
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

  مـقـدمـة
  
  
  



ب  

  مـقـدمـة
شهد العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورا ملحوظا في العالقات االقتصادیة الدولیة كان من       

أبرزها محاوالت الدول المتقدمة والدول النامیة،أیا كان نظامها االجتماعي،إقامة تجمعات اقتصادیة فیما 
ا لإلفادة من مزایا السوق الواسعة وتحریر التجارة،ومزایا التخصص وتقسیم العمل على المستوى بینه

  .اإلقلیمي ومن مزایا اإلنتاج الكبیر التي تتعاظم في نطاق الصناعات الحدیثة ذات التكنولوجیا المتطورة
ــــــم لتعــــــزیز الجهـــــود القــــــومی       ــــــدول مـــــنهج علمـــــي سلی ـــــل اإلقلیمـــــي بـــــین ال ـــــة االقتصـــــادیة   فالتكت ة للتنمی

وهــو أیضــا اتجــاه یرمــز إلــى تصــمیم الــدول التــي تــؤمن بــه وتشــترك فیــه علــى أن تســتغل جمیــع .واالجتماعیــة
اإلمكانات المالیة والبشریة والتقنیـة المتـوفرة لكـي تضـمن لهـا نوعـا مـن االسـتقالل ودرجـة عالیـة مـن االكتفـاء 

ولالعتمـاد الجمـاعي علـى .على الغیر من خـارج دول المنطقـةنفسها بنفسها بدال من االعتماد  دالذاتي تساع
الــذات آثــار إیجابیــة مــن ناحیــة اتخــاذ القــرار فــي شــتى المجــاالت علــى الصــعید الــدولي والمحلــي بعیــدا عــن 

  .القیود خارج دول المنطقة والتي تشكل ضغوطا خارجیة على إرادتهم
د أن یكـون لهــا تأثیــر ســلبي كبیــر علـى االقتصـادیات فالمستجدات والمتغیرات المختلفة المتســارعة البـ      

العربیـة منفــردة ألنهــا تواجـه تكــتالت اقتصــادیة عمالقــة ممـا جعــل الــدول العربیــة منفـردة فــي مجــال التفــاوض 
  .االقتصادي ضعیفة جدا

 وممــا الشــك فیــه أن التكامـــل االقتصــادي فــي الـــوطن العربــي یعتبــر الخطـــوة األولــى واألساســیة علـــى      
طریق الوحدة االقتصادیة العربیة تلبیة لمتطلبات التنمیة االقتصادیة الشاملة من أجـل النفـع المشـترك لجمیـع 
أجزاء الوطن العربي،وتحقیقا لألمن القـومي ومواجهـة مـا تفـرزه المتغیـرات والتكـتالت االقتصـادیة الدولیـة مـن 

  .اق كل قطر عربي بمفردهتحدیات سیاسیة واقتصادیة یتعذر مواجهتها والتصدي لها في نط
والــدول العربیــة شــأنها شــأن بقیــة دول العــالم الثالــث یعتــرض طریقهــا نحــو التكامــل عقبــات وصــعوبات       

  تعرقـل ســیرها وتحــد مــن انــدفاعها نحــو هــذا الهــدف،إال أن وجــود الصـعوبات والمشــاكل ال ینفــي أن الــوطن
ب على هذه الصـعوبات ومعالجـة األسـباب الحقیقیـة یمتلك مقومات عدیدة یمكن أن تساعده في التغل العربي

  .إلخفاق التكامل االقتصادي لبلوغ الحد األدنى من األهداف العربیة المشتركة
فهنــاك العدیـــد مــن المقومـــات االقتصـــادیة لهــذا التكامـــل االقتصــادي مـــن مـــوارد بشــریة وموقـــع الـــوطن       

ارد البشریة الالزمة فـي الـوطن العربـي واتسـاع السـوق العربي وما له من أهمیة اقتصادیة خاصة وتوافر المو 
  .العربیة باإلضافة إلى توافر رؤوس أموال طائلة

فــالوطن العربـــي یمتلـــك رؤوس أمـــوال ضـــخمة تتجـــه معظمهـــا نحـــو االســـتثمار فـــي الخـــارج،في الوقـــت       
  .الذي بلدانها في أمس الحاجة إلیها

