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 السوق المشتركة بين الدول اإلسالميةتأسيس تجربة االتحاد األوروبي في اإلفادة من 

 عنوان الدراسة بالتركية

 

 دعاء حسن الرزوق

 ملخص ال

تهدف الدراسة إلى وضع مقترح لنموذج نظري قابل للتطبيق العملي لقيام سوق إسالمية مشتترةة  ومتن لوازمهتا التوحيتد النقتدي 

نمتوذج الستوق المشتترةة المقتترح بستمد من نموذج السوق األوروبية المشترةة األنجح فتي العمتل القليمتي  مقارنتة م  والوالتكامل السياسي  

 . القائم حقيقة بنموذج تجربة االتحاد األوروبي في إنشاء السوق المشترةة بين الدول السالمية

اس للتكامتل االقتصتادي  وأن العالقتة بتين التكامتل النقتدي والسياستي وإنشتاء ستوق أن الستوق المشتترةة أست إلى خلصت الدراسة

 ا فتيستلبي   اب الرادأ السياستية  وللتبعيتة الدوليتة أ تر  مشترةة هي عالقة ترابطية لكن المصلحة العليا تحدد من يتتتي ةططتوأ أستبق  وأن ل يتا

إنشاء سوق مشتترةة بتين التدول الستالمية  وأنتن يمكتن استتدادأ التدول الستالمية متن تجربتة االتحتاد األوروبتي فتي إنشتاء الستوق المشتترةة 

ا فتي رريتق ا جزئي ت عملي تلمشتترةة ألنتن يم تل حتال  باألخذ والتعديل منها حسب المصلحة العليا. وتوصي الدراسة بالتسريع فتي إنشتاء الستوق ا

القابلتة للتطبيتق  للوقتوف علتى القيتايادراسة تجربتة االتحتاد األوروبتي   والتعمق في التكامل السياسي  بحيث يسهل قيام التكامل االقتصادي

 في التكاملين النقدي والسياسي.

االقتصادي السالمي  التكامل النقدي  التكامل السياسي  السياستة الشترعية  تجربتة  السوق السالمية المشترةة  التكاملالكلمات المفتاحية: 

 االتحاد األوروبي.

BENEFITING FROM THE EUROPEAN UNION EXPERIENCE IN ESTABLISHING THE 

COMMON MARKET AMONG ISLAMIC COUNTRIES 

 

Abstract 
The study aims to develop a proposal for a practical theoretical model for establishing a common Islamic 

market, includes monetary and political integration, based on European model, the most successful 

regional action, comparing the proposed model with the European one. The study concluded, the common 

market is the basis for economic integration, the relationship between monetary and political integration 

and common market is interdependent but the higher interest determines who comes first. The absence of 

political will and the international dependence have a negative impact on the common market. Islamic 

countries can take advantage of the experience of the European Union model but by modifying according 

to the higher interest. It recommends accelerating the establishment of the Market as it represents a 

practical solution towards the political integration, and facilitates the economic integration; deeply study 

the European Union's experience to find out the viable Issues in monetary and political integration. 

Keywords: Islamic Common Market, Islamic Economic Integration, Monetary Integration, Political 

Integration. Managing with the higher interest, the experience of the European Union. 

 

İSLAM ÜLKELERI ARASINDA ORTAK PAZAR OLUŞTURULMASINDA 

AVRUPA BIRLIĞI DENEYIMINDEN YARARLANMA 

 
Öz 

Çalışma, ortak bir İslam pazarın kurulması için Pratik bir teorik model için bir öneri geliştirmeyi 

hedeflemekte, ürünleri parasal konsolidasyon ve politik bütünleşmeyi içermektedir, İslam ülkeleri 

arasında önerilen ortak pazar modeline kıyasla en başarılı Avrupa Ortak Pazar modeline dayanmaktadır. 

aslında. Çalışma, ortak pazarın ekonomik bütünleşmeyi temeli olduğu ve parasal ve siyasal bütünleşme 

ile ortak pazarın kurulması arasındaki ilişkinin birbirine bağımlı olduğu, ancak yüksek faiz oranının kimin 

ilk adım olarak geleceğini belirlediği sonucuna varılmıştır. Avrupa Birliği’Nin ortak pazarın 

kurulmasındaki deneyimlerinden İslam ülkelerine, yüksek ilgi alanlarına göre bunları alarak ve 

değiştirerek. Çalışma, ortak pazarın kurulmasının hızlandırılmasını önermektedir, çünkü politik 

entegrasyon yolunda kısmen pratik bir çözüm teşkil etmektedir, böylece ekonomik entegrasyon, Avrupa 

Birliği’Nin parasal ve politik entegrasyondaki uygulanabilir sorunları belirleme konusundaki deneyiminin 

incelenmesini kolaylaştıracaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İslam Ortak Pazarı, İslami Ekonomik Bütünleşmeyi, Parasal Bütünleşmeyi, Siyasi 

Bütünleşmeyi, Yüksek ilgiye göre yargı.  
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 المقدمة

قتصتتادية لتتتذليل الصتتعوبا  بدايتتة القتترن العشتترين إلتتى إنشتتاء تكتتتال  امنتتذ -زالتتتومتتا –التتدول  اتجهتتت

بحيتث لتو  ها صاداتبم ابة حصون القتندماجا  أصبحت االو  والرفاهية واالزدهار التنميةزيد من نحو مقتصادية اال

 .لالنهيار أو للتبعيةعرضة  تأصبح مندردأ بقيت

مهتمتة ولتذا جتاء  هتذل الدراستة   فتي الوقتت الحاضتربعيتدأ المنتال إن السوق الستالمية المشتترةة ليستت 

ومتن  تم التكامتل النقتدي  مرتكتزا  الستوق المشتترةةول أ التذي ي عتد   االقتصتاديبكشف سبل ذلك. وأهم ذلك التكامتل 

ربتة فتي تجلالستتدادأ منهتا تحتاد األوروبتي تجربة االب في الدراسةلقد تم االستئناس و .ستقرار سعر الصرفاليمانن 

 السوق السالمية المشترةة.

  :الدراسةمشكلة 

والتي تدتقر إلتى ييتاب التكامتل االقتصتادي األمتر التذي من خالل تتبع الباح ة القتصادا  الدول السالمية 

انعكس على األداء الحكومي في ةل دولة من هذل الدول على حدأ  والذي يمكن رؤية آ ارل من خالل تطبط في إدارأ 

ت ممتا ستبب   االموارد االقتصادية ومن  م هدرها  مما انعكس بدورل على الدرد في هذل التدول وعلتى الحكومتا  أيي 

ورنيتة فتي ةتل واحتدأ متن دول العتالم ا في مشكلتي الدقر والبطالة النعدام المشاريع الجادأ وتع ر االست مارا  القم  تدا

 السالمي على حدأ.

تطتذي  االقتصادي في الدول الستالمية في تحسين األداء وريبة من الباح ة  تتتتي هتذل الدراستة لتطارتب م 

ا الستبق إنشاء سوق مشترةة لهتعن رريق  دارأ الموارد االقتصاديةقد حان لوصناع القرار لت ير االنتبال بتن الوقت 

رفتع متن ستوية االقتصتاد التورني فتي ةتل دولتة علتى حتدأ وفتي ةتل التدول بين الدول السالمية التتي متن نتتنها أن ت

تحقيتق  حيحة نحتواالنتعتا  االقتصتادي  ويكتون خطتوأ أولتى صتفتي يزيتد تزيتل العقبتا  ممتا السالمية ةكتل ألنهتا 

 متطلبا  الرفاهية  وإزالة التبعية االقتصادية.

ين من قبتل جهتة تنديذيتة لدعمتن راجية من هللا أن يتم تبن   ا من ذلك تيع الباح ة هذا النموذج المقترح وانطالق  

  للتطبيق على مستو  دول العالم السالمي.وجعلن قابال  

فتي  األحتوال االقتصتاديةمتن ختالل تتبتع ة  وذلتك وجود ضعف في إدارأ الموارد االقتصادي وتر  الباح ة 

أن الدول ة الدوريا  والصحف والكتب وييرها. ةما تر  تلمس الواقع من جهة ومتابعمن خالل   والدول السالمية

السالمية تمتاز باحتيان موارد هائلة يعطي ةل دولة ميزأ نسبية على حدأ ويعطي مجموع الدول ميزأ نسبية إذا ما 

فجزء من المورد في  ؛تشارةية الموارد االعتباربعين  خذت  وال سيما حين نالدارأ على نكل سوق مشترةةتطور  

في الدول األخر  المجاورأ  وفي سبيل إدارأ الموارد المشترةة بشكل  مورنندولة وجزء أو أجزاء من ذا  المورد 

 .  وال سبيل يير ذلكبين هذل الدول على أقل تقديردارأ الإنشاء سوق مشترةة تقلل تكاليف  ال بدَّ من ااقتصادي  أةدت 

 وستيلة يمكتن أن يستتداد متن-المشتترةةخاصتة –وقد رأيت في تجربة االتحتاد األوروبتي فتي إدارأ المتوارد 

ومن هنا أقترح على الحكومتا  تطصتيم ميزانيتا  وةدتاءا  بشترية لدراستة ةيديتة  إيجابياتها بين الدول السالمية.

