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  خــاتـمـة
ممـا الشـك فیــه أن التنسـیق والتكامــل االقتصـادي فــي الـوطن العربــي یعتبـر الخطــوة األولـى واألساســیة       

 على طریق الوحدة االقتصـادیة العربیـة تلبیـة لمتطلبـات التنمیـة االقتصـادیة الشـاملة مـن أجـل النفـع المشـترك
لجمیــع أجــزاء الــوطن العربــي، وتحقیقــا لألمــن القــومي ومواجهــة مــا تفــرزه المتغیــرات والتكــتالت االقتصــادیة 

  .الدولیة من تحدیات سیاسیة واقتصادیة یتعذر مواجهتها والتصدي لها في نطاق كل قطر عربي بمفرده
ا التكامـل إال أن هـذه الـدول ورغم امتالك الدول العربیة لعوامـل عدیـدة یمكـن أن تسـاهم فـي تحقیـق هـذ      

عـــاجزة علـــى اســـتغاللها االســــتغالل األمثـــل الـــذي یضــــمن تحقیـــق هـــذا التكامــــل والتغلـــب علـــى الصــــعوبات 
المعیقــات التــي تقــف عقبــة فــي طریــق تحقیقــه، هــذا مــا جعــل التخلــف هــو الصــفة الغالبــة القتصــادیات هــذه 

ورغــم أن عنصــر رأس المــال یعــد أحــد .ینهــاالــدول نتیجــة تباعــدها وتشــتتها وضــعف العالقــات االقتصــادیة ب
المحــاور الالزمـــة لتحقیــق التكامـــل العربــي، ورغـــم أن الــدول العربیـــة اســتطاعت منـــذ الحقبــة النفطیـــة تحقیـــق 
فـــوائض مالیـــة طائلـــة إال أن معظمهـــا اتجـــه نحـــو الخـــارج دون إعطـــاء أي اعتبـــار ألهمیتـــه فـــي تحقیـــق هـــذا 

لدول إلعادته واستثماره داخل الدول العربیـة بمـا یخـدم المصـلحة التكامل،وهذا ما یتطلب ضرورة سعي هذه ا
العامة لهذه الدول ویـؤدي إلـى تحقیـق هـذا التكامـل وضـرورة تـوفیر الوسـائل التـي تسـاعد علـى ذلـك بمـا فیهـا 

  .حتمیة إقامة سوق مالیة عربیة موحدة
لــدول العربیــة فــي مســیرتها لقــد كــان الهــدف مــن الدراســة هــو محاولــة التعــرف علــى مــا توصــلت إلیــه ا      

نحـــو التكامـــل وتســـلیط الضـــوء علـــى مـــا تملكـــه هـــذه الـــدول مـــن مقومـــات لـــذلك،وما یقـــف فـــي وجههـــا مـــن 
صعوبات مع التركیز على دراسـة دور عنصـر رأس المـال فـي تحقیـق هـذا التكامـل ومـن خـالل هـذه الدراسـة 

  :تم التوصل إلى النتائج التالیة 
ب قـــد بـــدءوا قبـــل االتحـــاد األوروبـــي فـــي مســـیرة التعـــاون االقتصـــادي،وأن علـــى الـــرغم مـــن أن العـــر  -      

قــرار صــیغا واتفاقیــات  العوامــل التــي توحــدهم هــي أكثــر ممــا یوحــد أوروبــا الغربیــة،وعلى الــرغم مــن تشــریع وإ
  .مختلفة للتعاون والتكامل االقتصادي العربي إال أن هذه االتفاقیات لم تطبق

إمكانیـــات هائلـــة یمكـــن أن تســـاعده فـــي تحقیـــق هـــذا التكامـــل إن أنـــه ال یـــتم یمتلـــك الـــوطن العربـــي  -      
استغاللها أقصـى اسـتغالل بمـا یخـدم هـذا التكامـل،ورغم تـوفر هـذه المقومـات إال أنـه یوجـد كـذلك العدیـد مـن 
العقبـــات التـــي تقـــف فـــي وجـــه هـــذا التكامـــل مـــع عـــدم مبـــاالة هـــذه الـــدول فـــي إیجـــاد الحلـــول الالزمـــة لهـــذه 

  .تالصعوبا
ضــعف العالقــات االقتصــادیة البینیــة ممــا یتطلــب إعــادة النظــر فــي ذلــك مــن طــرف الــدول العربیــة  -      

والعمـــل علـــى تقویتهـــا وتحســـینها بالشـــكل الـــذي یضـــمن تحقیـــق المصـــلحة العامـــة والتنـــازل علـــى المصـــالح 
  .الشخصیة مقابل ذلك

