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Abstract 
 

This work is discussing the Jordanian-Syrian joint where we 

shed light on the reality and the prospects for its development 

towards a consolidated of monetary and financial policy. 

Jordanian-Syrian relations focused on several points, and each 

point can be regarded as an extension of the important elements 

and vitality, and our present focus will be on the three most 

important extensions to three important elements are as follows: 
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A - Extension of social 

B - The extension of geographical and historical 

C - Extension of economic   

 

On one hand, social, and the principle of blending the 

population, we find that many of the natively Syrian families 

living in Jordan and vice versa, such as those families which 

each of the borders of two countries, beside the customs and 

traditions of marriage customs or cuisine or habits of the desert 

(the Syrian desert). 

 

About geographical and historical side, we can consider the 

circumstances and events throughout history were common and 

have the reality of the same effects as the resulting cultures was 

extended the two countries and put them under the same 

conditions, and the examples here are many and multi-similarity 

geographical such as those at Palmyra and Petra, which is 

similar to the conditions and even greatly from the historians are 

confusing events in those locations as well as the participation 

of both countries in the Roman invasion to the Pharaonic. 

 

The economic relationship like the common interest for Jordan 

to reach the Mediterranean, where it is the closest point and 

reach the Syrians to the Red Sea through the Jordan, and this 

applies to the export integrative and cargo to the Gulf countries 

via Jordan and Syria through a link Turkey, Lebanon and 

Europe, utilizing the transport companies and the railway 

between both of them. 

 الملخص
تتمحور العالقات األردنية السورية في عدة نقاط, ويمكن اعتبار كل نقطةة عبةارة عةن 

هامة وحيوية, وفي بحثنةا هة ا تةيتل التركيةى عهة  الهةل مالمةة امتةدادات  امتداد لعناصر

 لثالمة عناصر هامة وهي كالتالي:

 االمتداد االجتماعي -ال

 االمتداد االقتصادي -ب

 االمتداد الجغرافي والتاريخي -ج

فمةةن جانةةت اجتمةةاعي, ومةةن مبةةدال التمةةاجج السةةكاني نجةةد الئ العديةةد مةةن العةةا الت مةةن 

ردئ والعكةةص صةةحيل كتهةةئ العةةا الت التةةي عهةة  كةةل مةةن األصةةوا السةةورية تقطةةن األ



 2 

درعةةاأ المثةةاا ع ةةيرة الىعبةةي وضيرهةةا, حاةةافة حلةة  حةةاالت  -حةةدود البهةةدين مالرمثةةا

الىواج بين الطرفين التي تاهمت في تقويةة واةا ا التةرابال االجتمةاعي والة ي يعتبةر 

ادات والتقاليةد حست ال ريعة اإلتالمية والعربية رابطة دم بين النسباء, ناهيئ عن الع

 تواًء عادات الىواج الو األنماط الغ ا ية الو عادات البادية مبادية ال امأ .

 

ومن الجانت الجغرافي والتةاريخي , يمكننةا اعتبةار الفةروأل واألحةدا  عبةر التةاري  

والىمائ والتي كانت م تَركة ولها واقع األمر ذاته ما نجل عن ذلئ من حضارات كائ 

اعهما تحت نفص الفروأل, واألمثهة هنا كثيرة ومتعددة فةي وهدين والب امتدادها تجُمع

الت ابه الجغرافي مثل اآلمار في تدمر والبتراء والتي تت ةابه فيهةا الفةروأل وحتة  الئ 

 ًً من التاريخين يخهطوئ بةين األحةدا  فةي هة ين المةوقعين وكة لئ ااةترا  كةال  كثراً

الئ مةا  هةو نجةد الئ حقيقةة األمةر لة لئ,  البهدين فةي الغةىو الرومةاني وحتة  الفرعةوني

طرحه ليص جديداً وحنما كائ كما نأمل الئ يكةوئ , فقةد كانةت وحةدة اإلنسةائ واألر  ن

ًً  ,وفعل اإلنسةائ وحضةارته انفصةالهما بو , , ممةا ينفةي تجى تهمةافكةائ الحةد  واحةداً

 ينقص اكتماا مجمل الحياة برمتها.

 

جهياً االمتداد االقتصادي وهةو وليةد  وكنتيجة طبيعية لما ذكر من ه ه االمتدادات يفهر

الم ةةتركة  العالقةةات الوميقةةة بةةين البهةةدين, وهةة ه العالقةةة االقتصةةادية مثةةل المصةةالل

الموجودة في عمهية وصوا األردئ حلة  حةو  المتوتةال حيةه النهةا اقةرب نقطةة لهةا 

ووصوا السوريين حل  البحر األحمر مةن الةالا األردئ, وهة ا ينطبةى عهة  التصةدير 

هي ونقةةل البضةةا ع حلةة  دوا الخهةةيا عبةةر األردئ وارتبةةاط تةةوريا عبةةر تركيةةا التكةةام

 ولبنائ والوروبا مستغهين في ذلئ اركات النقل والسكة الحديدة مالخال الحجاجيأ.

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

لل يكن العالل العربي بحاجة حل  البحه عن االلتقاء والبتعاد عن نقاط الخالأل كما هو 

المصالل عمهةت عهة  حيجةاد تكةتالت اقتصةادية دوليةة توجهها  اآلئ, فرياح التغير التي

اص اليراتةةه بمفةةاهيل يطةةو  العةةالل المتصةةاةةخمه تمةةد اذرعهةةا كةةمالطبوط عمةةال  

سو  تحةةت اةةعار العولمةةة وحريةةة التجةةارة والتصةةحيل االقتصةةادي, وفهسةةفة جديةةدة تةة ُ 

ي برتةوئ  باألداتين التين قامتةا وصةنعتا الصيصةاً لتحكمةا العةالل االقتصةادي, كم تسةت

" , وك لئ منفمة التجارة الدوليةة 1411"البنئ الدولي وصندو  النقد الدولي في عام 

(WTO)  والجةةات(GATT)   الةةدوا األالةةر  فةةي  حضةةرا والتةةي عمهةةت جميعةةاً عهةة

المديونية وتفريغها من قدرتها لتحكل قبضتها عه  حنتاج ه ه الدوا كماً ونوعةاً, ولتعيةد 
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حةةيال مةةرة الالةةر  ولكةةن بأتةةهوب جديةةد القةةل كهفةةة والعفةةل لهحيةةاة نفريةةة المركةةى والم

 نتيجة.