وقتد جتاء  هتذل الدراستة  ا بتجربتة االتحتاد األوروبتي.مشروع السوق المشترةة بين الدول المسلمة تتسي  تنديذ مقترح 

 التالية: األسئلةلتجيب عن 

 بين الدول السالمية؟مشترةة إسالمية سوق هل يمكن إقامة  السؤال األول: -

 من أجل إقامة سوق إسالمية مشترةة؟ هل يمكن االستدادأ من تجربة السوق األوروبية المشترةة السؤال الثاني: -

بتين دول العتالم الستالمي فتي حتال أقيمتت الستوق والتكامتل السياستي متا هتو دور التوحيتد النقتدي  السؤال الثالث:: -

 المشترةة؟

 : الدراسة فرضيات

 إقامة سوق إسالمية مشترةة بين الدول السالمية.يمكن  -1

 المشترةة لقامة سوق إسالمية مشترةة.يمكن االستدادأ من تجربة السوق األوروبية  -2

دول العتالم الستالمي  للتكامتل االقتصتادي بتين نمعتززي نيوالتكامل النقدي نرريم ل التوحيد النقدي  -3

 ا لن لكنهما تابعان لقيام السوق.وتتويج  

 :أهمية الدراسة



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

الستتدادأ متن تجربتة االتحتاد األوروبتي اتتجلى أهمية الدراسة في إبتراز متد  قتدرأ التدول الستالمية علتى 

 مقتييا  التجربة.ومد  قدرتها على تنديذ -الذي انتظمت معظم الدول لدين في سوق مشترةة تتبنى عملة موحدأ

توتتجلى أهميتها أيي   متن نتتنن أن يقيتي علتى أة تر   و للتطبيتقا قتابال  ا حي تا في أنها تقدم للحكوما  مقترح 

ا فتي التدول الستالمية أة تر وضتوح  بشتكل  تعاني منها دول العالم السالمي  والتتي ستتبرز المشاةل االقتصادية التي 

ضتعف اقتصتادها    لكتنعند إعادأ إعمار الدول التي رالتها يد الحروب  إضافة إلى الدول التي لم تطلها يد الحتروب

 ا بتحمل أعباء الحروب بحكم موقعها الج رافي المجاور لتلك الدول.ة ير  

التكامتل ف؛ ق هذل الدراسة من مبدأ أصيل في السالم قوامن الحتر  علتى الوحتدأ فتي ةتل أمتر حميتدوتنطل

المبتدأ   الذي يقوم تتسيس السوق المشترةة على أساستن متا هتو إال تطبيتق حتي  علتى هتذااالقتصادي والتكامل النقدي 

 قد عالجت الدراسة النواحي التالية:ول

لمقترح سوق مشترةة بين الدول السالمية مبني على تجربتة فعليتة حقيقيتة لتقديم إرار نظري  بيان الحاجة .1

 قائمة ذا  نجاح نسبي.

وتتتم م الهتتا تعتتدد العمتتال   تحتتد متتن حريتتة التبتتادل االقتصتتادي التتتي بتتين التتدول الستتالمية بيتتان العراقيتتل  .2

  .معالجتن بمقترح توحيد العملة على يرار عملة "اليورو" بين دول االتحاد األوروبي

 أهداف الدراسة:

اقتراح نموذج نظري قابل للتطبيق العملتي لقيتام ستوق إستالمية مشتترةة ةمتدخل للتكامتل االقتصتادي ومتن 

 والتكامل السياسي.-على يرار السوق األوروبية المشترةة ذا  النقد الموحد-لوازمها ةل من التوحيد النقدي

الستالمية بنمتوذج تجربتة االتحتاد األوروبتي فتي إنشتاء مقارنة نموذج السوق المشترةة المقترح بين الدول 

 السوق المشترةة القائم على أرض الواقع.

 : الدراسة محددات

 حددا  موضوعية ومحددا  زمنية ومحددا  ج رافية:محددا  الدراسة هي م

 ستقتصر على ما يتتي:فة الموضوعي ا أما المحدد

ت تحاد األوروبيتجربة االالتعرف على -  -نشتاء ستوق مشتترةة تكامليتةا ال بتتس بتن فتي إةتجربة قائمة وناجحة نجاح 

 ومن  م ستتم مقارنة مقترح هذل الدراسة بتجربة السوق األوروبية المشترةة.-ولن يتم عرض تجارب أخر 

  حستبتطبيق تجربة االتحاد األوروبي على الدول السالمية من حيث تطبيق السوق المشتترةة فإمكانية بيان مد   -

 .التوصل إلى التكامل بين الدول السالميةبعد بيان مد  إمكانية 

 ي:تتما يعلى ة فتقتصر الزمني ا لمحدداأما 

 .قطعرض تجربة التحاد األوروبي في السوق المشترةة ضمن تجارب العصر الحديث ف -

  تجربتة توحيتد النقتد الستالميا بتجارب التكامل بين الدول السالمية في العصتر الحتديث المتم لتة حصتري  عرض  -

 في العصور السالمية السابقة.التكامل تجارب  ولم تتطرق إلى عرض

 ي:تتأما المحددا  الج رافية فتقتصر على ما ي

 لسوق األوروبية المشترةة.يمة إلى اتحديد ج رافية الدول المن-

 تحديد ج رافية الدول السالمية التي تطبيق مقترح الدراسة عليها.-

  لدراسات السابقة:ا

يتيمن هذا الجزء من الدراسة استتعراض الرتار النظتري التذي اتبتع فتي هتذل الدراستة والتذي يشتمل أهتم 

إليتن  وأهتم المدتاهيم ذا  الصتلة  ومتن  تم تحديتد الدترا   أقتربت الدراسا  السابقة التي تناولت الموضوع أو ما ةان

 الذي تسدل هذل الدراسة.

العربي"  أحما حمة فيروز وآخرون  رسالة ماجستير  جامعة قاصدي مرباح ورقلتة  "التكامل االقتصادي   -

 م.2113الجزائر  
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باعتبتارل ضترورأ سياستية واقتصتادية  وبح تت فتي تبحث الدراسة في مد  أهمية التكامل العربي  مناقشة الدراسة:

  حيث بح ت في إنجازا  التجربتة ومعوقاتهتا  امراحلن ومعوقاتن  وتتطذ من تجربة مجلس التعاون الطليجي أنموذج  

أمتا فتي هتذل اعتبتارل تجربتة ناجحتة  دراسة حالة مجلس التعاون الطليجي برار جعلت الرسالة ضمن إرار نظري إو

ة وسياسية من األهمية األةبر في ةون التكامل االقتصادي بين الدول السالمية ضرورأ اقتصاديالدراسة فهي تنطلق 

ت ودينية  وتجعل أنجتح تجتارب العمتل القليمتي "للدراستة علتى اعتبارهتا متن ا من السوق األوروبية المشتترةة نموذج 

 .(1)"المشترك

األوروبي ةظتاهرأ إقليميتة متميتزأ"  مطلتد عبيتد مبييتين  األةتاديميون للنشتر والتوزيتع  الطبعتة  االتحاد" -

 م  عمان  األردن.2112األولى  

الدراستتة نتتاملة لبيتتان أوجتتن تطتتور التجربتتة األوروبيتتة فتتي مجتتال التكامتتل القليمتتي  تعتتد هتتذل مناقشثثة الدراسثثة: 

دأ  بالتعتاون االقتصتادي وانتهتت باالتحتاد األوربتي ى الصعيد القليمي المشترك التي بوباعتبارها تجربة ناجحة عل

 التجربة.ر خمسة قرون من الزمن  وبينت الدراسة أسباب نجاح هذل انتيجة لتواصل الجهود على مد

لبحتث فتي أستباب نجتاح التجربتة األوروبيتة الستتطال  عوامتل النجتاح أما هذل الدراسة فهتي تستعى إلتى ا

تتسم جميعها بالقليمية  إضتافة سيما أن الدول السالمية ال   اللنر  إمكانية تطبيق هذل العوامل بين الدول السالمية

 يان عيوب هذل التجربة في سبيل تداديها.إلى ب

الملتك عبتد العزيتز   ة  أيمتن صتالح فاضتل  مجلتة جامعتالسوق السالمية المشتترةة المعوقتا  والحلتول""  -

 ل.1232م  2111  65-33  الصدحا  1  العدد 22االقتصاد السالمي  مجلد 

التكامتل ا لنظريتة بينت الدراستة أستباب عتدم قيتام ستوق مشتترةة بتين دول العتالم الستالمي استتناد   مناقشة الدراسة:

االقتصادي المتم لة في إنشاء ةتل متن منطقتة تجتارأ حترأ واتحتاد جمرةتي وستوق مشتترةة واتحتاد اقتصتادي  حيتث 

ت إلتى أن ا تشير هذل الدراسة إلتى أن إقامتة الستوق المشتترةة إحتد  أدوا  التكامتل االقتصتادي  وتشتير الدراستة أيي 

  ةن التدول األعيتاء  إضتافة إلتى ذةتر المنتافع المترتبتالسوق المشتترةة هتي وستيلة متن وستائل التبتادل التجتاري بتي

ا  وتبحتث فتي متد   جماعي توالعقبا  المتوقعة  وتبحث في الطريقة الم لى لتحقيق إقامة هتذل الستوق باعتبارهتا عمتال  

 قوأ و با  نظرية التكامل االقتصادي في مواجهة إمكانيا  الدول النامية. 

