%15.6%10.5%14.2%12.7%نسبة الدول العربية للدول النامية

المصدر : صندوق النقد العربً - التقرٌر االقتصادي العربً الموحد - سنوات مختلفة .

تطور االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول العربية  

2015 - 1996
مليون دوالر أمريكي
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