 

والمام ه ه التحديات بدالت العديد من األمل باتخةاذ اتةتراتيجيات نحةو تحقيةى مصةالحها 

القوميةة,  ةوالدفاع عن كياناتها بتكتل اعوبها ودولها حت  وحئ كانت تفتقةد حلة  الرابطة

فراةت طبيعةة المرحهةة حن ةاء بل الئ بعضها كةائ يكةن لبعضةها العةداء الكامةل ولكةن 

 صيغ من التجمعات لل يعد من ت كيهها بداً.

 

وبةةالرضل مةةن هبةةوب عواصةةة العولمةةة عهةة  عالمنةةا العربةةي ومةةا الحدمتةةه مةةن تمةةى  

القوميةة العربيةة بكافةة القطارهةا المةةام  الئ المفهةة القوميةة, وتفةر  الكهمةة واالنتمةةاء, حال

القوميةة العربيةة ليسةت اةعاراً دونمةا  تحدي من المفرو  الئ يقودنا لمسهمة بأئ فكةرة

نفقةد بةدونها وحةدة المكةائ والهميةة الىمةائ, فةال مضموئ وال تياراً طار ا ولكنها هويةة 

مجةةاا لفنفةةا  واالنعةةىاا واالرتةةداد واالنكفةةاء, فالموجةةه قادمةةة ال محالةةة, ومةةن جديةةة 

حضةار والهمية المرحهة ال بد من حجالة ظةروأل االنقطةاع التةاريخي والحضةاري واتت

المورو  الثقافي االجتماعي والبحه في الكل الضخل ال ي يجمعنا لحل الم ةاكل التةي 

ة داالةل قةدرتنا االقتصةادية قتعيى التقا نا وتبين حمكانياتنا الها هة وقدرتنا التوليدية الخال

جمعةةة, فالبقةةاء ل قةةو  وال مكةةائ ل اةةعة, والقةةو  التفاواةةية ال واالجتماعيةةة المُ 

 ار.سمع من الصغتُ 

 

ولنجد لنا كعةرب موقعةاً تحةت اةمص القةو  االقتصةادية والعسةكرية يجةت عهينةا جمةع 

ال ةةتات بمقامةةة تكةةتالت اقتصةةادية واجتماعيةةة وتياتةةية بةةالخطر القةةادم هةةو األقةةو  

واألدهةة  وهدفةةه هةة ه المةةرة هويةةة األمةةة ووجودهةةا وحمكاناتهةةا الحضةةارية والماديةةة 

 الهعبة, وحال فأنت الخاتر الدا ل. وطمص معالل تاريخها, فمما معرفة قواعد

 

 

 

 

 الواقع العربي الحالي: 

لل تتمكن المجةاالت العديةدة مةن صةور العمةل الم ةتر  والتكامةل االقتصةادي العربةي 

التي بدالت مبكراً من ه ا القرئ الئ تحقى مةا كةائ متوقعةاً بةالرضل مةن واقعيةة األهةداأل 

 وعقالنية الطروح ووجدانية م روعه.

يجةد بأنهةا تتمثةل بمنحة  تةالت الميةل محةوره الرالتةي  مسيرة العرب اللتكتهيهتبع لتفالمُ 

التعةةاوئ والتكتةةل العربةةي الم ةةتر , ومحةةوره األفقةةي الةةىمن, والنةةه متنةةاقص بمةةرور 

الىمن حيه وصل في نهاية ه ا القرئ حل  مالمسةة المحةور األفقةي, هة ا مقابةل جيةادة 

األجنبةي كانضةمام العديةد مةن الةدوا  العربةيونمةوه الةارج اإلطةار  اللتكتهيقوه القرار 

والسةعي لالاةترا  فةي  (WTO)حل  معاهدة الجات ومنفمة التجةارة الدوليةة العربية 

تنفيمات اقتصادية تياتية حقهيمية كال ر  الوتطية وال راكة المتوتطة والهتائ قامتةا 
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عه  التص جغرافية ومصالل اقتصادية ما هي حال جىء مةن مجمةل طروحةات التكامةل 

عتبر في السيا  العربةي طروحةات عاطفيةة ي والعمل العربي الم تر , وال ي الُ ربالع

وصةةةياضات كالميةةةة وطبةةةا  وجنةةةاج يخةةةتص بةةةالمعجل العربةةةي وتنفيةةةر يفتقةةةر حلةةة  

ن الواقعيةةة, مةةع العهةةل بةةأئ البييةةة األتاتةةية المكةةوئ لهمنفمتةةين هةةي الةةدوا العربيةةة ولكةة

الطراً عهة  األمةن القةومي  ت كل  تييضاأل لها من دوا الجوار الدولة الصهيونية وال

ة كةوئ االقتصةاد العربةي منةافص العربي وتهديداً وااحاً لهمصةالل االقتصةادية العربية

الصوصةاً والئ اقتصةاديات الةدوا العربيةة تتميةى  األتوا  العربية منفة اً إلنتاجهةاو لها

 بندرة االدالار وهروب رؤوج األمةواا حلة  الخةارج, نضةعة التمويةل الةداالهي الة ي

يضعة االتتثمار العربي ويقيده نوعاً وكماً مما ية دي حلة  عةدم التةواجئ فةي الهياكةل 

االقتصاد الوطني مةن جهةة وبةين اقتصةاديات االقتصادية وفقدائ التكامل بين قطاعات 

الدوا العربية من جهة الالر , وه ا ما دفع حل  جيادة الحاجة حل  االتتيراد من الةدوا 

لةة ي اقتصةةر عهةة  السةةهع األوليةةة والمةةواد الخةةام وبعةة  األجنبيةةة وتخهةةة التصةةدير ا

الصناعات اإلتةتخراجية التةي عمقةت التبعيةة االقتصةادية لهةدوا المصةدرة واألجمةات 

االقتصةادية الئ كةائ ذلةةئ مةن حيةه التةةعار هة ه الصةادرات مثةةل البتةروا الو مةن جهةةة 

و  النقةد التعار الصرأل الو تحديد نوعية اإلنتاج وكميته مةن قبةل البنةئ الةدولي وصةند

الحقيقةي لحسةةاب قطاعةات الخةةدمات  يالةدولي والة ي الاةةعة قطاعةات اإلنتةةاج السةهع

ذات الكثافةةة الرالتةةمالية الممولةةة مةةن الخةةارج التةةي ترتةةت عهيهةةا التةةعار فا ةةدة مرتفعةةة 

 وطهت متدني عه  العمالة مما يىيد من الضغوط التضخمية. 