ريتا قتابال للتطبيتق العملتي لقامتة الستوق المشتترةة علتى افتتراض نموذجتا نظأما هتذل الدراستة فهتي تيتع 

تجاوز المعوقا  التي يمكن أن تؤرر في ة ير منها ضمن الرار السياسي واالستراتيجي لدول العالم السالمي  متع 

ت ولوجي وم تال ذلتك المعوقتا  ذا  الطتابع السوستي  اعدم إعداء المعوقا  األخر  من أن تكون ذا  تت ير ةبير أيي 

أ ر ةبير في ةتبح جمتاح النمتاذج  االذي يجعل من المجتمعا  والقوانين وعدم اتسامها بالريبة في التطور والتطويع ذ

 .الدعالة االقتصادية

ا إلى تعظيم الجانب الديني من أجل تدعيل الستوق المشتترةة عتن رريتق إبتراز نظترأ التدين وتسعى هذل الدراسة أيي  

 والوحدأ.السالمي إلى التآلف 

- “Economic cooperation and integration among Islamic countries: International 

Framework and Economic Problems”, 

Volker Nienhaus, Jeddah, Islamic Research And Training Institute Islamic development 

bank, 1891. 

التعتاون والتكامتل االقتصتادي بتين التدول الستالمية ومتن  أوجتنجميتع لقد جتاء  الدراستة لتعنتى ب مناقشة الدراسة:

إفتتراد "الستتوق المشتتترةة" بالبحتتث  ة فقتتد تتتمدراستتأمتتا فتتي هتذل ال ضتمنها إجتتراء التكامتتل بواستتطة الستتوق المشتتترةة 

 والترةيز عليها ةتداأ من أدوا  التكامل.

عتالم عبد العلتيم خيتر  السالمي اختيارا  وبدائل"   بين بلدان العالم االقتصادي"صي ة مقترحة للتكامل  -

 م.1893 أ المعرفة  جد

ضرورأ التكامل للعالم الستالمي  وبتين األستباب الداعيتة لهتذا التكامتل فهتو يتر  أن الباحث ير   مناقشة الدراسة:

ع النتتاتع عتتن عتتدم استتت الل المتتوارد ممتتا يتتؤدي يتتوح التجعتتدم التكامتتل يتتؤدي إلتتى إيقتتاع دول العتتالم الستتالمي بشتتب

. أما هذل الدراسة فتسعى لبيان أ ر إقامتة الستوق المشتترةة متن اآلخرينباليرورأ الست الل قيايال الكبر  من قبل 

 الحد من التالعب بموارد دول العالم السالمي.

                                      
  األةتتاديميون للنشتتر والتوزيتتع  112   " مبييتتين  مطلتتد عبيتتد  "االتحتتاد األوروبتتي ةظتتاهرأ إقليميتتة متميتتزأ( 1)

 عمان  األردن.  م2112 الطبعة األولى 



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

اجستتير  محمتد الشتبول  جامعتة رستالة م"  االقتصتادية"توحيد العملة زمن عبد الملتك بتن متروان وأبعتادل  -

 م.1891عام اليرموك  

  استتعنت فتي هتذل الدراستة لبيتان أ تر توحيتد العملتة تبحث بشتن توحيد العملة في وقت مطصو  مناقشة الدراسة:

 .لذلكعلى التكامل االقتصادي ومد  ضرورتن 

 هـ.1215عام رسالة ماجستير  ةمال حطاب  جامعة أم القر    "نحو تكامل نقدي إسالمي"  -

إيجتاد منظمتة نقديتة إستالمية بإمكانية قيام تكامل نقدي بين التدول الستالمية تشير هذل الدراسة إلى  مناقشة الدراسة:

. أما هذل الدراسة فتسعى لبيان مد  أهميتة التكامتل النقتدي علتى التكامتل االقتصتادي التذي يعتمتد لتحقيق هذا ال رض

 اصة تلك التي تطبق أسس االقتصاد السالمي.إقامة السوق المشترةة بين الدول خ

 : مصطلحات الدراسة

كامتل النقتدي"  "الت"  االقتصتادي الستالمي أهم مصطلحا  الدراسة هتي "الستوق الستالمية المشتترةة"  "التكامتل

المتتن "العملة السالمية الموحدأ"  وسيتتي البحث مستعرضا لهذل المداهيم ومناقشتا إياهتا متن ختالل تسلستل مباحتث 

 بمشيئة هللا تعالى.

  منهج الدراسة:
استتتطدمت فتتي هتتذل الدراستتة المتتنهع االستتتقرائي  حيتتث تتبعتتت تتتاريي التكامتتل النقتتدي فتتي العصتتر الحتتديث  

واستطدمت المنهع التحليلي لوصف تجربة االتحاد األوروبي في التكامل النقتدي  ووصتدت متطلبتا  ودوافتع قيامتن  

النقدي على الدول السالمية ومتطلبا  ودوافع قيامها بين الدول السالمية  وبح ت فتي   م أسقطت فكرأ قيام التكامل

 العقبا  التي تواجن تتسيس السوق المشترةة بين الدول السالمية.

 :الرئيسية التاليةمحاور الوقد تكونت هذل الدراسة من  

 المقدمة

 السوق األوروبية المشترةة ودورها في قيام االتحاد األوروبي.  .1

 السوق السالمية المشترةة ضرورأ اقتصادية.  .2

 السالمية المشترةة ضرورأ نرعية.السوق  .3

 تقييم تجربة السوق األوروبية المشترةة.  .2

 الطاتمة

 المبح: األول

 السوق األوروبية المشتركة ودورها في قيام االتحاد األوروبي

  ودورهتتا فتتي قيتتام ستتيتم فتتي هتتذا المبحتتث تقتتديم معالجتتة تعريديتتة متتوجزأ عتتن الستتوق األوروبيتتة المشتتترةة

 االتحاد األوروبي.

حدأ المنافستة الدوليتة  وعلتى  اما من التتمين أمالذي يمنحها نوع  المنظما  القليمية  على الريم من أهمية"

ومتتع ةتتون مي تتاق األمتتم المتحتتدأ لتتيس فيتتن متتا يحتتول دون قيتتام  نحتتو التكتتتل  التتريم متتن ستتعي المجموعتتا  القليميتتة

ال يشترر في ماهيتهتا أن    ومع أن إنشاء المنظمة القليميةمبادئ األمم المتحدأع م ذا  نشار متالئمتنظيما  إقليمية 

ل المنيتمة  ضير من اتطاذ معايير المذهبية أو الحيارية أو ةتل متا يتربط بتين التدوإذ التكون ذا  معيار ج رافي؛ 

إال أن التدول الستالمية ال تتجتن ( 2)التاريي والمصالح واألهداف المشترةة لتنميتة العالقتا  المتبادلتة"من روابط لها 

 في هذا المجال.واقعي نحو هذل النزعة الدولية  وليس هناك من تدكير جاد أو جهد مشترك 

  اقانوني ت افلستدي   اإصتالحي   افكري ت ابداياتن مشتروع  بالنسبة لالتحاد األوروبي ةمنظمة إقليمية "فقد ةان في أما 

م بعد معاهتدأ ماستتريطت  1883مد  خمسة عقود حتى أخذ حيز التنديذ عام  على-وما يزال-اتدريجي  وتطور وتبلور 

 هو نموذج رائد لالندماج والتكامتل"عملة واحدأ هي اليورو  و ديدأ على اعتبار أنن سوق موحدأ ذا ولن نشارا  ع

(3). 

م  ونصتت علتى إزالتة 1861أما بالنسبة للسوق األوروبية المشترةة "فقد تتسست وفقتا لمعاهتدأ رومتا عتام 

الرسوم الجمرةية ونظام الحصم وإيجاد تعرفة جمرةية موحدأ ووضع سياستة تجاريتة موحتدأ نحتو متا يحتول دون 

                                      
 .11-15مبييين  "االتحاد األوربي"   ( 2)

   25-26مبييين  "االتحاد األوربي"   ( 3)
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ستتتيق بتتتين السياستتتا  االقتصتتتادية انتقتتتال األنتتتطا  والطتتتدما  ورؤوس األمتتتوال  وتطبيتتتق إجتتتراءا  تستتتمح بالتن

"واالجتماعية للدول األعياء والتقريب بين التشريعا  القليمية في الدول األعياء
4. 

ما  اآلتية منذ بداياتها (5) المشترةةأما آلية عمل السوق   :فإنَّ لها المقو  

مراحتل زمنيتة مبرمجتة  التوحيتد يتتم دمجتن ختالل فكتل متا هتو معقتد وصتعبالمرحلية والتدرج: اتباع مبدأ  .1

 ومطططة ب ض النظر عن المدأ الزمنية الالزمة.

