
 وهظرياثه الاقتصادي التكامل بيية

 

 لرا ألاهبر، الىُان لهرا باالهخماء ومظخمس كىي  شػىز  بىاء غلى الاكخطادي الخيامل فلظفت جلىم

 "فاًجر" ؤمثاٌ السواد ألهم جدلُالث خالٌ مً الخيامل مىغىع الاكخطاد غلم ؤدبُاث مً الػدًد جىاولذ

سحؼ ،"بالطا بُال"و ٌ  بحن مشترهت حماغُت اكخطادًت مطالح وحىد بلى ذلً في الظبب ٍو  خُث اإلاخياملت الدو

 بلدان بحن السوابـ جىزُم بلى وجادي ز، ا سوالاطخل بالدوام وجدظم والدشابً، بـ ا ربالت اإلاطالح هره جخمحز

ٌ  ًدلم ألاخحر فهرا الخياملي، الخجمؼ هرا في ألاغػاء  ًيخج كد كُامه لىً ًا،ااإلاص  مً الػدًد اإلاخياملت للدو

 . زهااطخمس  مً حػُم كد مشاول غدة كُامه غً جىجس كد ؤخسي، حهت ومً حهت مً ًاااإلاص  مً مجمىغت

 

 الاقتصادي التكامل أهداف :أوال

 

ٌ  واإلاىافؼ ًاصااإلا مً الػدًد جدلُم بلى يهدف الاكخطادي الخيامل بن  غلى ٌػمل برلً فهى ألاغػاء، للدو

 الخيامل ؤهداف ؤبسش  ومً الظىق، حجم واحظاع الخىافظُت اإلاحزة ودغم الاكخطادي السفاه جدلُم

 :ًلي ما الاكخطادي

ٌ  الاكخطادي الخيامل ًادي 1-    ألامثل الخخطُظ هدى ًخجه وغؼ بلى الخياملُت اإلاىؿلت في ألاغػاء بالدو

 .الخيامل بمسخلت ٌػسف حدًد اكخطادي هُان في الىؾىُت الاكخطادًاث واخخىاء الاكخطادًت، للمىازد

ٌ  جصوٍد 2- ت ءاث احس بال  ألاغػاء الدو  الاكخطادًت الهُاول في الالشمت ثاالخؿحر  لخدار واليافُت الػسوٍز

 ٌ  :حساءاث ؤلا  هره بحن ومً الخياملُت اإلاىؿلت في ألاغػاء للدو

ٌ  بحن الجمسهُت ساكُلالػ بسفؼ الخاضت الخدابحر جخػمً التي اإلاىخدة الظىق  بةوشاء خاضت بحساءاث   الدو

فت وٕاكامت الخياملُت، اإلاىؿلت في ألاغػاء  .الخازجي الػالم ججاه مىخدة حمسهُت حػٍس

 .والىلدًت الاكخطادًت اإلااطظاث جىخُد ساءاث بح في وجخمثل سافبالش جخػلم ساءاث بح

ادة بلى ًادي مما ألاطىاق احظاع بلى الخيامل غملُت جادي خُث الداخلُت، زث ا الىفى جدلُم 3-  الؿلب ٍش

ٌ  في اإلاىخىحاث غلى ادة وبالخالي الخياملُت، اإلاىؿلت في ألاغػاء الدو  ؤلاهخاج جيالُف واهخفاع ؤلاهخاج ٍش

 جيلفت وجطبذ الخيالُف، مىحى فيها ًدىاكظ التي ؤي اإلاىحبت، اإلاسوهت ذاث للماطظاث باليظبت خاضت

ظمى الظابم، مً ؤكل الىاخدة الىخدة  .الداخلُت زث ا بالىفى الخيالُف في الاهخفاع هرا َو

دطل الخازحُت، زث ا الىفى جدلُم 4-  جدظِىاث غً جيخج ؤنها بال ألاطىاق احظاع هدُجت ؤًػا ذلً ٍو

 . البػؼ ببػػهم اإلاىظمحن واخخيان ؤلاهخاج غىاضس جىلل غً جترجب ؤي الطىاغت، خازج مخخلفت

ٌ  الاكخطادي الهُيل حؿُحر بلى الاكخطادي الخيامل ًادي 5-  زا دو  ًلػب خُث الخيامل، في فاألاؾس  للدو

ل في فاغال  .مخلدم ضىاعي بلى ؤولي ساجياطخخ ؤو زعي ا ش اكخطاد مً اكخطادها جدٍى



س في الاكخطادي الخيامل بطهام 6- ٌ  في الخىىىلىحُت اللاغدة جؿٍى ظمذ ألاغػاء، الدو  باطخخدام َو

 .ؤلاهخاج غملُت في الخدًثت الىطاثل

ادة 7- ٌ  في الىمى مػدٌ ٍش ادة هدُجت ألاغػاء الدو ؼ وٕاكامت الاطدثماز حجم ٍش  وهرا هبري، اكخطادًت مشاَز