 

والتسةويقي  اإلنتةاجيالعضةوي ومن حالة الت ةتت وانعةدام الثقةة وعةدم وجةود التةرابال 

يةر العربيةة لتحةل محةل ضعه  المستو  القطري الو القومي, كائ الترتيت حل  األنسا  

التكامل والعمل العربي, ه ا مع العهةل بةأئ الي مبةدال اقتصةادي والي تطبيةى لةه ال يمكةن 

الئ يكةةوئ صةةادقاً حال حذا وجةةد فةةي واةةع ال يتعةةار  مةةع عناصةةر المعادلةةة ال خصةةية 

كةةوئ البييةةة مال مةةة لهمبةةدال وحال تفةةي الوتةةال المةةراد تطبيقةةه عهيةةه ممةةا يحةةتل الئ السةةا دة 

توأل يضغال بثقل عه  التركيبة االجتماعية التي ال تتقبهه وال يكوئ له المره, ومقدرتةه 

التامة عه  التعبير والتأمير حال في الفروأل التي تتفةى فيهةا مةع هة ه التركيبةة وتجربةة 

, وهة ا مةا لةل يحصةل فةي السةابى بةل عهة  العكةص فةمئ الظهرت لةه نتةا ا جديةدةتابقة 

االتتعمار بأاكاله والواقع الحالي لالتتغالا من قبل الدولة االتةتعمارية عمهةت عهة  

مةن قبةل العةرب, هة ا يسةتدعي طةرح ردة فعل تيية اتجاه الي صيغة من الصيغ التةي تُ 

صةهحة الجماعيةة التخطيال وبناء اتتراتيجيات جديدة لهعالقات العربيةة مةن منفةور الم

االجتماعيةةة وتكةةوئ نتا جهةةا وااةةحة وتحقةةى مكاتةةت لكافةةة األطةةراأل وتعمةةل عهةة  

تحسةةين اتةةتخدام المةةوارد المحهيةةة, وجيةةادة حنتاجيةةة رالج المةةاا واأليةةدي العامهةةة مةةن 

 الالا:

  حعادة هيكهة وبناء القطاعات االقتصادية ب كل مرئ حتة  تسةتوعت التحةوالت

تاجيةةةة وتعمةةةى قةةةدرة التكيةةةة بالسةةةرعة الممكنةةةة التكامهيةةةة بةةةين القطاعةةةات اإلن

لالعتماد عه  ال ات لىيادة القدرة عه  اتةتخدام المةوارد بصةورة الفضةل وتةد 

 طر عه  حده.قُ الفجوات الداالهية لكل 
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  مراجعة القوانين االقتصةادية التةي كانةت تعيةى حركةة عناصةر اإلنتةاج والسةهع

ر الم ةةاركة فةةي التكتةةل, مةةن قطةةر آلالةةر وحجالةةة النىعةةة الحما يةةة بةةين األقطةةا

ويمكن لهعمل األردني السوري الم تر  الئ يكوئ بدايةة ونمةوذج لعمةل عربةي 

التبةةاين فةةي التضةةاريص م ةةتر , وذلةةئ لهتجةةانص واالنسةةجام الجغرافةةي وعةةدم 

والفواصةةةةل المنااليةةةةة, والوحةةةةدة السةةةةكانية وتمةةةةاججهل وااةةةةتراكهل بةةةةالترا  

والةة ي دُعةةل بوحةةدة الهغةةة, الحضةةاري والثقةةافي والةةديني والحةةد  التةةاريخي 

باإلاافة حل  مةا فراةته الضةرورات االقتصةادية مةن وجةود االلتقةاء والعمةل 

 الم تر  لتحقيى المصالل لكافة األطراأل.

ولخدمة هدأل البحةه  ,وه ا كهه ال يتأتي حال من الالا عالقة قوية بين األقطار العربية

 :ه" مل تقسيمه حل واقعه وآفا  تطوير –"العمل األردني السوري الم تر  

 أواًل: الصادرات األردنية )حجمها وتوزيعها الجغرافي(:
تسةةتوعت األتةةوا  العربيةةة الجةةىء األكبةةر مةةن  . الصااادرات ىلااس األسااواب العربيااة:1

الصادرات األردنية لقرب المسافة والمعامهةة التفضةيهية, وقبةوا المواصةفات األردنيةة 

 الجمركية.وتقديل التسهيالت 

والحتل العرا  المركةى األوا  ,2002في عام   %11حل   سبة الصادراتنفقد وصهت 

 مالمةةة الاةةعاأل %13فقةةد بهغةةت نسةةبة هةة ه الصةةادرات ,فةةي حجةةل الصةةادرات حليةةه 

 .والضعفين في العام نفسه 1443وبي لهعام الصادرات حل  التوا  اإلتحاد األور

لسةورية التةي تجةاوجت وتهي العرا  الممهكة العربية السعودية مل الجمهورية العربيةة ا

مةةن حجةةل الصةةادرات حلةة  اإلتحةةاد  0.10الكثةةر مةةن  2002فةةي العةةام  حليهةةاالصةةادرات 

 .  1األوروبي

 

تمثةل الةدوا اآلتةيوية ضيةر العربيةة . الصادرات ىلس الدول اآلسايوية ييار العربياة: 2

سةبته مةا ن 2002المرتبة الثانية بعد الدوا العربية, فقد بهغت الصادرات حليها في العام 

 .من مجموع الصادرات 33%

 