الحرةة من أسدل إلى أعلى وليس العكس: بمعنى بدء العملية التكاملية بمجموعة متن األنشتطة والمؤسستا   .2

الكامتل  ا إلتى أن تتحقتق الوحتدأ السياستية أو االنتدماج ا ورأستي  ذا  الطبيعة الدنية  م التوسع التتدريجي أفقي ت

وذلتك قبتل أن تمتتد عبتر   هتو قطتاع الدحتم والصتلبو  القطاعتا  التجاريتة  حتدالبتتداء بإوذلك عندما تم ا

عملية توسع هائلة لتشمل قطاعا  تجاريتة أختر   ومتن  تم تنتقتل متن نطتاق التكامتل القطتاعي إلتى تكامتل 

 .كامل السياسا  الطارجية واألمنالسياسا  الزراعية والمالية والنقدية على التوالي مرورا بالسعي نحو ت

نقل السلطا  والصتالحيا : بإيجتاد ستلطة مؤسستية أعلتى متن ستلطة التدول فتتنتازل التدول األعيتاء عتن  .3

 جزء من سلطانها بشكل تدريجي لصالح هذل المؤسسا  المشترةة.

التعتارض بتين  : التذي يستتهدف إزالتةجميتع المستتويا  القانونيتة والسياستية النقديتةالتنسيق والتعاون علتى  .2

السياستتا  القائمتتة التتذي ييتتدي القتتدر الكبيتتر متتن المرونتتة التتتي تستتمح بحريتتة الحرةتتة والنقتتل التتتدريجي 

 لألنشطة.

فدتي مقارنتة "حتتى العصتر الحتديث جعل منن عمالقتا اقتصتاديا   والتكتل االقتصادي ةان أساسا لالتحادإن 

 15.221حيتث بلت   م تبعا للناتع المحلي الجمالي2118اقتصادا  العالم عام  أةبربين اقتصاد االتحاد األوروبي مع 

   .(6)"بليون دوالر أمريكي 12.265بليون دوالر أمريكي مقارنة مع حجم ناتع الواليا  المتحدأ األمريكية الذي بل  

 إلنشاء سوق مشتركةالتكامل النقدي أهمية مدى المطلب األول: 
تبناء على تجربة االتحاد األوروبي   ا فتي إقامتة الستوق المشتترةة  ولتيس متن فإن توحيد النقد ال يعتبتر أساس 

قتد اتستم أنتن  وجود الحاجة الماسة لتن  ومتع ومع-ال انيةومنذ الحرب العالمية -النظام النقدي العالمي نرر لنشائها  ف

متن  إال أن ذلتك لتم يمنتع 7وتعويم عمال  بعض التدول لى ذهب إيقاف العمل بتحويل الدوالر إعند بانعدام االستقرار 

تجتاري  والتذي جتاء تكامتل  علتى ا  القترن العشترين بتين دول أوروبتا المبنتي أصتال  التكامل االقتصادي منذ خمستين

 .(8) العشرينفين متتخرا في القرن النقدي التكامل 

 إحداث استقرار نقدي في أوروبا بتةملهتا بهدفم 1818عام  (E.M.S) انطلق النظام النقدي األوروبيوقد 
ل على هذا النظام ة ير    (9) ا لتشكيل إرار عملي التحاد نقدي بين الدول األعياء  وةانت أهم أهداف االتحاد وقد ع و  

النقدي األوروبي: القياء على تقلبتا  العمتال ؛ وتحستين التجتارأ البينيتة؛ وتشتجيع التقتارب فتي معتدال  التيتطم؛ 

(10) واالستقراروإنشاء سوق تشجع النمو 
. 

                                      
  النظرية االقتصادية في السالم مع خطة عمل تطبيقيتة لنظتام اقتصتادي متكامتل  دبتي  دار فكري أحمد  نعمان (4)

 .215-216    1896القلم  الطبعة األولى  

 .22-21مبييين  "االتحاد األوربي"   ( 5)

 .265  222 "االتحاد األوروبي"مبييين  ( 6)

الجتتراد  خلتتف معيتتال  التجزئتتة والتتتتخر وآفتتاق التكامتتل والتطتتور  دمشتتق  منشتتورا  اتحتتاد الكتتتاب العتترب   (7)

1999    31-39. 

موجود في ةتاب الوقائع  مقدم إلى  محيسن  فؤاد دور البنوك السالمية في سوق عربية إسالمية مشترةة  بحث (8)

  الشارقة  جامعة 2112/ صدر  21-26مؤتمر "دور المؤسسا  المصرفية السالمية في االست مار والتنمية  

 .151    2113الشارقة  مرةز البحوث والدراسا   
(9) Neves, Andrea M.P, A Comparison Of Implied Standard Deviations And Historical Estimates Of 

Volatility During And After The Participation Of The British Pound In The ERM USA, Virginia Falls 

Church, (Thesis Submitted To The Faculty Of The Virginia Polytechnic Institute And State University, 

1998, Pp3-4. 

الجزائتر   األوروبية النكاليا  واآل ار علتى المديونيتة الطارجيتة لتدول الجنتوب  قحايرية  آمال الوحدأ النقدية (10)

 .255    2115جامعة الجزائر  



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

النور إال في العقد التاسع لم تر العملة الموحدأ وروبي إال أن ومع وجود ةل متطلبا  قيام االتحاد النقدي األ

ا عن إقامة السوق الذي جاء في الطمسينيا   ويدل بندس الوقت على أن األستاس من القرن العشرين وهذا متتخر جد  

 هو إقامة السوق ال توحيد النقد.

حاد بعملتة واحتدأ  وتطلتب ذلتك إيجتاد "ولقد تطلب األمر لتحقيق التكامل النقدي توحيد عمال  ةل دول االت

: التحويتل الشتامل للعمتال ؛ تكامتل اعد الوحدأ النقدية األوروبيتةقو ةانتاحد لتوحيد السلطة النقدية. وبنك مرةزي و

البنوك واألوراق المالية؛ إل اء هوامش التذبذبا  والمحافظة على المستاواأ فتي أستعار الصترف للعمتال  األعيتاء. 

األوروبية الموحدأ في إةمال الستوق التداخلي  وضتبط عجتز الموازنتة والمديونيتة العامتة  وستمحت وساهمت العملة 

بطلق محيط اقتصادي مستقر  وتدادي مطارر تقلبتا  أستعار الصترف ممتا حقتق استتقرارا فتي العالقتا  االقتصتادية 

 .(11) والنقدية الدولية"

 مشتركة مدى أهمية التكامل السياسي إلنشاء سوق: المطلب الثاني
صحيح "إن االتحاد األوروبي ةيان قانوني وسياسي قائم بذاتن لن بنية مؤسسية مستقلة عن الدول األعياء حتى 

إال أن إال أن التتدول األعيتتاء لتتم تصتتل لمستتتو  التكامتتل  (12) متتع تنتتازل التتدول األعيتتاء عتتن جتتزء متتن ستتيادتها"

 السياسي بعد.

ود  وقتد ةتان لهتذل الستوق بعتدأ عقت نسبق قيامتفويالحظ أن إقامة السوق المشترةة ةان أساسا لالتحاد األوروبي 

علتتى رستتم وتنديتتذ سياستتة خارجيتتة وأمنيتتة بهتتا القتتادر  إلتتى صتتورتن الحاليتتة االتحتتاد األوروبتتي الديتتل فتتي وصتتول

 فعالة في السعي نحو االندماج السياسي الكامل.؛ فاالندماج االقتصادي في هذل التجربة قد ساهم مساهمة 13مشترةة

 

 المبح: الثاني

 السوق اإلسالمية المشتركة ضرورة اقتصادية

في هذا المبحث ستقوم بمناقشة حي يا  التطلف والتبعية في دول العالم السالمي  وستوضح ةيف يكتون أن 

ن بعيدأ ةتل البعتد عت أجمع ل العالم السالميإن دو المطرج بالتكامل االقتصادي وأن أول خطواتن بالسوق المشترةة.

 تصادي مع أنها األة ر حاجة إلين.التكتل االق

 الداعية إلى ضرورة التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية األسبابالمطلب األول: 

"يتصف اقتصتاد التدول الستالمية علتى وجتن الطصتو  بتنتن اقتصتاد ذو ستلعة واحتدأ ةستلعة التندط أو القطتن؛ 

وبوجتتتود نتتتدرأ فتتتي رأس المتتتال االجتمتتتاعي؛ وبعتتتدم استتتتطراج رؤوس األمتتتوال المتاحتتتة؛ وبتتتتتخر فتتتي المستتتتو  

المعتتالم فتتي التططتتيط  حةالستتتراتيجية واضتت مشتتروعا  الحجتتم الكبيتتر؛ وبوجتتود ييتتابالتكنولتتوجي؛ وبعتتدم وجتتود 

ال رؤوس ا؛ وبصتعوبة انتقتا وخارجي تعدم التنسيق بين السياسا  االقتصادية والتجاريتة والماليتة داخلي تاالقتصادي  و

وبعتتدم وجتتود سياستتا  خاصتتة بالمعتتامال  المصتترفية والماليتتة والتتمينيتتة وختتدما  النقتتل  األمتتوال واأليتتدي العاملتتة 

حجم الستوق التداخلي وبالتتالي ارتدتاع الميتل الحتدي لالستتهالك وانطدتاض الميتل والمواصال  مما يؤدي إلى ص ر 

الحتتدي لالدختتار. وقتتد ترتتتب علتتى هتتذا تتتدهور صتتادرا  هتتذل التتدول أمتتام الستتلع الصتتناعية التتتي تصتتدرها أوروبتتا 

(14)وأمريكا"
. 