 . الػالم في الػظمى اللىي  إلاىاحهت

ٌ  تهدف 8-  الػاملت، الُد جإهُل ألاحىبُت، ألامىاٌ زئوض مً الاطخفادة بلى الخيامل زاء و  مً ألاغػاء الدو

س ت، اللؿاغاث جؿٍى س، البدث وشاؽ وجسكُت الخطدًٍس ت بلى بغافت والخؿٍى  الاكخطادًت السوابـ جلٍى

 .الهجسة جدفلاث في والخدىم

ٌ  مً الػدًد حظعى 9- ٌ  الخيامل غملُت مً الطؿسي  الدو  ٌػخبر وبالخالي ألاحىبُت، ألاطىاق اكخدام بلى الىضى

اث لخدظحن جُجُترابطت لها باليظبت الاكخطادي الخيامل  . الاكخطادي همىها مظخٍى

سها ًمىً ال التي الطىاغاث بػؼ جىمُت- 10  ختى وهرا الخيامل ظل في مدمي بكلُمي طىق  وحىد دون  جؿٍى

 .الىكذ مسوز مؼ دولُت جىافظُت زاثكد اهدظاب مً جخمىً

ٌ  مً دولت ول في ؤلاهخاحُت اإلااطظاث حظخفُد- 11 ادة، ؤوطؼ ومجاٌ ؤهثر فسص مً ألاغػاء الدو  بهخاحها لٍص

دت ؾسف مً مىخجاتها غلى الجدًد للؿلب لالطخجابت ٌ  داخل اإلاظتهلىحن مً واطػت شٍس  الخيامل، ؤغػاء دو

ؼ اإلاػؿلت ؤلاهخاحُت الؿاكاث حشؿُل بلى ًادي ما وهرا  اطخخدامها كابلُت وشٍادة اإلاىازد اطخؿالٌ فسص وجىَى

ا  .ؤلاهخاج مجاالث مخخلف في ججاٍز

ٌ  ًمىً الاكخطادي الخيامل ألهداف غسغىا خالٌ مً  حظعى بذ هبحرة، اكخطادًت صاًا م جدلُم اإلاخياملت للدو

ٌ  ؾالبا  ساكُلالػ لتاش  ب غً الىاججت الىفاءة غىاثد مً الاطخفادة بلى الخيامل بؾاز في الطىاغُت الدو

ٌ  ؤلاكلُمُت الخجازة حجم وشٍادة اللاثمت، الاكخطادًت ألاوشؿت غلى اإلافسوغت  هؿاق وجىطُؼ ألاغػاء، للدو

 مً ؤهثر زجُجُه ا اطذ ؤهداف فهي الىبحر، الدجم زث ا وفى جدلُم مً باالطخفادة ٌظمذ ما وهى الظىق 

اجه ساخله م جدزج مؼ جخدزج الخيامل ؤهداف وبالخالي هُيلُت ؤهداف وىنها  زم ؤولُت ؤهداف بحن ومظخٍى

 .نهاثُت ؤهداف بلى وطُؿُت

 

 الاقتصادي للتكامل املفسرة الىظريات :اثاهي

 

 لىغؼ منها مداولت في زا وافسا خح فإولذ ألهمُخه سا هظ الخيامل مىغىع زطاث ا الد مً الػدًد جىاولذ للد

اث فخباًيذ هظسي، بؾاز ت الىظٍس ت وحػد له، اإلافظسة الفىٍس ت الفلسي  الػمىد الجمسوي الاجداد هظٍس  لىظٍس

ت هره جلىم خُث الاكخطادي، الخيامل  هىاة ٌػد والري حمسوي اجداد بكامت غً اإلاترجبت آلازاز بخدلُل الىظٍس

 1950 في"فُجر" هخاباث بلى ؤضىله في ًسحؼ والري الخيامل جدلُل  وؤطاض الفىس

 

 



 الاقتصادي للتكامل السياسية الىظريات: ول  ألا الفرع

اث حػددث  :والخالي وهي مىهجها باخخالف واخخلفذ الاكخطادي، الخيامل للُام اإلافظسة الظُاطُت الىظٍس

 راليه الفيد أو الاثحادًة الىظرية:أوال

ت هره حػد  اث ؤكدم مً الىظٍس  : ًلي ما هلاؾها وابسش  الاكخطادي، للخيامل اإلافظسة الىظٍس

ت هره حػخمد. 1  .زاليالفُد الؿسح في واإلاخمثل الخيامل جفظحر في مددد مخؿحر غلى الىظٍس

ت هره جسي  2-  ألامً غمان ؤن ؤي مػُازي، ؤطاض غلى ًلىم ماطظاحي مىؿلم مً ًخم الخيامل ؤن الىظٍس