تأتي التوا  اإلتحاد األوروبي في المرتبةة الثالثةة الصادرات ىلس األقطار األخرى:  . 3

مةةن مجمةةوع  % 1ل الكثةةر مةةن مةةن حيةةه حجةةل الصةةادرات حليهةةا وحئ كانةةت ال ت ةةك

 ال رقية ومن مل باقي البهدائ مجمعة.ويهي ذلئ الوروبا الصادرات, 

األتوا  العربية بداية كونهةا   ت األردئ يجت الئ توجه حلومما تهة نجد بائ صادرا

منطقةةة االتةةتيعاب األكبةةر, حاةةافة حلةة  الئ السةةهع األردنيةةة المنتجةةة ليسةةت بعيةةدة عةةن 

الذوا  المسةةتههكين وتةةوفر لهةةل بأتةةعار منافسةةة نفةةراً لمةةا تةةل ذكةةره فةةي باديةةة طةةرح 

نتاج ومن مل األتعار الصادرات حل  الوطن العربي وال ي يعمل عه  تقهيل تكالية اإل

 وب لئ يتوتع الطهت.

 

                                                 
 كونها األقرب بعد الوطن العربي باإلاافة حل  الئ التكتالت الحالية يقودها ه ا اإلتحاد مثل ال راكة الوتيطة.الال ت الوروبا تحديداً  1
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بنسةةبة  : تكةةوئ الصةةادرات مةةن المةةواد الكيماويةةةالتركيااا العاالعي للصااادرات األردنيااة

عةةدا  المةةواد الخةةام ضيةةر صةةالحة ل كةةلمةةن حجةةل الصةةادرات األردنيةةة, تهيهةةا  22%

 .% 21بنسبة ومصنوعات متنوعة  % 23المحروقات بنسبة 

 

 :االقتصاديةالخارجية حعا األيراض التركيا العلعي للتجارة 

 المعتوردات األردنية )حجمها, وتركيبها العلعي, وتوزيعها الجغرافي(ثانياً: 
تتميى المستوردات األردنية بالتنوع ال ديد في تركيبتهةا السةهعية, والتوجيةع الجغرافةي 

متنافسةة لها ليدا عه  اعة القاعدة اإلنتاجية التي ال تستطيع الئ تواكت المتطهبةات ال

ال يمكةن  االنعةىاابسرعة كبيرة لهم تسات واألفراد, وحئ كائ ال بد مةن اإلقةرار بةأئ 

 .األقطارتحقيقه وال مناص من التجارة الخارجية مهما كانت قوة اقتصاديات 

 

 وتقسل المستوردات السهعية ل ردئ حل  مالمة ر يسية وفقاً ل ضرا  االقتصادية:

تةةةتيراد األردئ السةةةهع الغ ا يةةةة االتةةةتهالكية وت ةةةمل ا العااالع االساااته كية: .1

المبااةةرة وتةةهع ضيةةر ض ا يةةة كاألدويةةة واألدوات الكهربا يةةة ومستحضةةةرات 

مهيةةوئ  2142مةةا قيمتةةه  2002التجميةةل, وقةةد بهةةغ متوتةةال اتةةتيراد هةة ه السةةهع 

 من مجموع المستوردات. % 20.2دينار الردني, الي ما نسبته 

وتةةيطة الالةةر  حاةةافة حلةة   تةةهعمر بنةةد يعتبةة العاالع الوساايطة والعاالع الخااا : .2

المحروقات والنفالأ المكوئ الر يسي له ا النةوع مةن المسةتوردات التةي ت ةكل 

 من مجموع المستوردات. %  11.4

مهيوئ  2222قيمة المستوردات من السهع الرالتمالية  وتبهغ العلع الرأسمالية: .3

دنيةةةة, مةةةن مجمةةةوع المسةةةتوردات األر % 23.6دينةةةار الردنةةةي, الي مةةةا نسةةةبته 

 وت كل قطع الغيار بأنواعها واآلالت والمعدات معفل ه ه المستوردات.

 يتضل بأئ حجل المستوردات األردنية كبيرة فيما حذا قورنت بالصادرات.

 

 

 

 

 

 التوزيع الجغرافي للمعتوردات األردنية:

 

تأتي الدوا العربية الو السةو  العربيةة فةي المرتبةة األولة , وقةد بهغةت مسةتوردات 

مةن  % 33الي مةا نسةبته  2002مهيةوئ دينةار لعةام   1003دئ من ه ا السو  األر

 .مجموع المستوردات

فةي حجةل المسةتوردات منةه والتةي تسةجل  ثةانييأتي اإلتحاد األوروبي بالمركى الو

عةةام تطةةوراً مهحوظةةاً, فقةةد بهةةغ متوتةةال مسةةتوردات األردئ فةةي هةة ا السةةو  الةةالا 

مةةةن مجمةةةوع  % 24.3مةةةا نسةةةبته  مهيةةةوئ دينةةةار الي 3511.3مةةةا قيمتةةةه  2002

 . مستورداتال
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المركةةى األوا بةةين الةةدوا العربيةةة التةةي  الممهكةةة العربيةةة السةةعودية توقةةد احتهةة

 2514.2عدا المستوردات السةنوية ولةنفص العةام تستورد منها األردئ, حيه بهغ م

 من الحجل الكهي لهمستوردات. % 21مهيوئ دينار, الي ما نسبته 

بهةغ معةدا المسةتوردات  جمهورية مصر العربيةة حيةه الثانية يهي ذلئ في المرتبة

مهيوئ دينار, ومن مل توريا حيه تسةتورد األردئ مةا معدلةه  511.3السنوي منها 

 مهيوئ دينار. 211.5السنوي 

وتةةةأتي الةةةدوا اآلتةةةيوية ضيةةةر العربيةةةة فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة حيةةةه يبهةةةغ معةةةدا 

مةةن  % 24ينةةار, الي مةةا نسةةبته د مهيةةوئ 3500المسةةتوردات السةةنوية مةةا قيمتةةه 

 مجموع المستوردات األردنية.