  اضآلة إنتاجن عالمي  هذا األمر جعل من دول العالم السالمي بحاجة ماسة للتكتل االقتصادي الشامل بسبب 

متتن انطدتتاض تعتتاني التتدول الستتالمية وجعتتل   (15)والنتتتداد تبعيتتة اقتصتتاداتن لمراةتتز القتتو  االقتصتتادية األجنبيتتة"

ستب ب نتدأ تبعيتة للتدول المتقدمتة لتيس فتي النتتاج  ؛ متااا وحتتى استتيراد  النتاجية ويياب التكنولوجيا الحدي ة تصتنيع  

فتي مواجهتة  عفضتعتن ذلتك  نتتعوم تل النتواحي العلميتة والدنيتة وال قافيتة    ختر فحسب بل على جميع الصتعد األ

                                      
الوحدأ النقدية األوروبية وإنكاليا  اليورو  الجزائر  جامعة بشار  موجود البحث على موقع   محمدسعدوني   (11)

 .http://www.jalaan.com/book/show.php(13.05.2009)مكتبة الكتب والبحوث  

 .21-25  مبييين  "االتحاد األوربي" ( 12)

 .38-39  35-36  مبييين  "االتحاد األوربي" ( 13)

لالقتصتاد   التعاون االقتصادي بين الدول السالمية بحتث مقتدم إلتى المتؤتمر العتالمي األول سن عباسحزةي  ( 14)

 .621-639    1815  نبار  25-21السالمي  مكة  

 .266  النظرية االقتصادية   نعمان( 15)

http://www.jalaan.com/book/show.php


  دعاء حسن الرزوق

151 

تتدهور معتدال  التبتادال  التجاريتة وتدتاقم مشتكلة  ا فتيالتقلبا  االقتصادية التي تشهدها الدول المتقدمة  مما أ ر سلب  

 .(16)الديون الطارجية على نحو يهدد مستقبلها السياسي واستقرارها االجتماعي"

للتكامل االقتصتادي للطتروج متن األوضتاع االقتصتادية المترديتة  تدفع الدول السالمية  (17) وهناك أسباب

 وأهمها ما يلي: 

االستدادأ من اتساع حجم السوق بهدم الحواجز الجمرةية بين الدول األعياء مما يتتيح إنشتاء وحتدا  إنتاجيتة قتادرأ  .1

 على تحقيق وفورا  النتاج على نطاق واسع.

 رفاهية الدول األعياء برفع مستو  المعيشة  وزيادأ معدل النمو  وتقوية مرةزها أمام التكتال  األخر . .2

الريبتتة فتتي دمتتع المشتتروعا  النتاجيتتة المتما لتتة  لتطديتتف حتتدأ احتكتتار الستتوق وتقليتتل المنافستتة بتتين المشتتروعا   .3

 مشروعا  متشابهة. لقامةالمتشابهة إذ يل ى السبب الداعي 

 العالية.عجلة التصنيع  وتوفير المناخ األنسب للصناعا  ذا  الكداءأ النتاجية تحريك  .2

 منح الدول المتكاملة قوأ في التداوض وقدرأ أةبر على المساومة وفرض الشرور. .6

إجراء بين تبادل الموارد الطبيعة والبشرية بين الدول األعياء  فمصر والسودان والعراق ذا  ة افة سكانية  ودول  .5

دول ؛ فلتدينا تعاني من قلة الك افة السكانية م تل موريتانيتا وليبيتا وع متان  وهنتاك اختتالف فتي المتوارد الماليتة أخر 

  ا متن نتدرأ رؤوس األمتوال وذا  متديونودول تعتاني   ائض مالية مرتدعة ومتراةمة ةدول الطلتيعول وفوذا  دخ

  دوالر. 26111-511ويبل  متوسط الدرد بين هذل الدول ما بين 

منتتذ أن تتتم ربتتط النظتتام النقتتدي للبلتتدان ف؛ "18خاصتتة التبعيتتة للتتدوالرتبعيتتة النقتتد ومتتن طلتتيم للنقتتد الستتالمي متتن ت .1

تشتكلت التبعيتة   السالمية بالنظام الرأسمالي بطريقة يير مبانرأ بمنطقتة التدوالر أو بمنطقتة الستترليني أو الدرنتك

و  العربتي التريم متن وجتود محتاوال  لتوحيتد النقتد علتى المستت علتىو .اقت إعتادأ التكتتل الستالميالنقدية التي أع

بإيجاد دينار عربي يحسب سعر تعادلن على أساس قيمة الجنين الستترليني  ومشتروع م 1825ةمشروع سورية عام 

بالتتدينار العربتتي يعتادل وزنتتن  ال تتة م 1829ن التذهب  ومشتتروع العتتراق عتام مصتر بتقتتويم العمتتال  بعيتار واحتتد متت

لتم تتتم علتى المستتو  الستالمي  وم إال أنتن 2119توحيد العملة الطليجية عام  وزيادأ من الذهب  ومشروعجراما  

(19)"السالميةالدول في محاولة لتوحيد النقد  ةأي
. 

إن البداية الحقيقية للسوق السالمية المشترةة تكمن في تشجيع االست مارا  السالمية المشترةة بتين التدول 

إيجاد الدر  المالئمة وخلق اآلليا  واألدوا  التي تلبي احتياجا  المست مرين  وزيتادأ مستاهما   بهدفالسالمية 

المصارف لتمويتل المشتروعا  النتاجيتة  وتمويتل االستت مارا  الصتناعية  واستتطدام أستاليب تمويليتة متوافقتة متع 

قتصتار علتى دور الوستارة  والتحتول متن أحكام الشرع السالمي  وتمويل التجارأ والبيع والشراء مبانرأ وعتدم اال

االستتت مارا  القصتتيرأ األجتتل إلتتى استتت مارا  متوستتطة ورويلتتة األجتتل  وتمويتتل رأس المتتال العامتتل فتتي القطتتاع 

الصناعي عن رريق المستاهمة التشت يلية للمشتروع مقابتل حصتة أو نستبة متن التربح  وتشتجيع قطتاع الطتدما  بتين 

األمتتوال الستتالمية داختتل التتورن الستتالمي  واتبتتاع أستتلوب البتترامع المتوازيتتة  التتدول الستتالمية التتذي يكدتتل تتتدوير

 .(20)لتنشيط القطاعا  االقتصادية من خالل خطة زمنية محددأ"

االعتمتتاد علتتى المتتوارد الذاتيتتة لتتدول العتتالم الستتالمي بصتتدة رئيستتية تتتؤدي بتتدورها إلتتى تشتتجيع التبتتادل  إن

زالتهتا التتزام نتن وفتي إرريق إزالة الحواجز الجمرةية بينها؛ ألن بقاءها منهتي ععن 21التجاري بين الدول السالمية

بعدم فرض المكوس على المعامال  التجارية بتين التدول الستالمية  وبإقامتهتا استت ناء عتن القتروض ملسو هيلع هللا ىلص بتمر النبي 

                                      
  رسالة ماجستير  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  16-12( فيروز  أحما حمة  "التكامل االقتصادي العربي"   16)

 م.2113الجزائر  

 .15-13 ( فيروز  "التكامل االقتصادي العربي"   17)

عمر صتالح  دور المصتارف الستالمية فتي إقامتة ستوق إستالمية مشتترةة  بحتث منشتور فتي ةتتاب   ابن عمر (18)

-26الوقائع  مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسا  المصرفية السالمية في االست مار والتنمية  المنعقد في الدتترأ متا بتين 

 .192    2113الشارقة    الشارقة  منشورا  مرةز البحوث والدراسا   جامعة 2112  صدر  21

 .611-612  النظرية االقتصادية نعمان   (19)

 .199  دور المصارف السالمية   عمرابن ( 20)

)21( Nienhaus, Volker, Economic Cooperation and Integration among Islamic Countries: International 

Framework and Economic Problems, Jeddah, Islamic Research and Training Institute Islamic 

development bank, 1987, P57. 



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

تعتتاون وتعاضتتد رؤوس المصتتدر الرئيستتي للتمويتتل فتتي التتبالد الستتالمية  وستتتتقلم المديونيتتة الحاليتتة ب 22األجنبيتتة

د عنهتا. مها التدول التتي ستد   األموال السالمية في التعهد بتسديد قروضها الطارجية بعيها لبعض مقابتل ختدما  تقتد   

فالمارا  العربية المتحدأ م ال قد تتخذ على عاتقها التبرع بتسديد القروض األجنبية لألردن مقابل تعهد األردن برفد 

ندستة النوويتة أليتراض البحتث العلمتتي المشتترك فتي جامعتة العلتوم والتكنولوجيتا  ويمكتتن طريجتي ةليتة الهباألردن 

وم لتن ة يتر بتين دول العتالم الستالمي ممتا يحقتق المصتالح   حساب الوفورا  الحاصلة لكال البلدين جراء هذا األمر

 المشترةة.