ٌ  بحن والخػاون   .زالُه الفُد اإلااطظاث هره دوز  غلى ٌػخمد الدو

ت تهدف 3-  مدل جدل طلؿت شاوهه جخىلى ،زالُه فُد وخدة شيل جخخر بكلُمُت دولت بكامت بلى الىظٍس

ت الظلؿاث  .الاجدادًت الشاون في اللؿٍس

ٌ  ؤطاطا الخفىحر ًىطب 4-  جخىاحد التي الاحخماغُت الفئاث فُه جخمخؼ بكلُم غلى اجدادًت، دولت بكامت خى

 .اإلاطالح في الدشابً مً غالُت بدزحت فُه،

ذ  فسوظُت فئاث لدي خاضت الثاهُت الػاإلاُت الخسب مػازن اخخدام خالٌ الاجدادًت اإلادزطت شىهت فلٍى

 ؤن بال ؤوزوبا، غلى الظُؿسة في اإلاخىسزة ؤإلااهُا إلاداوالث نهاًت اإلاىهج هرا في زث ؤ ،مىهيه جان بصغامت

 .مددودة هؿاكاث في ؤلاكلُمُت الظلؿاث خطس وخبرث سؤي ال حشاؾسها لم الدًجىلُحن

 

 التعاملية الىظرية :ثاهيا

ت هره هلاؽ ابسش  ومً  :ًلي ما الىظٍس

ت هره حػخمد 1-  حشجُؼ غلى ٌػمل اإلاىهج فهرا الخيامل، جفظحر في مددد همخؿحر حػاملي مىهج غلى الىظٍس

ٌ  في اإلاخخلفت الاحخماغُت الفئاث بحن اإلاػامالث وجىثُف  ماطظُت بإؾس زام الت دون  بالخيامل، اإلاػىُت الدو

 .مػُىت

 هبدًل الخيامل في الخدزج وحىب

 Karl Deutsch" -2  ت هره ؤصخاب ًسي ٌ  دويتش كارل  "زطهم ؤ وغلى الىظٍس  الىخدة بلى اإلاباشس للخدى

ٌ  خظاطُت جثحر التي الخػلُداث وججىب للخالف بزازة ألاكل بالىىاحي بدءا الظُاطُت،  ًفلدها مما الدو

 .الظابم في جدلُله ؤمىً ما بفلدان خظاثس مً غلُه ًترجب كد وما الاجداد، دولت بلى لظُادتها

ت هره مىهج بن 3-  ؤن خشُت ؤلاكلُمُت، الشاون جخىلى مدددة ماطظُت هُاول غلى الاغخماد ًخفادي الىظٍس

 ٌ  التي اإلاػامالث شاون لدازة ماطظاث مً ًلصم ما بةكامت مىخفُا الخيامل، وحه في غلبت بلى براتها جخدى

 .جىثُفها ًجسي 

 ألاصيلة الىظيفية الىظرية:ثالثا

ت هره هلاؽ ابسش  ومً  :ًلي ما الىظٍس



ت هره جسجبـ 1-  بحن الفطل غسوزة غلى روي ا ميت فىسة وجلىم "روي ا ميت دًفيد" بةطهاماث الىظٍس

 والخخلي اإلاخخلفت الفىُت اللؿاغاث في الىظُفي الخيامل غملُت في الىظُفُت والجىاهب الظُاطُت، الجىاهب

 .الظُاس ي ؤلاجداد فىسة غً

ت هره حػخمد 2-  هرا ،"روي ا ميت " راخه باكت كام الري للخيامل، بدًلت وىطُلت الىظُفي الخُاز غلى الىظٍس

ٌ  وجلىم دولُت وظُفُت جىظُماث بوشاء غلى ًلىم اإلاىهج  الفىُت اللؿاغاث هره في طُادتها مً حصء بىلل الدو

 .زالُت فُد ماطظت ؤي بلى هللها ًخم وال الظُاطُت بظُادتها جدخفظ خحن في الدولُت اإلااطظاث بلى

ت هره جسجىص 3-  مً الفىسي  بؾازها في اإلادزطت هره وحظخخدم للخيامل الظُاطُت ؾحر راث اإلاخؿح غلى الىظٍس

 1951 طىت جإطظذ التي ألاوزوبُت والطلب الفدم مىظمت ججسب

 الجدًدة الىظيفية الىظرية :ربعا 

ت وحهذ التي الاهخلاداث طاهمذ للد  اطم غليها ؤؾلم حدًدة ألفياز اإلاجاٌ بفخذ الظابلت، الىظُفُت للىظٍس

ت هره هلاؽ ابسش  ومً الجدًدة، الىظُفُت  :ًلي ما الىظٍس

ت، هره مىهج في مدىزٍا مىكػا الىؾني فىق  اإلااطس ي البػد ٌشؿل  مً بةغافاث حاء خُث الىظٍس