دات األردئ منهةةا مةةا معدلةةه والمرتبةةة الرابعةةة هةةي ألمريكةةا حيةةه بهغةةت مسةةتور

 .من المستوردات اإلجمالية % 3.4مهيوئ دينار, ونسبته  463.3السنوي 

 

 العياحة والعفر:ثالثاً: 
تعتبر السياحة والسفر من الدعا ل الهامة لالقتصاد الوطني فهل تعد المةراً طار ةاً بةل 

صناعة مخططة, لها دورها فةي التنميةة االقتصةادية وجيةادة الةدالل القةومي كمنةتا 

يدر دالالً ويعمل عه  ت غيل األيةدي العامهةة, ونافة ة يطةل مةن الاللهةا العةالل عهة  

 حمكانات القطر وحضارته.

كداللةة هنا حل  حركة األفراد عبر الحدود األردنيةة دالةوالً والروجةاً وتنستعر  

عهة  حركةةة اقتصةةادية تعمةةل عهةة  جيةةادة اإلنتةةاج بصةةورة ضيةةر مبااةةرة وذلةةئ مةةن 

 الالا الطهت عه  السهع والخدمات ودالوا عمالت صعبة الو الروجها.

 :2002القادموئ حل  األردئ حست الجنسية لهعام  3/1

األردئ  حلة هةغ عةدد القةادموئ مةن القطةار الةوطن العربةي الوطن العربي: ب 3/1/1

اخصةةةاً, هةةل حجةةةل القةةةادموئ حلةةة   4131215اخصةةاً مةةةن مجمةةةوع  3214304

. ويمثةةل القةةادموئ مةةن % 23.2األردئ مةةن كافةةة األنحةةاء, وبةة لئ تكةةوئ نسةةبتهل 

الممهكة وتأتي  اخصاً, 2122163الجمهورية العربية السورية المركى األوا بعد 

قةادم تهيةه  اللةة 1150في المرتبة الثانية بعةدد مةن القةادمين يبهةغ  لسعوديةالعربية ا

بعةةةدد  فةةةي المركةةةى الرابةةةع فهسةةةطينو 365020بعةةةدد  فةةةي المرتبةةةة الثالثةةةة مصةةةر

 .اخصاً قادم 361011

 

 2002الةةدوا األوروبيةةة: بهةةغ عةةدد القةةادمين مةةن الةةدوا األوروبيةةة لهعةةام  3/1/2

ً 611130م , وتحتل بريطانيةا المركةى األوا حيةه بهةغ % 6.1الي ما نسبته  أ قادما

الثانيةةة بعةةدد بهةةغ فةةي المرتبةةة  روتةةيااخصةةاً, وتةةأتي  40212عةةدد القةةادمين منهةةا 

عهة   51545,  54311 فةي المرتبةة الرابعةة اللمانيةااخصاً, مةل فرنسةا و 21550

 .التوالي

 

وية البهةةدائ اآلتةةيوية ضيةةر العربيةةة: بهةةغ عةةدد القةةادمين مةةن البهةةدائ اآلتةةي 3/1/3

اخصاً, احتل فيها القادموئ مةن فهسةطين المحتهةة المرتبةة األولة  بعةدد  663211
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مل اندونيسةيا  113306, مل الحتل القادموئ من تركيا المرتبة الثانية بعدد 226462

 ومن مل الهند. 

 

اخصةاً  15205البهدائ األفريقيةة: بهةغ عةدد القةادمين مةن الةدوا األفريقيةة  3/1/4

 اخصاً. 1461ركى األوا بعدد الم الميوبيااحتهت 

 

األمريكيتين مال مالية والجنوبيةأ كائ عدد القةادمين مةن األمةريكيتين لهعةام    3/1/5

األوا بعةةةدد أ اخصةةةاً, كانةةةت الواليةةةات المتحةةةدة فةةةي المركةةةى 251352م 2002

أ 36333أ اخصةةاً, وقةةد جةةاءت كنةةدا فةةي الرتبةةة الثانيةةة بعةةدد مقةةداره م123664م

 اخصاً.

 

اخصةاً,  30331راليا ونيوجلندا: بهغ عدد القادمين من ه ين المةوقعين التت 3/1/6

اخصاً, وعدد القادمين مةن نيوجلنةدا  25202حيه كائ عدد القادمين من اتتراليا 

 اخصاً. 1463

 

اخصةةاً,  102األمةةل المتحةةدة والفاتيكةةائ: بهةةغ عةةدد القةةادمين مةةن الفاتيكةةائ  3/1/7

جةدر المالحفةة هنةا الئ عةدد القةادمين مةن اخصةاً, وت 6246وهيية األمةل المتحةدة 

مجمةةوع كافةةة القةةادمين مةةن النحةةاء العةةالل بىيةةادة  الكثةةر مةةنتةةوريا ال ةةقيقة يبهةةغ 

 اخصاً. 605661

 

 2002المغادروئ من األردئ حست الجنسية لعام    3/2

المغةةادروئ مةةن رعايةةا بهةةدائ الةةوطن العربةةي  الةةوطن العربةةي: بهةةغ عةةدد  3/2/1

أ الي نمجموع المغادرين معةدا األردنيةي 4230463 اخصاً من الصل 3643322

طةةر العربةةي السةةوري قمةةن حجةةل المغةةادرين الكهةةي. ويحتةةل ال % 23.3مةةا نسةةبته 

المركةةى األوا فةةي عةةدد المغةةادرين فقةةد بهةةغ عةةدد األاةةقاء السةةوريين المغةةادرين 

فةةي  فهسةةطينو مصةةرفةةي المرتبةةة الثانيةةة ومةةن مةةل  السةةعوديةوتةةأتي  1421616

 عة.المرتبة الراب

 166323الةةدوا األوروبيةةة: بهةةغ عةةدد المغةةادرين مةةن الرعايةةا األوربيةةين   3/2/2

 يفةة روتةةيامغةةادراً, و أ41036الألولةة  بمفةةي المرتبةةة  بريطانيةةا مغةةادراً, وتةةأتي 

مغةادراً اخصةاً, تهيهةا  63314المركى الثاني حذ يبهغ عدد المغادرين مةن رعاياهةا 

 .مغادراً  33033اتبانيا مل  15440اللمانيا 

 2002البهدائ اآلتيوية: عدد المغادروئ من البهدائ اآلتيوية بهغ فةي العةام  3/2/3

 11642 اخصةةاً حلةة  فهسةةطين المحتهةةة, و 234163أ مغةةادراً, مةةنهل 616123م

 اخصاً حل  تركيا.

