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إعادة صياغة العالقات العربية – الفرنسية إلى مستوى الشراكة االستراتيجية
لفت رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة 
العربية  الغرف  "اتحاد  أّن  إلى  ناس،  عبد هللا  سمير  البحرين، 
نجح ومن خالل اهتمامه الكبير بتطوير العالقات االقتصادية مع 
مختلف دول العالم ومن بينها الغرفة العربية الفرنسية، في توثيق 
العالقات بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الفرنسي، 
وبناء جسور التعاون المشترك مع بالدكم التي تعّد شريكا هاما 

للعالم العربي".
وأّكد خالل كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة االقتصادية العربية 
يجب  "شراكة  عنوان:  تحت  عقدت  التي   2023 الفرنسية   –
باريس  الفرنسية  العاصمة  في  بأزمة"،  يمر  عالم  في  توطيدها 
بتاريخ 15 آذار )مارس( 2023، تحت رعاية الرئيس الفرنسية 
بسبب  اليوم مشهدا صعباً  يعيش  "العالم  أّن  ماكرون،  ايمانويل 
الروسي - األوكراني مما تسبب في حدوث تداعيات  الصراع 
األوروبية  القارة  في  االقتصادية  األوضاع  مجمل  على  مخيفة 
الطاقة والتضّخم  العالم، وال سيّما على صعيد  وفي سائر دول 
العالم  يشهد  كما  والتوريد.  اإلمداد  وسالسل  الغذائي  واألمن 
مشاكل على صعيد تغيّر المناخ، واألمن السيبراني، فضال عن 
ونشوب  االجتماعي  التذّمر  ومخاطر  الجيوسياسية  المخاطر 
الصراعات الداخلية. ولكن على الرغم من كل ذلك تظل هناك 
المستقبل،  آفاق  رسم  في  المساهمة  نحو  حقيقية  عربية  رغبة 
الرابعة  الصناعية  الثورة  ظل  في  وأساسي  بارز  دور  ولعب 
والثورة الرقمية الثانية، التي تتميز بالقدرة على رفع مستويات 
العالمي، وتحسين نوعية الحياة للسكان في جميع أنحاء  الدخل 

العالم بما في ذلك العالم العربي".
اآلونة  في  فرنسا  "توجه  أّن  ناس،  سمير  الرئيس  واعتبر 

وخاصة  العربية،  البلدان  في  استثماراتها  توسيع  نحو  األخيرة 
كانت  بعدما  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 
إلى  يدفعنا  العربي،  المغرب  دول  في  لسنوات طويلة  مقتصرة 
في  أبرزها  تتمثل  والتي  القطاعات  في مختلف  التعاون  توسيع 
والنقل  األغذية،  والرياضة، وسالمة  والترفيه  والسياحة  الثقافة 
اقتصاد  قطاعات  في  وكذلك  والتصنيع،  اللوجستية،  والخدمات 

المستقبل وغيرها من القطاعات الحيوية واالستراتيجية".
التنسيق  خالل  ومن  العربية،  الغرف  اتحاد  في  "إننا  وقال: 
المشتركة،  الفرنسية  العربية  الغرفة  في  شركائنا  مع  والتعاون 
نسعى إلى نقل العالقة والتعاون العربي – الفرنسي، إلى مستوى 
يتالءم مع المتغيّرات العالمية المستجدة. وحيث ندرك جميعا ما 
بلداننا  تقدم  في  جدا  كبير  أثر  من  االقتصادي  والتكامل  للتنمية 
وتطورها واستقرارها، فإنّه من هنا ال بّد أن من توسيع مجاالت 
القيمة  ذات  المشاريع  على  والتركيز  المشتركة،  االستثمارات 
االقتصاد  ذلك  فـي  بما  والتطوير،  واالبتكار  والبحث  المضافة 
األخضر، مع أهمية اتباع قواعد المنافسة بين المشاريع وزيادة 

تنافسية االقتصاد".
خالد حنفي

خالد  الدكتور  العربية،  الغرف  اتحاد  عام  أمين  أّكد  جانبه،  من 
حنفي، خالل ترؤسه الجلسة القطاعية الثانية ضمن فعاليات القمة 
االقتصادية العربية الفرنسية 2023 "شراكة يجب توطيدها في 
القمة  العربي الحاشد في هذه  أّن "الحضور  عالم يمر بأزمة"، 
يؤكد اهتمام القطاع الخاص العربي بتعزيز التعاون مع الجانب 

الفرنسي في شتى الميادين والمجاالت".
الرئيس  فخامة  رعاية  تحت  القمة  هذه  "انعقاد  أّن  إلى  ولفت 