نهــوض باقتصــادیاتها منفــردة إال أن الطــابع رغــم المحــاوالت التــي تقــوم بهــا معظــم الــدول العربیــة لل -      
الممیــز لهــا هــو التخلــف العــام فــي كــل المجــاالت وهــذا مــا یــدعو إلــى ضــرورة اتحادهــا وتكاملهــا للخــروج مــن 

  .هذا التخلف،ذلك أن كل محاوالتها باء معظمها بالفشل
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رغـــم الحجـــم الكبیـــر مـــن األمـــوال العربیـــة الـــذي یتـــدفق إلـــى الخـــارج،إال أنـــه یحـــدث العكـــس بالنســـبة  -      
للتـــدفقات الرأســـمالیة إلـــى داخـــل الـــوطن العربـــي حیـــث مازالـــت الـــدول العربیـــة تحصـــل علـــى القلیـــل مـــن هـــذه 

  .التدفقات نسبة لحجمها في االقتصاد العالمي
لتـــي یمكـــن أن تتحقـــق مـــن خــالل توظیـــف الفـــوائض المالیـــة داخـــل الـــوطن إن العوائــد االقتصـــادیة ا -      

العربي تتمیز بالضعف مقارنة بما یمكن تحقیقه من خالل توظیفها فـي الخـارج وهـذا مـا جعـل الـدول العربیـة 
  .تفضل تهجیر هذه األموال لتحقیق مصلحتها الخاصة دون إعطاء أي اهتمام بالصالح العام

ال العربــــي المهــــاجر هــــو أكثــــر ممــــا تملیــــه دواعــــي التنویــــع االســــتثماري،وعملیة إن حجــــم رأس المــــ -      
عودتـــه إلـــى الـــوطن العربـــي تتطلـــب حـــوافزا وجهـــودا ربمـــا أكبـــر مـــن تلـــك التـــي یتطلبهـــا االســـتثمار األجنبـــي 
ــــوائح والقــــوانین المتعلقــــة  المباشــــر بســــبب ضــــعف القــــدرات والفــــرص االســــتثماریة العربیة،وعــــدم مالءمــــة الل

ثمار فـــي هـــذه الـــدول ممـــا یســـتدعي ضـــرورة تطویرهـــا بمـــا یـــتالءم مـــع أهـــداف التكامـــل  االقتصـــادي باالســـت
  .العربي
ضـــرورة إقامـــة ســـوق مالیـــة عربیـــة موحـــدة حتـــى یـــتمكن العـــرب مـــن خاللهـــا اســـتثمار أمـــوالهم التـــي  -      

یحقـــق التمویـــل یســعون الســـترجاعها مـــن الخارج،وتعمــل علـــى تجمیـــع مــدخرات األفـــراد وتقـــوم بتوظیفهــا بمـــا 
  .الالزم لخطط التنمیة الشاملة في الوطن العربي

  :وفي هذا اإلطار وعلى ضوء النتائج التي توصلنا إلیها،یمكن إدراج جملة من التوصیات كما یلي      
یجب علـى الـدول العربیـة تحییـد العمـل االقتصـادي العربـي المشـترك عـن الخالفـات العربیـة وابعـاده  -      

السیاســـیة الطارئـــة،باعتباره األرضـــیة المشـــتركة لبنـــاء التضـــامن العربـــي عـــن طریـــق المصـــالح عـــن الهـــزات 
  .المتبادلة ونسج الصالت العضویة

ضــــرورة تجنــــب االرتجالیــــة فــــي اتخــــاذ القــــرارات المصــــیریة والمتعلقــــة بقضــــیة التكامــــل االقتصــــادي  -      
علــى المعلومـــات الخاصـــة بـــالموارد االقتصـــادیة العربــي وعلیـــه فـــإن االعتمـــاد علــى الدراســـة العلمیـــة المبنیـــة 

  .الالزمة لتحقیق برامج التكامل االقتصادي وما یطمح إلیه بغیة التخلص من الهیمنة األجنبیة
القیــام باســتثمارات ضــخمة فــي البنیــة التحتیــة بمشــاركة القطــاع الخــاص للتوصــل إلــى إنجــاز شــبكة  -      

واالتصاالت الفضائیة حجر الزاویـة فـي تقـدیم هیكـل معلومـاتي یمهـد عربیة متكاملة للنقل واالتصال والطاقة 
  .لدخول االقتصاد والمجتمعات العربیة في العصر المعلوماتي

ترتیـــب األولویـــات لتطـــویر األســـواق المالیـــة ووضـــع أســـس تكاملهـــا وتكامـــل نظـــم المـــدفوعات فــــي  -      
  .البلدان العربیة

وبـاألخص فإنــه مـن المهــم أن .اعدة ودعــم التكامـل االقتصــاديإنشـاء مجموعــة مـن المؤسســات لمسـ -      
  .یتم دعم اتفاقیة التكامل العربي اإلقلیمي بآلیة مالیة

                             