, مةنهل 15160البهدائ األفريقية: كائ عدد المغادرين من البهةدائ األفريقيةة  3/2/4

1121  ً  .الميوبيا
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األمريكيتةةائ مال ةةمالية والجنوبيةةةأ بهةةغ عةةدد المغةةادرين مةةن األمةةريكيتين  3/2/5

ً  23326أ مغةادراً, مةنهل 104166م 1443الالا العةام  لهواليةات المتحةدة  اخصةا

 كندياً. 12131و

اخصةةةاً  25313اتةةةتراليا ونيوجلنةةةدا: كةةةائ عةةةدد المغةةةادرين األتةةةتراليين  3/2/6

 مغادراً. 5031والنيوجلنديين 

 6461ل المتحةةدة والفاتيكةةائ: كةةائ عةةدد المغةةادرين مةةن األمةةل المتحةةدة األمةة 3/2/7

مغادراً, ونسةتنتا بةأئ عةدد المغةادروئ ضيةر العةرب يبهةغ  101اخصاً, والفاتيكائ 

اخصةاً, ممةا يعنةي الئ  1421616اخصاً, بينما الجمهورية السةورية  2041351

مةع  سةاوية تقريبةامتحركة األفراد والسياحة والسفر بين األردئ وتةوريا فقةال هةي 

 باقي القطار العالل ما عدا الوطن العربي.

 

 %13.2مما تهة نجد بةأئ معةدا نسةبة الصةادرات األردنيةة حلة  الةوطن العربةي 

مةةن مجمةةل الصةةادرات األردنيةةة لهعةةالل, بينمةةا المسةةتوردات مةةن الةةوطن العربةةي 

الئ لصالل الصادرات, مما يعنةي  % 10.6الي بىيادة  % 33.2متوتال النسبة لها 

 التجارة الخارجية ل ردئ مع األقطار العربية تميل لصالل األاليرة.

 األردنيةة لهةدوا العربيةة حلة  مسةتورداتها منهةا فمعةدا النسةبة الما نسبة الصةادرات 

بة الفضةةل مةةن التجةةارة ضيةةر , وبةة لئ فةةمئ التجةةارة األردنيةةة العربيةةة كنسةة% 12.1

 العربية, ولكن كحجل هنا  فر  كبير.

نية مالعربية العربيةةأ وينةدرج هة ا ي, هنا  اعة اديد في التجارة البونافهة القوا

..ما هةةي األتةةبابل بةةالرضل مةةن العةةادات الةةدا ل.عهةة  األردئ ممةةا يضةةع السةة اا 

والمنفومة القيمية والتقارب في الدالوا "باتتثناء بع  الدوا النفطية" مما يحكل 

عةاً هة ا باإلاةافة حلة  الئ نمال االتتهال  وحجمةه وبالتةالي تةهولة توقعةه كمةاً ونو

العديةةد مةةن العةةا الت تمتةةد حلةة  عةةدة دوا عربيةةة متجةةاورة وضيةةر متجةةاورة والةة ي 

 يحتل الئ تهتقي ه ه الدوا لتحقيى مصالل اعوبها.

 

 

األردئ وتةةةوريا مةةةن الةةةدوا  كنمةةةوذجالو الكثةةةر وقةةةد يكةةةوئ هنةةةا  تكةةةتالت منا يةةةة 

 المراحة له ا الدور وذلئ ألتباب عديدة منها:

 سافة بين البهدين حيه يسةهل نقةل الي تةهعة ومةن مكةائ فةي القطةر قرب الم

في فترة قياتية قد تكوئ القصر من نقل تهعة من منطقة  حل  الطرأل اآلالر

حل  منطقة داالل بعة  األقطةار, وهة ا يقهةل التكةالية ويعمةل عهة  توتةيع 

 السو  المحهي.

  53.4الئ نسةبة الصةادرات األردنيةة حلة  تةوريا حلة  المسةتوردات منهةةا% 

الي الكبر من صادرات األردئ حل  مستورداتها من الوطن العربي ممةا يةدا 

 عه  تجانص الكبر بين القطرين.
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  الئ عةةدد الةةداالهين حلةة  األردئ مةةن القطةةر السةةوري ال ةةقيى الكبةةر مةةن عةةدد

 32الداالهين من كافة القطةار العةالل "مةا عةد  الةدوا العربيةة" وبةأكثر مةن 

  الت عبر حدود البهدين.اللة حاافةً ل لئ هنا  امتداد لهعا

  هنا  العديد من الم ةاريع والمصةالل االقتصةادية والسياتةية الحيويةة التةي

 تتعهى بالقطر مثل مياه نهر اليرمو  والنقل البري وتكامل البنية التحتية.

  االمتداد الطبيعةي والجغرافةي والحضةاري الة ي الد  حلة  تكامهيةة السةياحة

 ياحة األجنبية.الداالهية مالعربية العربيةأ والس

  الئ تكتةةةل القطةةةرين كنةةةواة لىيةةةادة القةةةدرة التنافسةةةية فةةةي المحافةةةل الدوليةةةة

 القطار الالر  مجاورة. انضمامونجاحها تيعمل عه  

  واقعية ه ا التكتل كوئ الدولتين متجاورتين, وعدم مواةوعية وحديثةه فةي

حاا الئ الدولتين متباعدتين يفصل بينهما دوا الالر  مما يعمل عه  وجةود 

 ى ضيةر معنةي بهة ا التعةاوئ حاةافة لة لئ عةدم وجةود الي عوا ةى نفسةية عا

 ولغوية لكافة الفراد المجتمعين.

  الرضبة الصادقة واألمل ال ي لل يفار  الي فرد من الفةراد البهةدين بقيةام هة ا

 التكتل.