 وغمىما بكلُمُت، لخيىمت هىىاة حػخبر التي ؤلاكلُمُت اإلااطظت بلى الظلؿت فيها جيخلل ساخل م وغؼ ؤهمها

 اإلاخػللت هخلً ألامىز  مً غدد في ساز الل طلؿت ممازطت غً الامخىاع غلى جىؿىي  بألُاث ساخل اإلاه هر جبدؤ

س  الخيامل مً هىع بلى اإلاسوز زم ،ساد ألاف بدسهت واهتهاء بالخجازة بدءا الاكخطادًت الخدفلاث خسهت بخدٍس

 والظُاطُت؛ والاحخماغُت الاكخطادًت بالظُاطاث اإلاخػللت سازاث الل مً هبحر كدز ًىلل ؤًً ؤلاًجابي

 

 الاقتصادي للتكامل الاقتصادًة الىظريات: الثاوي الفرع

 

اث اإلاخخلفت الخدلُلُت الجىاهب في ز ا هبي اهخماما ؤخر الري الشيل بن  هى الاكخطادي، الخيامل لىظٍس

ت  زاء ؤ لها بغافت وبػد الاكخطادي، للخيامل الخدلُل وؤطاض الفىس هىاة حػخبر والتي الجمسوي الاجداد هظٍس

ً ؤخسي  ت لخطبذ جؿىزث للمفىٍس اث هره وجلىم الاكخطادي، للخيامل خدًثت هظٍس  الاكخطادًت الىظٍس

 الدًىامُىُت وآلازاز الاطخاجُىُت آلازاز زطت ا د خالٌ مً حمسوي، اجداد بكامت غً اإلاترجبت آلازاز بخدلُل

 .غىه الىاججت

 

 )الاستاثيكية آلاثار(  الجمركي الاثحاد هظرية:أوال

 

ت جلىم  خُث حمسوي، اجداد بكامت غلى اإلاترجبت الاطخاجُىُت آلازاز بخدلُل الجمسوي لالجداد الخللُدًت الىظٍس

ت هره ؤطع وغؼ في الفػل ًسحؼ  "(Jacob Viner)    فاًنر جاكىب "الباخث بلى الىظٍس



ًثدةساال وؤغماله  بػده ، 1950 غام " (B. Balassa) ميد"و " (Mead) ليبس ي"و " (Libsey) مثل : وآخٍس

 بالسا بيال"زء ا ؤ ؤغافذ
 

ت الخىاحص شواٌ بظبب الاطخاجُىُت آلازاز هره جيخج خُث  وحه وغلى غام بشيل الخيامل داخل الخجاٍز

 :وهي آلازاز هره مً هىغحن بحن" فاًجر "محز وللد الجمسوي، الاجداد داخل الخطىص

ػني :التجارة أوشاء أثر 1- ٌ  بحن الجمسهُت اللُىد شلت ا ل هدُجت ؤهه ألازس هرا َو  ًطبذ الخيامل، ؤغػاء الدو

ٌ  مً مػحن مىخج راد اطخح بخداها بةميان  وبالخالي مدلُا، بهخاحه جم لى مما ؤزخظ بظػس الاجداد في ؤخسي  دو

ادة بلى ًادي مما الاكخطادًت للمىازد ؤفػل وجخطُظ جىشَؼ ذلً غلى ًترجب  الاكخطادًت، السفاهُت ٍش

 وهدُجت

 :سان ؤم ًددر لرلً

 هرا ٌػىع ما داواطخحر  داالاطخحر  طػس غً بهخاحهم جيالُف جسجفؼ الرًً اإلادلُحن اإلاىخجحن بػؼ خسوج*

 الىلظ

ادة بلى ًدفػهم مما الظػس خفؼ مً اإلاظتهلىحن اطخفادة*  إلاا زد ا الاطتي في ججاوش  وبالخالي اطتهالههم، ٍش

ؼ ًىفي  اإلادلي؛ ؤلاهخاج في الىلظ لخػٍى

ددر :رة التجا ثحىيل أثر- 2 ظدبدٌ غىدما ألازس هرا ٍو
ُ
 الجمسوي، الاجداد خازج مً جيلفت ؤكل وازداث ح

 اإلاىخجحن مً ؤلاهخاج ًىلل ألهه السفاهُت ًخفؼ ألازس وهرا الاجداد، في غػى بلد مً جيلفت ؤغلى بىازداث

 الاجداد داخل هفاءة اكل مىخجحن بلى الاجداد خازج  هفاءة ؤهثر

لي وألازس )الخجازة بوشاء) ؤلاوشاجي ألازس بن  بد وال ؤلاهخاج، غلى ألازس مً فلـ واخدا حاهبا ٌؿؿُاهه الخدٍى