لیــــة عربیــــة موحــــدة تحقـــق التكامــــل المــــالي بــــین الــــدول وهـــذا مــــا یؤكــــد علــــى ضــــرورة إنشـــاء ســــوق ما      
العربیــة،وتعمل علـــى تشـــجیع حركـــة انتقـــال رؤوس األمـــوال بــین هـــذه الدول،باإلضـــافة إلـــى اســـتعادة األمـــوال 
العربیة،المستثمرة في الخارج،وجذب المزید مـن االسـتثمارات األجنبیة،وتـدعیم التجـارة البینیـة العربیـة، وتـوفیر 

  .لالزمة للمشروعات اإلنتاجیةمصادر التمویل ا
  



ج  

  :مشكلة الدراسة 
في ظل البیئـة العالمیـة ومـا تتسـم بـه مـن تالشـي المسافات،وتشـابك العالقـات واتسـاع نطـاق التكـتالت       

عادة تشـــكیل جغرافیـــة اإلنتـــاج الصـــناعي،وتدفقات لـــرؤوس  ن تحریـــر للتجـــارة الخارجیـــة،وإ ومـــا ترتـــب عنهـــا مـــ
العـالم العربـي خطـوات متسـارعة ألخـذ مكانـة  –فـي ذات الوقـت  –مالئمة،یشـهد  األموال في البیئات األكثـر

  .إقلیمیا ودولیا،من خالل إعادة بعث أطروحات التكامل،من خالل عدة مداخل
ورغــم امــتالك الــوطن العربــي إلمكانیــات اقتصــادیة وغیــر اقتصــادیة هامــة قــادرة علــى تحقیــق التكامــل       

باستغاللها أقصـى اسـتغالل ممكن،ومـن أهـم تلـك المقومـات واإلمكانیـات  رؤوس االقتصادي،إال أنه ال یقوم 
األمــوال الطائلــة المتــوفرة فــي الــوطن العربي،علــى اعتبــار أن عنصــر رأس المــال یعــد أحــد المحــاور الالزمــة 

  .لتحقیق التكامل االقتصادي العربي
یتطلــب تعبئــة شــاملة للمــوارد العربیــة وفــي  فحاجــة الــدول العربیــة للتنمیــة تتزایــد یومــا بعــد اآلخــر، وهــذا      

مقــدمتها رأس المــال،وعلى الــرغم مــن الفــوائض المالیــة التــي تــوفرت لــدى األقطــار العربیــة البترولیــة، إال أنهــا 
لـــم تـــنعكس فــــي صـــورة اســـتثمارات داخــــل الكیانـــات االقتصــــادیة العربیـــة،بل خرجـــت واســــتثمرت فـــي الــــدول 

بالدرجــة األولى،فــي حــین كــان نصــیب الــوطن العربــي ) المتحــدة األمریكیــة أوربــا الغربیــة والوالیــات(المتقدمــة
  .منها متواضع للغایة

فالـــــدول المصـــــدرة لـــــرؤوس األمـــــوال تســـــعى إلـــــى وضـــــع أولویـــــات لتحـــــرك رؤوس أموالهـــــا بمـــــا یتفـــــق       
ن مـن ومصالحها االقتصادیة والسیاسیة إلى جانب العائد االقتصـادي علـى تلـك األمـوال،في الوقـت الـذي كـا

المفـــروض أن تســـعى الـــدول المصـــدرة للـــنفط علـــى وضـــع أولویـــات اســـتثمار أموالهـــا داخـــل المنطقـــة العربیـــة 
  .خدمة لمساعي التكامل االقتصادي

  :الدراسةوفي هذا اإلطار فإننا نطرح التساؤالت التالیة التي تتمحور حولها       
  جل إتمام هذا التكامل؟و ما هي مقوماته؟ما هي الخطوات التي قامت بها الدول العربیة من أ -      
  ما هي المشاكل والعقبات التي تؤثر على استغالل مقومات هذا التكامل بما فیها رؤوس األموال؟ -      
  ما هي خصائص االقتصاد العربي؟و ما هي طبیعة العالقات االقتصادیة العربیة؟ -      
  ة نحو الخارج؟و ما هي نتائج ذلك؟ما هي أسباب هروب رؤوس األموال العربی -      
كیــف یمكــن إرجــاع هــذه األمــوال إلــى داخــل الــوطن العربــي؟و مــا هــي اإلجــراءات التــي یجــب علــى  -      