 ًً  . نحو نعق تكاملي أردني سوري:رابعاً
ت ظاللهةا عهة  الي ال ائ بأئ الصورة القاتمةة لهعمةل العربةي الم ةتر  قةد تركة

تجربةةة جديةةدة بحيةةه الصةةدرت األحكةةام مسةةبقاً إلضةةال  البةةاب المةةام التجةةارب 

حكمنةةا عهةة  الجيةةل القةةادم الئ يتحمةةل وجر عةةدم وجةةود الرضبةةة المسةةتقبهية وبةة لئ 

 الصادقة واإليمائ بقدراتنا ووجود ما نجتمع عهيه.

اً فةي تعثةر وانطالقاً من معطيات الواقع والمرحهة هنا  الالطاء وقعت كانةت تةبب

العمل الم تر  ولكن في ظل ه ا التفكير فمئ االجتماع الفضل في تحقيةى الفا ةدة 

 األكبر واألمثل عه  المستو  القطري والقومي.

 ومن التغ ية الراجعة لهتجارب السابقة يجت طرح التحديات التالية:

اا حئ االنغال  واالنطواء مسةتحيل وحئ الةدوا المنفةردة الو الصةغيرة ال مجة 4/1

لهةةا لالتةةتمرار تحةةت الضةةوء ممةةا يسةةتوجت الئ يكةةوئ هنةةا  حدرا  م تسةةي 

, وه ا يسةتوجت وتبادا بيني انفتاحنحو الهى اروط لضرورات التغير والتوجه 

الئ تهتقي الم تسة التنفي يةة بةين القطةرين لتضةع األتةص والقواعةد التةي تصةوئ 

ه ضيةر قةادر عهة  اإلنسائ في كال القطرين من اإلحبةاط والقهةى وعةدم حيمانةه بأنة

 بناء قواعده اإلنتاجية لهبحه.

التنسيى في التعهيل من المرحهةة االبتدا يةة وحتة  الجامعيةة وذلةئ لتوحيةد  4/1/1

 المفاهيل واألفكار حاافة حل  ربال التعهيل بحاجة السو  في البهدين.

تمهيةةداً إلعةةادة هيكهةةة وبنةةاء القطاعةةات االقتصةةادية اتةةتعداداً لهمرحهةةة التكامهيةةة 

والتي تتطهت مراجعة القوانين االقتصادية التي يجةت الئ تحةرر التجةارة وانتقةاا 

عناصةةةر اإلنتةةةاج ورؤوج األمةةةواا وحلغةةةاء كافةةةة القيةةةود التةةةي تعيةةةى التةةةرابال 

االقتصادي واالتتفادة مةن تةعة السةو  واتةتغالا كامةل حمكانةات االقتصةاد فةي 

 البهدين.
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ات الىراعيةة وتحديةد حاجةات تةالتنسيى في قطاع الىراعة ورتةل السيا  4/1/2

والمةةاكن جراعتهةةا  ةكةةل قطةةر مةةن اآلالةةر مةةع التركيةةى عهةة  السةةهع اإلتةةتراتيجي

حاةةافة حلةة  تسةةهيل انتقةةاا السةةهع الىراعيةةة حلةة  كافةةة األتةةوا  وتوحيةةد القةةوانين 

التي تحكل االتتيراد والتصدير وه ا القطاع الهام وتوجيةع الم ةاريع التةي تخهةى 

وتيطة في القطرين, هة ا مةع االهتمةام بم ةاريع الةري وترابطات تابقة والحقة 

والصناعة الىراعية بحيه ال يكوئ هنا  تمامةل كبيةر فةي المنتوجةات مةن حيةه 

 النوع وجمن النضا.

تنسةيى بنةاء البنيةة التحتيةة والخةدمات الضةرورية كةالطريى حاةافة حلةة    4/1/3

لهسةكة الحديةدة ححياء اركة النقل البري السوري األردني, وعمل دراتة جدو  

التةةي تةةربال عمةةائ بدم ةةى وربطهةةا بةةالموانر السةةورية األردنيةةة وذلةةئ لتصةةدير 

السهع السورية حل  جنوب وار  آتيا والدوا العربية الخهيجية من الةالا مينةاء 

العقبة, وتصدير السهع األردنية حل  الوروبا ودوا المغرب العربي ضبةر المةوانر 

 السورية من البحر المتوتال.

نسيى التعاوئ في مجاا المياه وذلئ مةن الةالا بنةاء السةدود والصوصةاً ت 4/1/4

عه  نهر اليرمو  وحمكانية جراعة المناطى ال مالية فةي األردئ مةن تد الوحدة 

الةةالا نهةةر الفةةرات وكةة لئ فةةي الصةةناعات ذات الصةةهة مثةةل المواتةةير الحديديةةة 

 واإلتمنتية. 

قاعةةدة عهميةةة وتكنولوجيةةة االتفةةا  عهةة  التعةةاوئ مةةن الةةالا حيجةةاد نةةواة  4/1/5

 وبناء القواعد المعرفية والمادية والتعاوئ في مجاا البحو  بين البهدين.

التخطةيال المتنةوع لهمنتجةةات االتةتهالكية جمنيةاً وعهةة  مةدار السةنة وفةةي  4/1/6

المنةةاطى التةةةي تخةةةدم االتةةةتفادة مةةةن تىايةةةد الميةةةىة النسةةةبية التةةةي تحققهةةةا السةةةهع 

كثافةةة العماليةةة وبالتةةالي تحسةةين اتةةتخدام مةةدالالت والمنتجةةات القا مةةة عهةة  ال

اإلنتةةاج وحعطةةاء تةةهع التكتةةل قةةدرة تنافسةةية بالسةةعر واليضةةاً بةةالجودة, وتجنةةت 

 التمركى والتهميش.

االتتفادة من القدرات التمويهية وتفعيل دور م تسات اال تمةائ مةن حةه  4/1/7

 . األفراد عه  االدالار وتوجيه مدالراتهل نحو قنوات االتتثمار

تنسيى التعاوئ وتخطيال السياتة السياحية بصورة تكامهيةة بةين القطةرين  4/1/8

 المنتا عفل العا د. الجيدألئ السياحة صناعة حئ 

وتةر  التعةاوئ السياتةي ليت ةكل التركيى عه  التعاوئ االقتصادي وتفعيهةه  4/2

 بناءاً عه  ما النجى وتحقى من الالا التعاوئ االقتصادي ومد  واقعيته. 