فهذا يعود بتالندع   ين دونما مقايية الطدما وفي حال قيام دول العالم السالمي ال نية بالسداد عن الدول الدقيرأ ف

وفي هتذا حمايتة متن   ا على الدول ال نية ألن عملية السداد توظيف لرؤوس أموال الدول ال نية في الدول الدقيرأأيي  

ا متن خستارأ رؤوس أمتوال الصتناديق ةمتا حصتل فتي انهيتار مطارر است مارها خارجيا ةصناديق ستيادأ تجتر مزيتد  

 م.2119العالمي في الربع األخير من عام  النظام المالي

 التكامل االقتصادي اإلسالميتنفيذ مقترحة ل آليةالمطلب الثاني: 

إن إعادأ توحيد اقتصادا  الدول السالمية لن تتتم إال ضتمن دراستة نتاملة مستتوعبة لجميتع متوارد التدول 

ا على الموارد االقتصادية علتى ا ونوع  حتى تعمل على توزيع وتنسيق السكان ةم    السالمية وإعادأ تنسيقها من جديد

مستو  دول العالم السالمي  وهذا ال يكون إال بمسح واقعي للقو  البشرية لد  الدول الستالمية ومعرفتة متطلبتا  

 .(23) التدريب والتتهيل ألن مصادر تكوين المهارا  يجب أن تتكامل فيما بينها
اللجتوء  مها في آلية تنديذ التكامل االقتصادي على مستو  التدول الستالميةيقديمكن تقتراحا  التي من االو

 ة:التالي إلى المراحل

  وأقتترح أن التنسيق بين الططط االقتصادية والنتاجية بحيث يكتدى في البدايا  التنسيق على المستتو  القطتاعي" -

  وأن يتبعتتن التنستتيق علتتى مستتتويا  تجاريتتة بتتين التتدول األعيتتاء يكتتون فتتي قطتتاع األراضتتي الزراعيتتة وال ابتتا 

تتستتيس وسياستية وتتمينيتتة  ومتتن  تم التتدخول فتتي اتداقيتتا  تستهيل انتقتتال األيتتدي العاملتة ورؤوس األمتتوال والستتلع  و

وتوجيتن ستيولة الدتوائض النقديتة للتدول الستالمية  (25)وتتستيس آليتة ستعر صترف ( 24) "التعاون المتالي والمصترفي

الحقيقيتة  خول  ال نية إلى الدول األخر  ذا  الدوائض األقتل لقامتة المشتروعا  االستت مارية المبانترأ ممتا يزيتد التد  

  (26)بزيادأ الطلب الدعال ودوران عجلة التنمية االقتصادية في دول العالم السالمي 

فهتذل المشتاريع متن نتتنها أن تكتون ييتر  دكرأ المشاريع االقتصتادية العمالقتة المشتترةة بتين التدول؛بعدم االةتداء  -

يدتترض أال يتؤ ر بتين التدول المشتترةة فيهتا  ويدتترض العمتل علتى ها مع أن وجود .محصنة من الطالفا  السياسية

ا بحتال ا أو استمرار  ا وعدم  الدصل بين نتائع المحور السياسي عن المحور االقتصادي بحيث ال يتت ر المشروع وجود  

ة  إال أن الحتتال يطتلتتف بتتين التتدول الستتالمية التتتي تستتارع فتتي قطتتع العالقتتا . وعليتتن فتتإن نشتتوب خالفتتا  سياستتي

ا بتين التدول الستالمية فتي حتال بقيتت ا قوي تالمشاريع العمالقة المشترةة بين الدول السالمية ال يمكن أن تشكل أساس  

من إيجابيا  تم ل مرتبة أدنتى متن الستوق  ن المشاريع العمالقة مع ةل ما لها  إضافة إلى أالطالفا  السياسة محكمة

 المشترةة القائمة على فكرأ التكامل االقتصادي.

وهتتذا محتتض ضتترورأ بتتين التتدول   (27) لتكامتتل االقتصتتادي بتتين التتدول الستتالميةالشتتروع بالتكامتتل السياستتي ا -

حتتتى يكتتون لهتتذل الستتوق االقتصتتادية  قتتل ضتتايط لتتدول العتتالم  ينالتتدوالستتالمية  ويستتاعد فتتي ذلتتك الل تتة الواحتتدأ 

 السالمي ألنن يكون ذو حماية قوية.

هتو معتروف متن حتال التدول الستالمية  لمتا-األولىومع أن فكرأ التكامل السياسي قد تبدو مستحيلة للوهلة 

صتتادي فتتي تجربتتة االتحتتاد قتإال أن تجزئتتة التكامتتل السياستتي علتتى يتترار تجزئتتة التكامتتل اال-متتن االنقستتام والتبعيتتة

ن المجتتال السياستي ةتتتن ضتم أن يبتتدأ بتكامتل قطتتاعي   النتكالية  وأقتتترح فتي هتتذا الشتتن هتتذلاألوروبتي تبتتدو مزيلتة 

                                      
  ملطم رسالة ماجستتير بعنتوان "أ تر فوائتد القتروض علتى تتراةم التديون الطارجيتة ناصح بن ناصح  البقمي (22)

عودية  دراسة تطبيقية على دول إستالمية مطتتارأ  مجلتة دراستا  اقتصتادية: السلستلة العلميتة لجمعيتة االقتصتاد الست

 .121ل  ـم  1218العدد األول  المجلد األول  

 .262  261    نعمان  النظرية االقتصادية (23)

 .621-626التعاون االقتصادي     زةي (24)

)25( Neves, A Comparison Of Implied Standard Deviations, P2. 

 .155-156    دور البنوك السالمية  حيسنم (26)

)27
( Laffan, Brigid, Integration and Co-Operation in Europe, Rutledge, Uaces Contemporary European 

Studies, 1992, P5. 



  دعاء حسن الرزوق

153 

 مجتاال  تم يمتتد إلتى  هتذا المجتال م يتوستع داختل بين الدول  ياالستطباراتالتنسيق على صعيد  يجري  م ال   تكامل

 أمنية أخر .

 

 المبح: الثال:

 السوق اإلسالمية المشتركة ضرورة شرعية

متتن حيتتث الحكتتم الشتترعي ومتتن حيتتث ينتتاقش فتتي هتتذا المبحتتث تتصتتيل التتدعوأ إلتتى الوحتتدأ الستتالمية 

السياستتتة الشتتترعية  وستوضتتتح فيتتتن أن الستتتوق المشتتتترةة هتتتي خطتتتوأ علتتتى الطريتتتق ةمتتتدخل متواضتتتع يستتتبق 

 االقتصادية.ويسبق الوحدأ وحتى السياسي  التكامل االقتصادي والنقدي

 المطلب األول: األسباب الداعية العتبار إقامة السوق المشتركة ضرورة شرعية 

فهتي ليستت بم ابتة مواةبتة  ؛ملحة منتذ أمتد بعيتدنرعية تعد السوق المشترةة بين الدول السالمية ضرورأ 

حتدر متن فكترأ توحتد وإنما مطلتب نترعي متجتذر فتي مبتادئ العقيتدأ الستالمية ومن  لما يدرزل العصر من تطورا 

ألن المقصتتد العتتام متتن التشتتريع حدتتظ نظتتام األمتتة واستتتدامة صتتالح النستتان عقلتتن وعملتتن ومتتا بتتين يديتتن متتن  ؛األمتتة

 .(28) موجودا  العالم الذي يعيش فين

بما أن  روأ األمة تستحوذ على ةل االعتبار في مقاصد الشريعة السالمية فال يتحقق الصالح إال بدوران و

  مهملتة بتل هتو  تروا -أي متالهنتا ولتيس -فكترأ تستييب المتال يحترم  هذا وإن السالم (29) بتيدي أة ر الناسالمال 

فتتي حتتال إبقتتاء لل تتروا  متروةتتة دونمتتا استتت الل اقتصتتادي فهتتذا   و(30) للمتتال المتقتتوم األن فيتتن إتالف تت وجتتاء التحتتريم

قامتة الطالفتة الستالمية لتحقتق قيتام الستوق بحاجة لن األمر قد يظن بعض الناس أوتيييع لمال المسلمين أجمعين  

 .(31) وهذا ليس باألمر الصحيحوالست الل ال روا   السالمية المشترةة

في مقارنة أجراها أيمن صتالح فاضتل بتين حجتم التجتارأ البينيتة والجماليتة للتدول الستالمية ختالل  متاني 

  وأن هتتذل %11.3وجتتد أن متوستتط النستتبة المئويتتة البينيتتة للصتتادرا  تستتاوي "م 1889-م1881ستتنوا  متتن عتتام 

مما يدلل على بقاء نسبة ةبيرأ متن المتوارد  (32) م"2115خالل عام  %13.5النسبة لم تزد الشيء الك ير حيث بل ت 

 وهنا مكمن الططورأ.   بدون است الل

ء تعامل دول العالم السالمي مع بعيها علتى وجود حرمة نرعية في بقاأود النارأ إلى عالوأ على ذلك   

ةوستيلة لطتروج دول العتالم الستالمي  ع الهوأ بينها  إضافة إلى تعين إقامة الستوق المشتترةةوس   النحو الحالي الذي ي

أولوياتتتن القيتتاء علتى فقتتر ومديونيتة العتتالم الستتالمي    تكتونمتن التبعيتتة االقتصتادية بإقامتتة نظتتام اقتصتادي مستتتقل

ل على تحقيق التنمية اعتمادا  علتى المتوارد الذاتيتة بصتدة أساستية تتوازن بتين نتقين اللتذين يعتاني منهمتا وهمتا: والعم

النتتدرأ النستتبية فتتي الستتكان التتتي ترتتتب وجتتود متتوارد معطلتتة وانطدتتاض فتتي النتتتاج وانطدتتاض فتتي التتدخل؛ والتتوفرأ 

 .(33) تلزم لحراز التقدمالنسبية في السكان مع وجود ندرأ نسبية في نوعية األفراد المس

 : دوافع قيام السوق المشتركة بين الدول اإلسالميةالثانيالمطلب 

دأ الحتديث عتن مية  ودوافتع نترعية لقيامهتا  وستتبهناك دوافع اقتصادية لقيام السوق المشترةة بين الدول الستال

 الدوافع االقتصادية  وأ نين بالدوافع السياسية.