 هى الاًجابي ؤلاهخاجي ألازس ؤن: "باالسا "ؤوزد خُث والظالبت اإلاىحبت ؤلاهخاحُت آلازاز بحن الخفسكت مً

ل هدُجت الخيالُف اهخفاع  ،(الخجازة بوشاء)الخيلفت مىخفؼ بلد بلى الخيلفت غالي بلد مً زء ا الش جدٍى

 في الظلػت بهخاج ًخدملها التي ؤلاغافُت الخيلفت به زد ا ي الظلبي ؤلاهخاجي ألازس ؤن ًالخظ ؤخسي  حهت ومً

ل)غػى الؿحر البلد في بهخاحها مً بدال الػػى البلد ل ألن ،(الخجازة جدٍى  ؤلامداد مطدز ًىلل الخجازة جدٍى

 ؤو الػالم مياطب وجخىكف الػالُت، الخيلفت ذو (الشٍسً)اإلاىخج بلى الخيلفت اإلاىخفؼ(ألاحىبي) اإلاىخج مً

 آلازاز واهذ بذا وفُما الظالبت، ؤلاهخاحُت وآلازاز اإلاىحبت ؤلاهخاحُت آلازاز بحن الخفاوث مدي غلى خظازجه

ً خدور بلى ًادي الجمسوي ؤلاجداد كُام ؤن بمػنى ؤي منها، ؤضؿس ؤو الثاهُت مً ؤهبر ألاولى  ألازس مػا، ألامٍس

لي ؤلاوشاجي  ًجب الجمسوي ؤلاجداد بكامت غً الىاججت السفاهُت ؤزاز ضافي جددًد ؤحل مً و للخجازة، والخدٍى

ل ؤزس مؼ الخجازة بوشاء ؤزس ملازهت ل ؤزس غلى الخجازة بوشاء ؤزس ؾغى فةذا الخجازة، جدٍى  فةن الخجازة جدٍى

 للسفاهُت الػػى البلد وجدلُم الاكخطادًت للمىازد ؤهفئ جىشَؼ ) . بلى طخادي الجمسوي ؤلاجداد بكامت

 .الاكخطادًت

 وهى الاطتهالن، بةخالٌ غىه ٌػبر "فاًجر "ٌظخػسغها لم التي الاطتهالن آزاز غلُه ًؿلم ما ؤًػا وهىان



إحي الخجازة، بوشاء غً هاحم هإزس اإلاظتهلً غلى ٌػىد ؤن ًمىً الري الفاثؼ ً مً ٍو  زثِظُحن مطدٍز

خمثل داخلي ؤخدهما  هدُجت فهى الخازجي اإلاطدز ؤما اإلادلي، اإلاىخج فاثؼ في ًددر الري الاهخفاع في ٍو

 ؤغلى؛ وظبُت محزة ذاث ؤطىاق مً رادالاطخح

 :وهي ذهسها ًمىً ؤخسي  اطخاجُىُت مياطب هىان والاطتهالهُت ؤلاهخاحُت آلازاز بلى وبالغافت

ت الخيالُف جللُل ت ؤحهصة مً جخؿلبه وما الجمسهُت السطىم مً الخخلظ غً الىاججت ؤلاداٍز  وزحاٌ بداٍز

 وجدلُم الاجداد ألغػاء كىي  جفاوض ي مىكف بوشاء بلى الجمسوي الاجداد ًادي ؛ جفخِش وهلاؽ حمازن

ٌ  مً ًددر ما بظبب وذلً  ؤفػل دولي جبادٌ مػدٌ  الػالم مً وازداتها اهخفاع بلى ًادي الخجازة في جدى

 الخازجي
 

 (الدًىاميكية آلاثار)  الاقتصادي للتكامل الحدًثة الىظريةثاهيا: 

 

ت في الظابم الخدلُل ؤن ًالخظ  ؾحر الجمسوي، لالجداد الاطخاجُىُت آلازاز غلى فلـ جسهص الخللُدًت الىظٍس

 في فلـ جازس ال التي الدًىامُىُت آلازاز مً الػدًد ظهىز  بلى جادي ؤن ًمىً الاكخطادي الخيامل اجفاكُاث ؤن

 حػمل خُث الاكخطادي الىمى ومظخىي  ؾبُػت في حؿُحر بلى هرلً جادي وٕاهما الاكخطادًت، السفاهُت مظخىي 

ل اإلادي في الدًىامُىُت الىفاءة  الداخلُت زث ا الىفى مً والاطخفادة الظىق  حجم هبر غىء في الؿٍى

ادة وؤزس اإلاىافظت وؤزس والخازحُت ت الىفلاث ٍش ادة في الاطدثماٍز ٌ  ؤلاهخاحُت اللدزة ٍش  وبالخالي ألاغػاء، للدو

ٌ  هره في الاكخطادي الىمى فسص جصداد ت هره بلُه ؤشازث ما وهرا ، الدو  للخيامل الخدًثت الىظٍس