يجةةةت الئ تكةةةوئ التجربةةةة بةةةين األردئ وتةةةوريا لهةةةا الصوصةةةيتها وليسةةةت  4/3

محاكاة لتجربة الالر , الو تقهيد لتجربة تابقه فيجت الئ تكوئ مبتكةرة تبحةه عةن 

نقاط االلتقةاء وتحقيةى المصةالل الحقيقيةة لكةل فةرد ولهمجتمةع بكامهةه فةي البهةدين 

 حت  تدو ألئ الفرد يدافع بصورة الكبر عن مصالحه.

ئ العمل السةوري الم ةتر  يحتةاج ألكثةر مةن هة ا العةر  المقتضةت, ال ائ بأ

كمةةا يحتةةاج حلةة  حيمةةائ كبيةةر بقةةدراتنا وحمكانيةةة جمةةع المرنةةا, وبةةأئ القواتةةل التةةي 
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تجمعنا الكثر بكثير من تهةئ التةي جمعةت التكةتالت االقتصةادية الناجمةة فةي عةالل 

 اليوم.

وفةةي وقةةت واحةةد بةةل والنةةه لةةيص مةةن الضةةروري الئ يبةةدال هةة ا العمةةل بمجمةةاع تةةام 

يمكن الئ يكوئ تدريجياً ل قطار التي تجد ارورة لاللتقاء والئ التجربة الجى يةة 

 تعطي ممارها.

وي كل العمل الم ةتر  بةين األردئ وتةوريا حمكانيةة جديةة وحقيقيةة واقعيةة فةي 

تعبية موارد القطةرين, نفةراً لهخصوصةية الديموضرافيةة والجغرافيةة والمصةالل 

ال يمكةةن فصةةهها عةةن بعضةةها الةةبع  والتةةي نتبينهةةا فةةي عةةدد المت ةةابكة التةةي 

القادمين حل  األردئ والمغةادرين مةن األاةقاء السةوريين الة ي ي ةكل مجمةوعهل 

في المص تنوات عدد تكائ األردئ ومهه تكائ توريا وه ا يعمل عهة  توجيةه 

الموارد نحو الضرا  تنموية تعىج القدرة اإلنتاجية لهم اريع الم تركة وتوتةيع 

األتةةوا  وتحسةةين البنيةةة التحيةةة والقوميةةة وواةةع القةةوانين والت ةةريعات التةةي 

مةةن حيةةه المةةدالالت والتسةةويى وبالتةةالي  اإلنتةةاجت ةةمل انتقةةاا كافةةة متطهبةةات 

تخفي  التكهفة مما يعىج الطهت الداالهي واتةتقرار األتةعار, كمةا يعةىج القةدرة 

ين رؤوج األمةةواا التنافسةةية لفنتةةاج الم ةةتر  فةةي الخةةارج والةة ي يةةدعل تةةوط

وحعادتها ومن مةل تعمةيل المكاتةت المرجةوة ولكافةة القطاعةات ممةا يةدفع بالةدوا 

 األالر  االنضمام بعدما نجحت التجربة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 

 أواًل:  الكتا:
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السةةو  العربيةةة الم ةةتركة ومسةةتقبل االقتصةةاد العربةةي, تقةةديل ال.د. محمةةد  .1

نةةوفمبر, دار الن ةةر  23 – 25ي الثةةاني رالفةةت محمةةود, المةة تمر السةةنو

 .1443والتوجيع بجامعة التيوط 

كارتوئ, روبرت, ماذا يعرأل االقتصاديوئ عةن التسةعينات ومةا بعةدها,  .2

 .1441, 1ترجمة دانياا رج , الدار الدولية لهن ر والتوجيع, مصر, ط

 

 ثانياً: أبحاث ودراسات
ئ اإلقهيمةةي, مةة تمر األمةةل الفهسةةطيني وآفةةا  التعةةاو االقتصةةاداألمةةل المتحةةدة,  .1

 .1442المتحدة لهتجار والتنمية, 

د. األالرج, افيى "نحو تعةاوئ عربةي اقتصةادي فةي ظةل األواةاع الراهنةة,  .2

اإلجةةراءات العمهيةةة الممكنةةة" نةةدوة التعةةاوئ االقتصةةادي العربةةي بةةين القطريةةة 

 .1444نيسائ  15 – 11والعولمة, عمائ 

تصةةادي عربةةي ينمةةي القةةدرة التنافسةةية د. العيسةةوي , حبةةراهيل "نحةةو تعةةاوئ اق .3

العربيةةة فةةي جمةةن العولمةةة" نةةدوة التعةةاوئ االقتصةةادي العربةةي بةةين القطريةةة 

 .1444نيسائ  15 – 11والعولمة عمائ 

د. المقدتي , تمير "نحو تعاوئ اقتصادي عربي فةي طةل األواةاع الراهنةة"  .1

 15 – 11نةةدوة التعةةةاوئ االقتصةةادي العربةةةي بةةةين القطريةةة والعولمةةةة عمةةةائ 

 .1444نيسائ 

عقةةل , مفهةةل "التعةةاوئ االقتصةةادي العربةةي فةةي ظةةل التطةةورات االقتصةةادية  .5

والتجمعات العالمية" ندوة التعاوئ االقتصةادي العربةي بةين القطريةة والعولمةة 

 .1444نيسائ  15 – 11عمائ 

د.صبري , حتماعيل "موقع االقتصادي العربي في ظل التطورات االقتصادية  .6

المية" ندوة التعاوئ االقتصةادي العربةي بةين القطريةة والعولمةة والتجمعات الع

 .1444نيسائ  15 – 11عمائ 

 منصور , يوتة "متابعات اإلصالحات االقتصادية العربية" حالة األردئ .3

 

 ثالثاً: المنشورات:

 2002, 52السنوية, العدد  اإلحصا يةدا رة اإلحصاءات العامة, الن رة  .1

 

 