  الدول العربیة اتخاذها لتحقیق ذلك؟
ما هو الـدور الـذي یمكـن أن تلعبـه هـذه األمـوال فـي تحقیـق التكامـل االقتصـادي العربي؟وكیـف یـتم  -      
  ذلك؟
رؤوس األموال العربیة كأداة للتكامل (هذا ما سنحاول اإلجابة علیه من خالل بحثنا هذا المعنون ب      

  )االقتصادي العربي
  
  

  :أسباب اختیار الموضوع 



د  

  :فیما یلي ) رؤوس األموال العربیة كأداة للتكامل االقتصادي العربي(تكمن مبررات اختیار موضوع      
  .أهمیة الموضوع في ظل التحوالت االقتصادیة التي یعیشها العالم -1      
إقبال عدد كبیر من الطلبة والدارسین والباحثین على الدراسة والبحث في هذا الموضوع غیر أن  -2      

معظم دراساتهم وأبحاثهم تنصب حول إمكانیات تحقیق هذا التكامل ومعوقاته دون التركیز على دراسة 
حلیل كل عنصر من هذه العناصر على حدى لذا أردنا أن یكون هذا البحث إسهاما منا في تناول هذا وت

  .الجانب من الدراسة
إیمان الباحث بقدرة التكامل على حل المعضالت والتحدیات االقتصادیة والسیاسیة واألمنیة  -3      

  .وغیرها، والدور الكبیر لرأس المال العربي في ذلك
   :راسة أهمیة الد

  :تكمن أهمیة الدراسة في       
أهمیة موضوع التكامل بحد ذاته نتیجة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي وضرورته  -      

  .بالنسبة للدول العربیة للنهوض باقتصادیاتها
  .لكإبراز أهمیة عنصر رأس المال في تحقیق هذا التكامل باعتباره أحد المحاور الالزمة لذ  -      
تسلیط الضوء على ضرورة أن یفكر العرب في إعادة حساباتهم بالنسبة الستثمار رؤوس أموالهم  -      

یمانهم بضرورة التكامل دون  في الخارج،وحرمان بلدانهم منها في الوقت الذي هي في أمس الحاجة إلیها،وإ
  .التفكیر في المصالح الشخصیة

  :أهداف الدراسة 
لى كل جوانب التكامل االقتصادي العربي وتقییم إنجازات الدول العربیة في هذا تسلیط الضوء ع -      
  .المجال
تحلیل المقومات االقتصادیة للتكامل العربي تحلیال علمیا یمكننا من الوصول ألقصى استغالل  -      

شاكل ممكن لهذه المقومات ومن أهمها رؤوس األموال المتوفرة في الوطن العربي،والتعرف على الم
  .والعقبات التي تؤثر على استغالل هذه المقومات

دراسة العوامل واألسباب التي یمكن أن تؤدي بالدول العربیة إلى االقتناع باستغالل فوائضها  -      
  .المالیة لما یخدم مصلحة التكامل االقتصادي العربي

ي وحل المعضالت والتحدیات إبراز أهمیة رؤوس األموال العربیة في تحقیق التكامل العرب -      
  .االقتصادیة العربیة

  .إبراز سلبیات استثمار الدول العربیة لفوائضها المالیة في الدول األجنبیة -
  .أهمیة إنشاء سوق مالیة عربیة متطورة -      

  :فرضیات الدراسة 
  :التالیةمن أجل اإلجابة على األسئلة السابقة فإننا نضع الفرضیات       
م المســـیرة الطویلـــة للعمــل مـــن أجـــل الوصــول لتحقیـــق التكامـــل االقتصــادي العربـــي إال أن هـــذه رغــ-1      

  .المحاوالت باءت بالفشل ألن معظمها ظل حبرا على ورق



ه  

إن التوصــل إلــى تحقیــق التكامــل االقتصــادي العربــي یتطلــب دراســة وتحلیــل كیفیــة اســتغالل كــل  -2      
  .محاولة إیجاد الحلول لكل معوقات هذا التكاملإمكانیات هذا التكامل أقصى استغالل و 

إن التغلــب علــى معوقــات ومصــاعب تحقیــق التكامــل االقتصــادي العربــي یتطلــب ضــرورة إعــادة  -3      
النظـــر فـــي طبیعـــة العالقـــات االقتصـــادیة البینیـــة والعمـــل علـــى تقویتهـــا مـــن طـــرف الـــدول العربیـــة وضـــرورة 