دفعا  يمثل  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي 
مستوى  رفع  في  قدما  المضي  باتجاه  قويا 
العربي  الجانبين  بين  االقتصادية  العالقات 
وأفضل،  أكبر  مستويات  إلى  والفرنسي 
مقومات  من  الجانبين  به  يتمتع  ما  ظل  في 

اقتصادية واستثمارية هامة".
الجمهورية  رئيس  فخامة  تسلم  منذ  وقال: 
فرنسا،  في  الرئاسة  ماكرون،  ايمانويل 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  فرنسا  عّمقت 
فقط  ليس  يعكس  ما  العرب،  شركائها 
الذي  اإليجابي  بالدور  المتزايد  االعتراف 
العربي،  العالم  في  باريس  تلعبه  أن  يمكن 
باألصوات  االهتمام  ضرورة  أيًضا  ولكن 
الواقع  في ظل  العربي،  العالم  في  اإلقليمية 
سيما  وال  العربية  للبلدان  االستراتيجي 
االمارات  ودولة  السعودية  العربية  للمملكة 
ولدول  آسيا،  قارة  في  المتحدة  العربية 
العربية  مصر  وجمهورية  العربي  المغرب 

في القارة االفريقية".
العربية،   الغرف  "اتحاد  أّن  على  وشدد 
العالقات  وتقوية  تنمية  على  جدا  حريص 
العربية  الغرفة  مع  بالشراكة  المتبادلة، 
صعيد  على  هام  بدور  تقوم  التي  الفرنسية 
بها  واالرتقاء  الجانبين  بين  العالقات  ربط 

إلى مستوى اآلمال والطموحات".
واعتبر األمين العام أّن "العالقات التجارية 
العربية الفرنسية، ال ترقى إلى ما نطمح إليه 
وهي تقل بدال من أن تزيد، ومن هذا المنطلق 
ال بّد من التفكير في أسلوب جديد لالرتقاء 
بعالقاتنا االقتصادية، خصوصا في ظل عالم 
متغيّر، وفي ظل تغيّرات كبيرة شهدها العالم 
األخيرة"،  والسنوات  العقود  في  العربي 
مشددا على "ضرورة تعامل فرنسا واالتحاد 
األوروبي مع العالم العربي وفق أسس جديدة 
يدعو  ما  الحاصلة،  المتغيّرات  مع  تتناسب 
إلى إعادة صياغة العالقات االقتصادية وفق 
على  والقائم  حاليا  السائد  الكالسيكي  النمط 
الشراكة  مستوى  إلى  والتصدير،  االستيراد 

االستراتيجية".
منطقة  يعّد  ال  العربي  "العالم  إّن  وقال 

متجانسة، حيث هناك تنوع واختالف على مستوى التصنيفات 
فقيرة،  ودول  الدخل  متوسطة  ودول  غنية  دول  هناك  حيث 
وبالتالي هناك مزايا اقتصادية عديدة للدول العربية، وهنا على 
سبيل المثال ال الحصر، يمكن تعزيز التعاون العربي – الفرنسي 
في مجال األمن الغذائي عبر إقامة مناطق لوجستية تخص األمن 

الغذائي".
ودعا األمين العام خالد حنفي القطاع الخاص الفرنسي والقائمين 
على السياسات االقتصادية في فرنسا إلى "إعادة التفكير في كيفية 
العربي، ليس عبر فقط اختراق  العالم  نسج عالقات جديدة مع 

األسواق العربية بل من خالل تسخير الطاقات اإلبداعية وإعادة 
والشعبين  الطرفين  مصالح  يخدم  بما  المتبادلة  العالقة  صياغة 

العربي والفرنسي".
وختم بالقول إّن "هناك أهمية وضرورة إلعطاء قدر أكبر من 
الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء 
الخالقة.  الجديدة  األفكار  ذوي  األعمال  رجال  من  جديد  جيل 
وذلك من خالل توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات 
التجاري  المجالين  في  الناشئة  االستثمارات  هذه  لقيادة  العلمية 

والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة".
المصدر )اتحاد الغرف العربية(