 فتهمها:أما الدوافع االقتصادية 

                                      
عبتتد التترحمن  تقتتويم مستتيرأ االقتصتتاد الستتالمي  المتتؤتمر العتتالمي ال التتث لالقتصتتاد الستتالمي  مكتتة   يستتري (28)

ن عمتتر  دور المصتتارف الستتالمية فتتي إقامتتة ستتوق   وابتت11-11المكرمتتة  جامعتتة أم القتتر   ربعتتة تمهيديتتة.   

 .191-111إسالمية مشترةة    

 .115ابن عمر  دور المصارف السالمية   ( 29)

( ابن عابدين  محمد أمين  "حانية رد المحتار على الدر المطتتار نترح تنتوير األبصتار متع تقريترا  الرافعتي" 30)

 بيرو   لبنان.م  1811  دار الكتب العلمي  ربعة عام 2/623ج

)31( Nienhaus, Economic Cooperation Pp 56-57. 

  مجلتتة جامعتتة الملتتك عبتتد 63-62فاضتتل  أيمتتن صتتالح  "الستتوق الستتالمية المشتتترةة المعوقتتا  والحلتتول"  ( 32)

 ل.1232م  2111  1  العدد 22العزيز: االقتصاد السالمي/ مجلد 

 .228    نعمان  النظرية االقتصادية (33)



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

 حيتتث يتتدفع بنتتا إقامتتة الستتوق المشتتترةة للتتتطلم متتن نتتدرأ المتتواردنتتدرأ المتتوارد التتتطلم متتن : التتدافع األول -

رأس المتال  ؛ فعلتى ستبيل الم تال تمتلتك دول الطلتيع العربتيبين الدول األعياءالتبادل خاللها سيتم من   ما رة  اسوب

 حال إقامة السوق المشترةة يتم تبادل رؤوس األموال والعمالة.   وفي(34) بةول ولكن ينقصها العمالة المدرَّ والبتر

ستلع والطتدما  ذا  يقتوم علتى تبتادل الالتذي مبتدأ التطصصتية فتي التجتارأ الدوليتة التطلم متن  الدافع ال اني: -

ةالتعرفتة   الميزأ النسبية؛ فإقامة السوق المشتترةة ييتمن حمايتة الصتناعا  المحليتة ب يتر حاجتة لتتدخال  حكوميتة

حيتث لتن يكتون هنتاك  35الهادفة إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة األجنبيتةالجمرةية ونظام الحصم النسبية 

للتعرفتتة الجمرةيتتة وال لنظتتام الحصتتم  وستصتتبح المنافستتة األجنبيتتة قويتتة متتع منتجتتا  الستتوق المشتتترةة التتتي  داع  

 تما لها في جودأ المنتع وةداءأ التبادل.

ل ي التعامل مع منظمتة يال  السوق المشترةةالتطلم من مشكلة التجارأ الحرأ؛ صحيح أن إقامة  فع ال الث:الدا -

معوقتا  التجتارأ الدوليتة وريبتة فتي تشتكيل يتادأ للمنظمتة لزتتم اللجتوء قد إلى أنن الواقع  يشيرلكن   التجارأ العالمية

 قو  سياسية ضايطة عن رريق قوأ اقتصادها. 

التتدول التطصتتم فتتي تصتتدير الطامتتا  التتتي تقتصتتر مشتتارةة التتتطلم متتن االقتصتتار علتتى ابتتع: التتدافع الر -

التتتي أدرةتتت  -ةعمليتتة متتن عمليتتا  التنميتتة الدرديتتة ذا  المقتتاييس القطريتتة-عليهتتا علتتى المستتتو  العتتالمي الستالمية

إدراك هتذل الحقيقتة ل العالم الستالمي أحتوج متا تكتون إلتى دومع أن فلجت  إلى االندماج   هافشلالدول يير المسلمة 

لمتطلبا  التنمية الدعلية  ولم يطدتض العجتز  ولتم يحتل مشتاةلها  بو  عدم استجابة هذا النوع من التنمية عد ب خاصة

االقتصتتادية بستتبب حتتدأ التقوقتتع القطتتري التتذي أضتتعف المبتتادال  بتتين دول العتتالم الستتالمي والتتدول األختتر  تحتتت 

 .(36)  ورا  سياسية أعاقت أي تحالف اقتصادي إسالمي يحمي  روا  الدول السالمية من التيطم النقديض

أما الدوافع السياسية فتبرز النارأ هنا إلى قيام التكامل االقتصادي يقتيي وجود قوأ سياسية مهيمنة قوية تحمي 

ل السالمية تطتلف عن االتحاد األوروبي في أمتر إذا متا ا إلى أن الدوهت سابق  الكيان االقتصادي النانئ  ولذا فقد نوَّ 

فاالتحاد األوروبي قد نشت فتي بداياتتن بالستوق المشتترةة ألنتن لتم يكتن ألحتد مصتلحة فتي إيقتاف  ؛تمت المقارنة بينهما

المية السوق المشترةة ال من داخل أوروبا وال خارجها  أما في حالة السوق المشترةة إذا متا أقيمتت بتين التدول الست

فستكون هشة من الداخل قبل الطارج لك رأ الطالفا  السياسية الداخليتة والستتمرارية تعترض التدول المستلمة لتبعيتة 

 الدول األخر .

إن من السياسة الشرعية التي تسعى نحو تلمس حاجا  الدول السالمية ةكيان واحتد أن يكتون البتدء فتي التكامتل 

ا معن بندس الدترأ على أقل التقتديرا   حتتى أو على أن يكون متزامن    الدرصةالسياسي قبل االقتصادي إن أتيحت لن 

ب دول العتتالم الستتالمي المحتتاوال  الدانتتلة متتن التكتتتل االقتصتتادي التتذي يكتتون رهتتين الطالفتتا  السياستتية أو نجن  تت

 د أة ر ةداءأ.ألنن سيجعل االقتصا-إذا تسنى األمر-االمالءا  الطارجية  وال نك أن الصالح السياسي أولى

 فرصتةتكامل االقتصادي ولتو بتقتل وال  وةانت األولوية متاحة للأما إذا لم تتسن فرصة إجراء التكامل السياسي أ

ا للتكامل االقتصتادي وإن ةتان ا لتقدير أصحاب السياسة الشرعية  وال نجعلن نرر  ا ومتروة  فعندئذ نبقي األمر مدتوح  

 مية.صاحب األفيلية في حالة الدول السال

 المبح: الرابع

 تقييم تجربة السوق األوروبية المشتركة لمناسبتها للسوق اإلسالمية المشتركة

ا للستوق سيتم في هذا المبحث رصد لمتا يتتم تتهيلتن متن الستوق األوروبيتة المشتترةة لنميتز متا يكتون مناستب  

 ة بالتنديذ.والمؤسسا  المعنيوذلك على صعيد السياسا  والتشريعا    السالمية المشترةة

 تحليل مقومات السوق األوروبية المشتركةالمطلب األول: 

يالحتتظ أن الستتوق األوروبيتتة المشتتترةة قتتد ابتتتدأ  بالعمليتتة التكامليتتة بمجموعتتة متتن محتتددأ متتن األنشتتطة 

االنتدماج الكامتل ا إلى أن تتحقق الوحتدأ السياستية أو ا ورأسي  والمؤسسا  ذا  الطبيعة الدنية  م التوسع التدريجي أفقي  

 تم اعتمتد  مبتدأ التوستع   قد بدأ التكامل القطاعي بتحد القطاعا  وةان قطاع الدحم والصلب  و(37) في نهاية العملية

داخل القطاع الواحد  م االمتداد نحو القطاعا  األخر  واالندماج بها  ويالحظ من ذلك القطاع المبتدأ بتن أنتن األة تر 

                                      
خالد الوزني وأحمد الرفاعي  مبادئ االقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق  عمان  دار وائل للنشر  الطبعة ( 34)

 .321    339    2115ال امنة  

 .363-328الوزني والرفاعي  مبادئ االقتصاد الكلي    (35)

   بتصرف.252-251  265    ( نعمان  النظرية االقتصادية36)

 .22األوربي"   مبييين  "االتحاد ( 37)



  دعاء حسن الرزوق

155 

قيتق أمتن الطاقتة(   تم قطتاع الزراعتة )تحقيتق األمتن ال تذائي(  ومتن  تم القطتاع المتالي أهمية وهو قطاع الطاقتة )تح

 )تحقيق استقرار النقد(  وانتقل االمتداد إلى قطاع السياسة الطارجية إلى أن وصل حاليا إلى القطاع األمن الشامل.