  .  حساب المصالح الشخصیةإعطائها األولویة للمصلحة العامة على 
إن ضــعف العائـــد االقتصـــادي الـــذي یمكــن أن تحصـــل علیـــه الـــدول النفطیــة مـــن خـــالل توظیفهـــا  -4      

لفوائضها المالیة داخل الدول العربیة دفع بهذه الدول إلى توظیف هذه األموال فـي الـدول التـي تمنحهـا عائـد 
  .أكبر

تحقیـــق التكامـــل العربـــي یتطلـــب إعـــادة النظـــر فـــي اللـــوائح إن نجـــاح رؤوس األمـــوال العربیـــة فـــي  -5      
والقــوانین المتعلقــة باســتثمار األمــوال داخــل الــدول العربیــة والعمــل علــى تطویرهــا بشــكل یــتالءم مــع أهــداف 

  .التكامل االقتصادي العربي
ســـوق مـــال إقامـــة  ب، یتطلـــإن إعــادة األمـــوال العربیـــة المهـــاجرة واســـتثمارها داخـــل الـــوطن العربـــي -6      

عربیــة موحــدة تعمــل علــى تجمیــع مــدخرات األفــراد وتوظیفهــا بمــا یضــمن تمویــل خطــط التنمیــة االقتصــادیة 
  .الطموحة في الوطن العربي

  :منهجیة الدراسة 
مـن خـالل التسـاؤالت الــواردة فـي اإلشـكالیة یتضــح أن المنهجیـة التـي سـنتبعها فــي هـذه الدراسـة ســوف       

  .الوصفي للحقائق والمعطیات التي تم الحصول علیها من مختلف المراجع تقتصر على أسلوب التحلیل
  :الدراسات السابقة 

رغــم أهمیــة موضــوع التكامــل االقتصــادي العربــي إال أنــه عنــد مراجعــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت       
  :الدراساتهذه  م، وأهالموضوع لوحظ أن هناك ندرة نسبیة في تلك الدراسات السابقة في الجزائر

دراســة قــدور بوزیــدي حــول التكامــل االقتصــادي العربــي والســوق العربیــة المشــتركة وهــي عبــارة عــن  -      
  .م1989رسالة لنیل شهادة الماجستیر من جامعة الجزائر سنة 

دراســة رابــح فضــیل حــول التكامــل االقتصــادي العربــي معوقاتــه وآفاقــه وهــي عبــارة عــن رســالة لنیــل -      
  .1995-1994ماجستیر من جامعة الجزائر خالل الموسم الدراسي شهادة ال

دراسة قدور بوزیدي حول التكامل االقتصـادي العربـي وهـي عبـارة عـن أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة  -      
  .1999الدكتوراه من جامعة الجزائر سنة

  
  

  :أقسام الدراسة 
ـــــار حتــــى نــــتمكن مــــن اإللمـــــام بجوانــــب هــــذا البحــــث و تحلیــــل ا       إلشــــكالیة المطروحــــة و محـــــاولة اختب

  :الفرضیات المذكورة سابقا،اعتمدنا تقسیم البحث حسب الخطة التالیة 
  ).أسسه،مراحله،إنجازاته(التكامل االقتصادي العربي :الفصل األول 



و  

إضـافة إلـى دراسـة التكامـل .حیث یتم من خالله التعرف على مفهوم التكامـل االقتصـادي بصـفة عامـة      
  .قتصادي العربي بمختلف جوانبه وتطوراتهاال

  .خصائص االقتصاد العربي:الفصل الثاني 
یتم من خاللـه دراسـة مختلف خصـائص االقتصـاد العربي،وكـذلك دراسـة طبیعـة العالقـات االقتصـادیة       

  .العربیة البینیة
  .رؤوس األموال العربیة ودورها في التكامل االقتصادي العربي:الفصل الثالث 

یتم فیه التطرق إلى مختلف التدفقات الرأسمالیة والبینیـة فـي الـدول العربیة،إضـافة إلـى دراسـة موضـوع       
  .رأس المال العربي المهاجر وفكرة إقامة سوق مالیة عربیة مشتركة

        
     

        
        

                       
  
  
  
  
  

      
  

                    