Samir Abdullah Nass, President of the Union of Arab 
Chambers and Chairman of the Bahrain Chamber of 
Commerce and Industry, pointed out that "the Union of 
Arab Chambers, through its great interest in developing 
economic relations with various countries of the world, 
including the Arab-French Chamber, has succeeded in 
strengthening relations between the Arab private sector 
and the French private sector, and building bridges 
of joint cooperation with your country, which is an 
important partner for the Arab world."
During a speech at the opening of the Arab-French 
Economic Summit 2023, which was held under the title: 
"A partnership that must be consolidated in a world in 
crisis", in the French capital Paris on March 15, 2023, 
under the auspices of French President Emmanuel 
Macron, he stressed that "the world is living today a 
difficult scene due to the Russian-Ukrainian conflict, 
which has caused frightening repercussions on the overall 
economic situation on the European continent and in the 
rest of the world, especially in terms of energy, inflation, 
food security and chains. Supply and supply. The world 
is also witnessing problems in terms of climate change 
and cybersecurity, as well as geopolitical risks, social 
discontent and internal conflict. But despite all this, there 
remains a real Arab desire to contribute to shaping future 
prospects, and to play a prominent and essential role in 
light of the Fourth Industrial Revolution and the Second 
Digital Revolution, which is characterized by the ability 
to raise global income levels and improve the quality 
of life for people around the world, including the Arab 
world."
President Samir Nass considered that "France's recent 
trend towards expanding its investments in Arab countries, 
especially in the countries of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf, after it was limited for many 
years to the Arab Maghreb countries, pushes us to expand 

cooperation in various sectors, the most prominent of 
which are culture, tourism, entertainment, sports, food 
safety, transport and logistics, manufacturing, as well as 
in the sectors of the future economy and other vital and 
strategic sectors."
He said: "We in the Union of Arab Chambers, through 
coordination and cooperation with our partners in 
the Arab-French Joint Chamber, seek to transfer the 
Arab-French relationship and cooperation to a level 
commensurate with the emerging global changes. As we 
are all aware of the very significant impact of development 
and economic integration on the progress, development 
and stability of our countries, it is necessary to expand 
the areas of joint investments, and focus on value-added 
projects and research, innovation and development, 
including the green economy, with the importance of 
following the rules of competition between enterprises 
and increasing the competitiveness of the economy."
Khaled Hanafi
For his part, the Secretary-General of the Union of 
Arab Chambers, Dr. Khaled Hanafi, stressed during his 
chairmanship of the second sectoral session within the 
activities of the Arab-French Economic Summit 2023, 
"A partnership that must be consolidated in a world 
going through crisis", that "the massive Arab presence 
at this summit confirms the interest of the Arab private 
sector in strengthening cooperation with the French side 
in various fields and fields."
He pointed out that "the holding of this summit under the 
patronage of His Excellency French President Emmanuel 
Macron represents a strong push towards moving forward 
in raising the level of economic relations between the 
Arab and French sides to greater and better levels, in 
light of the important economic and investment assets 
enjoyed by both sides."
Since His Excellency President Emmanuel Macron 

Reshaping Arab-French Relations to the Level of Strategic Partnership



assumed the presidency in France, 
France has deepened its diplomatic 
relations with its Arab partners, 
which reflects not only the growing 
recognition of the positive role that 
Paris can play in the Arab world, 
but also the need to pay attention to 
regional voices in the Arab world, in 
light of the strategic reality of Arab 
countries, especially Saudi Arabia and 
the United Arab Emirates in Asia, and 
the countries of the Maghreb and the 
Arab Republic of Egypt in the African 
continent.
He stressed that "the Union of Arab 
Chambers, is very keen to develop 
and strengthen mutual relations, in 
partnership with the Arab-French 
Chamber, which plays an important 
role in linking relations between the 
two sides and raising them to the level 
of hopes and ambitions."
The Secretary-General considered that 
"Arab-French trade relations do not 
live up to what we aspire to, and they 
are decreasing instead of increasing, 
and from this point of view, it is 
necessary to think about a new method 
to improve our economic relations, 
especially in light of a changing world, 
and in light of the great changes that 
the Arab world has witnessed in recent 
decades and years," stressing "the need 
for France and the European Union to 
deal with the Arab world according to 
new foundations commensurate with 
the changes taking place, which calls 
for reformulating economic relations 
in accordance with The current classic 
pattern of import and export, to the 
level of strategic partnership."
"The Arab world is not a homogeneous 
region, where there is diversity and 
difference at the level of classifications, where there 
are rich countries, middle-income countries, and poor 
countries, and therefore there are many economic 
advantages for Arab countries, and here, for example, 
Arab-French cooperation in the field of food security can 
be strengthened through the establishment of logistical 
zones related to food security," he said.
Secretary-General Khaled Hanafi called on the French 
private sector and those in charge of economic policies 
in France to "rethink how to weave new relations with 
the Arab world, not only by penetrating Arab markets 

but by harnessing creative energies and reformulating the 
mutual relationship to serve the interests of both parties 
and the Arab and French peoples."
He concluded by saying that "there is an importance and 
necessity to give greater support and assistance to small 
and medium enterprises in order to build a new generation 
of businessmen with new creative ideas. This is done by 
providing the right environment, technical expertise, and 
scientific capabilities to lead these emerging investments 
in the commercial, industrial, manufacturing, and clean 
energy fields."
Source (Union of Arab Chambers)