ادة في الػىامل جلً ؤزس ةزاطه د خالٌ مً الاكخطادي،  :ؤلاهخاحُت اللدزة ٍش

 اللُىد ول للؿاء وهدُجت اإلاػسوفت، الخيامل ؤشياٌ مً ؾحره ؤو الجمسوي ؤلاجداد بن  :الحجم رت ا وفى.  1

ت ت وٕاجاخت الخجاٍز سحؼ الظلؼ، بهخاج جيالُف مً ًخفؼ ؤن شإهه مً الظلؼ الهخلاٌ الخٍس  بلى ذلً ٍو

 بظبب الاكخطادي الخيامل غملُت خدور كبل مظخدُلت واهذ التي الىبحر ؤلاهخاج بمياهُاث مً الاطخفادة

ٌ  جخخطظ ؤلاجداد حشىُل غىد خحن في مػصولت، دولت ول طىق  غُم د مػُىت طلؼ بهخاج في الدو  فحًز

ٌ  ؤطىاق مً جخيىن  ؤضبدذ التي الىاطػت ألاطىاق إلاىاحهت بهخاحها  للمشسوغاث ٌظمذ مما ألاغػاء الدو

ٌ  الاكخطادًت  جيلفت في اهخفاع مً ذلً غلى ًيخج ما مؼ مىه زب ا الاكذ ؤو ألامثل الدجم بلى بالىضى

ادة مً ًدبػه وما الظىق  احظاغمجاٌ ؤن فُه شً ال ومما منها، الىخدة ٌ  ومىخجاث الظلؼ غلى الؿلب ٍش  الدو

ادة غدة اكخطادًت هخاثج غلُه ًترجب طىف ألاغػاء  وشٍادة للدولت الطىاعي الاكخطادي اليشاؽ هٍص

ٌ  بحن الػمل وجلظُم الخخطُظ ادة وبالخالي الاجداد في ألاغػاء الدو ؼ الفسضت ٍش  ؛ ؤلاهخاحُت للمشاَز

ٌ  بحن الظىق  احظاع ًادي :الخارجية رت ا الىفى. 2  مً الاطخفادة بلى ؤلاكلُمي الخيامل في ألاغػاء الدو

 والاحخماغُت، الاكخطادًت السفاهُت وشٍادة الاكخطادي الىمى حشجُؼ غلى ٌظاغد مما الخازحُت زاث الىفى

خم  بحن اإلاباشسة الػالكاث وجػم الظىق  حهاش خازج جخم التي جلً زث، ا الىفى مً هىغحن بحن الخمُحز ٍو



ب اإلادي غلى وجخدلم للمىازد اإلاشترهت اإلاطادز واطخػماٌ اإلاىخجحن  جخدلم التي زث ا الىفى بلى بغافت اللٍس

 مً ؾبلت وهمى الخدًثت والخىظُم ؤلاهخاج وؤطالُب الخىىىلىحُت اإلاػسفت اهدشاز خالٌ مً البػُد اإلادي غلى

حن  الظىكُت الػالكاث شيل وجإخر الظىق  حهاش داخل فخخم الثاهُت ؤما واإلاهسة، ألاهفاء والػماٌ ؤلاداٍز

 والىطُؿت ألاولُت للمىاد الطىاغاث بحن ءساوالش البُؼ غملُاث خالٌ مً اإلاىخجحن بحن اإلاباشسة

 : في وجخمثل الاكخطادي للخيامل الدًىامُىُت آلازاز مً ؤخسي  مجمىغت هىان آلازاز، هره بلى بغافت

ً مً الىبري  الدًىامُىُت الاطخفادة بن :املىافسة درجة زيادة. 3 ادة هي حمسوي اجداد جيٍى  خدة ٍش

 بلى طدىظس دولت ول في الشسواث ؤن خُث طتزداد الاجداد داخل في الشسواث بحن اإلاىافظت الن اإلاىافظت،

ٌ  في ؤطىاق  .اإلادلُت ؤطىاكها مً ؤبػد الاجداد في ؤخسي  دو

 هما الظىق، حجم احظاع بلى ًادي الاكخطادي الخيامل ؤن فُه شً ال مما  :الاستثمار على حافس. ال4

ادة بلى ًادي ت الفسص مً الػدًد بخلم ٌظمذ الري ألامس والخدماث الظلؼ بهخاج ٍش  اإلادلُت الاطدثماٍز

 الخطدًس، غلى حػخمد التي للطىاغاث حدًدة مجاالث فخذ بلى ًادي الاطدثماز حشجُؼ ؤن هما وألاحىبُت،

ً ٌشجؼ ؤن ًدخمل ؤخسي  حهت ومً ؼ بوشاء غلى ألاحاهب اإلاظدثمٍسً الاجداد جيٍى ت مشاَز  داخل اطدثماٍز

ت الجمسهُت الخىاحص لخفادي الجمسوي الاجداد  ٌظمى ما وهرا الخازحُت اإلاىخجاث غلى اإلافسوغت الخمُحًز

فت مطاوؼ"ب  ."الجمسهُت الخػٍس

ٌ  بحن الاكخطادي الخيامل ًخلم ؤن ًيخظس :والشكىك املخاطر ثقليص. 5  هىغا ألاغماٌ زحاٌ غىد الدو

ٌ  مً سفؼ الخفائ  كُام هدُجت الظىق  هؿاق احظاع ًادي هما اإلاظخلبل، في للىمى باليظبت جىكػاتهم مً ٍو

 مً ؤهثر ًدظً طىف وهرا الخازحُت، للطفلاث باليظبت الُلحن وغدم اإلاخاؾس مً الخد بلى الاجداد

 .الخجازة في والخىطؼ لالطدثماز ؤغلى مػدالث في جترحم طىف التي و اإلاظخلبلُت جىكػاتهم
 

 وثكاليفه الاقتصادي التكامل مشاكل

 

ا ا م الاكخطادي الخيامل ًمىذ ٌ  مخخلفت ٍش  فخدلُم وجيالُف، غُىب غلُه ًىؿىي  لىىه ألاغػاء للدو

 :منها واإلاطاغب الخضخُاث مً الػدًد جدمل جلخض ي بل مجاهُت ولِظذ ضػب غملُت الشامل الاجداد

ل 1-  بمظخىزداث غػى، ؾحر دولت مً مىخفػت ؤزمان ذاث اإلاظخىزداث جبدًل في وجخمثل :الخجازة جدٍى

 غػى؛ دولت مً ؤؾلى ؤزمان ذاث

 شهُت ا المي مظخىي  غلى عجص خدور بلى البُيُت السطىم بلؿاء ًادي كد :الدولت زاهُت مح غلى آلازاز- 2

ياتها، مً الجمسهُت السطىم مً اإلاخإجُت زداتها ا بي خفؼ غً هاججت للدولت، الػامت  غلى هرلً وجازس شٍس

 اإلاالُت؛ طُاطتها

ٌ  غلى ألاضلُىن  اإلاىخجىن  ًخداًل :والاطدثماز وؤلاهخاج الخجازة ساف اهد 3-  زطىما جفسع التي الدو

ٌ  بلى بالخطدًس مسجفػت ٌ  بلى جطدًسها بةغادة لخلىم اإلاىخفػت السطىم ذاث الدو  السطىم، اإلاسجفػت الدو



 الىلاثظ ًؿسح ما وهى )الخظبان في الىلل هفلاث ؤخر مؼ)مباشسة اطخىزدها لى مما ؤزخظ جطبذ خُث

 غدم ؤن هما مخخلفت، بؿسق  الخداًل ًخم كد ؤهه بال غابؿت كىاغد جددًد زؾم التي اإلايشإ، كىاغد حػتري  التي

 ؤلاهخاج وغملُاث الاطدثماز ساف اهد بلى ًادي كد الخازجي الػالم اججاه اإلاىخدة والظُاطاثزاءاث  ؤلاج اجخاذ

ٌ  بلى اث ذاث ألاغػاء الدو  اإلاىخفػت؛ ساثب الػ مظخٍى

ؼ اإلاياطب جىشَؼ- 4 ٌ  بحن ًلؼ كد الري اإلاشيل:الخظاثس وحػٍى  هُفُت هى اكخطادًا اإلاخياملت الدو

ٌ  بػؼ جدمل وهرا اإلاياطب جلظُم في الػدالت غدم مشيلت وجؿسح اإلادطلت ًساداث  ؤلا جىشَؼ  خظاثس الدو

 الخىشَؼ؛ آلُاث غً هاحمت

 الػىظُت والخؿرًت الاكخطادًاث، وحشابً الخازحُت للخجازة الخبادلُت آلازاز إلابدؤ وفلا :ألاشماث اهخلاٌ 5-

ٌ  بػؼ غلى غػى دولت لها جخػسع كد التي لألشماث  2001 الىظاد ؤشمت فةن الظُاق هرا وفي ألاخسي، الدو

يا  الطىاغت كؿاع في الػمالت جخفُؼ جم ؤن ججلُاجه ومً اإلاىظُيي الاكخطاد غلى ألازس لها وان بإمٍس

ىُت ؤخسي  وبماطظاث ٌ  بلى واهخلالها الُىهان ؤشمت وؤًػا خدودًت، ؤمٍس  ألاوزوبي الاجداد دو

-6  ٌ  مثاٌ وخحر اللىاغد مً مػحن غدد زم ا اخذ ًجب خُث اطخلاللُخه، مً حصء غً غػى بلد ول جىاش

 ؛ اإلابادت مً مجمىغت ًفسع الري ألاوزوبي، والىلدي الاكخطادي الاجداد ذلً غلى

ٌ  اكخطادًاث همى دزحت اخخالف 7-  والطىاغاث للمشسوغاث الاكخطادًت اإلاطالح واخخالف ألاغػاء، الدو

ٌ  اإلادلُت  غػى، بلد ول في اللاثمت للمشسوغاث الجمسهُت الخماًت دزحت اخخالف بلى ًادي الخيامل، لدو

 الخيامل، لظُاطاث وفلا اإلاشسوغاث لهره الخماًت طُاطت غً والخخلي الجمسهُت الخىاحص بلؿاء فةن وغلُه

، ًمىً وبالخالي غليها، اللػاء بلى جادي كد خازحُت إلاىافظت ٌػسغها  الخماًت غً الخخلي ًطػب ؤهه اللٌى

ٌ  بػؼ في اإلاشسوغاث لبػؼ  الجمسهُت  الخيامل دو

 :خالٌ مً كُامه مً حػُم بذ الجمسوي الاجداد اهبر بدزحت جخظ ألاخحرة اإلاشاول فهره بذن

فت مشيل /ؤ اث ؤهم مً:اإلاىخدة الخػٍس  مً مجمىغت بحن الاكخطادي الخيامل للُام ألاطاطُت الػسوٍز

 ٌ فت وغؼ غلى مظبلا الاجفاق مؼ الجمسهُت الخىاحص شالهب هى الدو  الظلؼ إلاىاحهت مىخدة حمسهُت حػٍس

فت وغؼ الطػب مً ؤهه بال الخازجي، الػالم مً الىازدة ٌ  مجمىغت غلى جفسع مىخدة حػٍس  ألاغػاء الدو

ٌ  اإلاخخلفت اإلاطالح بحن الخىفُم لطػىبت زحؼ ا وهرا ٌ  فبػؼ ألاغػاء، للدو  غليها جفسع ؤن جلبل ال الدو

فت  هرلً جسفؼ آلاخس، والبػؼ ألاحىبُت الظلؼ مً وازداتها غلى جفسغه الري السطم غً جلل مىخدة حػٍس

فت د مىخدة حػٍس ت مطالخها حػسع ؤن مً لخخىفها سا هظ به ألاخر السطم غً جٍص  واطخػماٌ للخؿس، الخجاٍز

ؿاهُا في خدر ما ذلً، ؤمثلت ومً اإلادلُت، ضىاغتها في ؤولُت همىاد اإلاظخىزدة والظلؼ اإلاىاد  مداولت غىد بٍس

ً بشدة حػازع ظلذ بذ غهدتها، بداًت في اإلاشترهت ألاوزبُت للظىق  غمها ت هخلت جيٍى  جفطلها ؤوزبا في ججاٍز

 .ومظاولُاتها مطالخها بظبب مسجفػت حمسهُت بسطىم الخازجي الػالم غً

ٌ  اكخطادًاث همى دزحت اخخالف:الجمسهُت الخماًت مشيل :ب  ظسوف واخخالف الخيامل، في ألاغػاء الدو

ؼ ؼ الجمسهُت الخماًت دزحت اخخالف بلى جادي ؤلاهخاحُت، اإلاشاَز  وبالخالي غػى، دولت في اللاثمت للمشاَز



ؼ مً جإحي التي اإلاىافظت إلاشيل ًسحؼ وهرا ما، دولت في الخماًت غً الخخلي ًطػب ٌ  مشاَز  ألاخسي  الدو

ؼ انهُاز بلى جادي كد ؤكل، بخيالُف جيخج التي وخاضت  الشسوؽ ؤهم مً .الاكخطادًت الظُاطاث جيظُم مشاَز

 فىحىد ،(والىلدًت اإلاالُت)  اللىمُت الاكخطادًت الظُاطاث جيظُم هى الاكخطادي الخيامل للُام ألاطاطُت

ٌ  بػؼ ساداث بً جللُل بلى ًادي كد الخياملُت اإلاىؿلت في سثب الػ ؤطػاز مثال  والػىع ألاغػاء الدو

ٌ  بلى غػى دولت مً ألامىاٌ زئوض حظسب بلى ًادي كد الػملت طػس جثبُذ ؤن هما آلاخس، للبػؼ  الدو

ٌ  فيساثب الػ ؤهىاع وافت جىخُد ًمىً ال هما الخيامل، داخل ألاغػاء  ًىخفي بل وامال، جىخُدا ألاغػاء الدو

 وؾحرها، وؤلاهخاج الاطتهالن ثبساغ مثل بالهخاج، مباشس مظاض لها التي ساثب الػ ؤهىاع بػؼ بخىخُد

ً بدء غىد ولىظمبىزؽ وهىلىدا بلجُيا بحن فػال خدر ما وهرا  .1948 طىت "البيُلىهع" اجداد جيٍى