لنشتاء الستوق المشتترةة  ا أولي تا يالحظ على تجربة االتحاد األوروبي بتن التكامل السياستي لتم يكتن متطلب ت

وال حتى للتدكيتر فتي إقامتة التكامتل القطتاعي منتذ البدايتة  وإنمتا هتو الهتدف األخيتر متن عمليتة التكامتل االقتصتادي؛ 

فالتكامل االقتصادي في التجربة األوروبية هو الططوأ األولى في عملية التكامل السياسي الذي يتتي بدورل فتي نهايتة 

 الجزئيا  السابقة. األمر بعد إتمام ةل

امل   ولم يسبق قيام السوق؛ بل على العكس فقد قامت السوق  وتم التكيالحظ أن التكامل النقدي لم يت  أوال   

 النقدي بعد خمسة عقود تقريبا مع ةون العمل ةان جاريا على تحققن.

 لسوق األوروبية المشتركةاالسوق اإلسالمية المشتركة المقترحة بمقومات مقارنة مقومات : المطلب الثاني

متن  (38) %38م 1881صحيح أن الدول السالمية بمجموعها تعاني من مديونية  قيلة بل ت في مطلتع عتام 

الناتع المحلي الجمالي  وهو العام الذي ةانت أوروبا تحتدل بقترب تتتويع اتحادهتا بالتكامتل النقتدي  فدتي حتين تندتق 

المحلي الجمالي على وفاء ديونها  نر  أنن يمكنها أن تتجن نحتو إصتالح  الدول المسلمة ما يقارب من نصف ناتجها

 اقتصادي ونقدي وسياسي ليس على صعيد الدولة الواحدأ وإنما على صعيد الدول السالمية مجتمعة.

يمكن ببسارة للدول السالمية البدء بالتكامل بتن تحذو هذا الحذو بالتكامل ضمن قطاع واحد ومن  تم اتبتاع 

داء بمتتا بتتدأ  بتتن التجربتتة تتتستتة التوستتع داختتل القطتتاع واالمتتتداد لقطاعتتا  أختتر   وال يشتتترر باليتترورأ االبسيا

ولذا يمكن تحديد القطاع األة ر أولوية للتدول الستالمية أال وهمتا قطاعتا -فهي قد بدأ  بما رأتن أولوية لها-األوروبية

األمنيتة متن المطتارر الرهابيتة وييرهتا  ولعتل فتي ستورأ الزراعة واألمن اللذان يشتكالن األمتن ال تذائي والحمايتة 

قريش إنارأ إلى أن هذين القطاعين يشكالن أولوية بالنستبة للتدول الستالمية علتى التدوام  وذلتك ةمتا ورد فتي قولتن 

 .(39)تعالى:" الذي أرعمهم من جوع وآمنهم من خوف"

السياسي قد يكون هو الططوأ األولى؛ فكل منظمتة إقليميتة أما بالنسبة للدول السالمية فكما أوضحت فإن التكامل 

 لها تطلعاتها وأهدافها التي تطتلف عن أهداف المنظمة القليمية األخر .

ومع أن التكامل السياسي أولوية للدول المسلمة إال أنن ال ينب تي يتض الطترف عتن تبعيتة التدول الستالمية 

 ؛ن تتستيس الستوق المشتترةة تتطلتب االستتقاللية التامتة للتدول األعيتاءولتذا فتإ  (40) بعتد اتقلة سياستي  فهي ليست مس

ولقد أنر  في موضتع  ؟تأ االستعمار بطريقة يير مبانرأفكيف ستقوم الدول السالمية بهذا وهي ما تزال تحت ور

تتداد إلتى من هذل الدراسة إلى أن ذلك ممكن عتن رريتق التكامتل واالنتدماج القطتاعي األمنتي  تم التوستع داخلتن واالم

 ييرل.

  المشتترةة األوروبيتة فهو لم يكن أولوية فتي تجربتة الستوقلتكامل النقدي بين الدول السالمية أما بالنسبة ل

التتستيس لتمويتل نقتدي إستالمي ولبنتك   مع أنن ضرورأ "فصتحيح أن ندسها ةذلك بالنسبة للدول السالميةوهو ليس 

يتؤدي إلتى إظهتار منطقتة والتذي ربمتا مرةزي إسالمي ضرورأ لتمويل المشاريع المشتترةة ولتستهيل تعتاون نقتدي  

  إال أنن ليس ضترورأ ملحتة لقيتام الستوق وال تقتوم (41)نقد الدوالرعملة إسالمية "دينار" مشابهة لنقد السترليني أو ل

إن فتي أول ظهتورل إضافة إلى أن العملة الموحدأ لن تدي بال رض ألن التكامل النقدي الستالمي السوق بقيامن أوال  

شتتكل قتتوأ يتحقتتق التتتوازن المطلتتوب بتتين دول العتتالم الستتالمي ولتتن يلتتن ن بقتتوأ العمتتال  األختتر  الموحتتدأ فلتتم يكتت

 اقتصادية ضاربة.

لتكامتتتل النقتتتدي ألن األولتتتى تجميتتتع إن تتستتتيس الستتتوق الستتتالمية المشتتتترةة هتتتو الططتتتوأ األولتتتى قبتتتل ا

االقتصادا  اليعيدة المتباعدأ ودمجها معا لتسهيل حرية التجارأ ولتوظيتف المتوارد ولصتيانة رؤوس أمتوال التدول 

السالمية من الطروج. فإذا تم االندماج الحقيقي يصبح ذلك اقتصادا موحدا يسهل فيما بعد التعامتل بعملتة موحتدأ ألن 

ون هدفا ضروري التحقيق ألن الستوق هتي التتي تدترز التكامتل النقتدي. أمتا فتي حتال تتم التكامتل توحيد العمال  سيك

                                      
البقمي  ملطم رسالة ماجستير بعنوان "أ ر فوائد القروض على تراةم الديون الطارجيتة دراستة تطبيقيتة علتى ( 38)

دول إسالمية مطتتارأ  مجلتة دراستا  اقتصتادية: السلستلة العلميتة لجمعيتة االقتصتاد الستعودية  العتدد األول  المجلتد 

 .116ل  ـم  1218األول  

 .2 سورأ قريش اآلية رقم (39)

أحمد نوقي  المدخل إلى علم االقتصاد منهجية ورؤية إسالمية في تناول المسائل االقتصادية  القاهرأ دار   دنيا (40)

 .328    2115الكتاب الحديث  

)41( Nienhaus, Economic Cooperation, Pp 57- 58. 

 



 اإلفادة من تجربة االتحاد األوروبي في تأسيس السوق المشتركة بين الدول اإلسالمية

 الدراسة بالتركيةعنوان 
 

النقدي أوال فستلتزم تلك الدول بالعملة الموحدأ وهي لتيس بينهتا تعتامال  تجاريتة مشتترةة ومنظمتة أصتال  والتبتادل 

 التجاري البيني الموجود ال يشكل سوقا مشترةة أةبر.

موحدأ ستولد صتعوبا  فتي التعتامال  الماليتة اليير جة إلى توحيد العملة ألن العملة الحا إن دمع االقتصاد يدرز

نتيجة لعملية صرف العمال  وتحويلها من قيمة سعر صرف إلى أخر   وفي تجربة االتحاد األوروبتي متا يديتد بتتن 

ا أنن متا خصوص    وق ومكمل لهاتتسيس السوق المشترةة هو الططوأ األولى التي تيمن التكامل النقدي ألنن تبع للس

من نيء ملزم للتكامل النقدي بين الدول السالمية في حال عدم وجود السوق المشترةة وما من ملزم للتعامل بها لتو 

 أنها وجد  في حال عدم وجود السوق المشترةة بين الدول السالمية.

 الخاتمة

 والتوصيات النتائجتمل على وتش

اقتتتراح نمتوذج نظتري قابتتل للتطبيتق العملتي لقيتتام ستوق إستالمية مشتتترةة   وال  أإن أهتداف هتذل الدراستة   

على يترار الستوق األوروبيتة المشتترةة ذا  النقتد -ومن لوازمها ةل من التوحيد النقدي  ةمدخل للتكامل االقتصادي

والتكامتتل السياستتي؛  انيتتا  مقارنتتة نمتتوذج الستتوق المشتتترةة المقتتترح بتتين التتدول الستتالمية بنمتتوذج تجربتتة -الموحتتد

 االتحاد األوروبي في إنشاء السوق المشترةة القائم على أرض الواقع.

األهتتداف قمتتت بتعريتتف متتوجز عتتن دور الستتوق األوروبيتتة المشتتترةة فتتي قيتتام االتحتتاد ق هتتذل ستتبيل تحقيتتفتتي و

  وقمت نت ةيف تكون السوق السالمية المشترةة ضرورأ اقتصادية  وضرورأ نرعية بندس الوقتاألوروبي  وبيَّ 

تحتتاد ر تجربتتة االيمكتتن إستتقاتجربتتة الستتوق األوروبيتتة المشتتترةة بهتتدف استتتطال  متتا قيتتيم فتتي النهايتتة بتتإجراء ت

نظري لتتسيس سوق مشترةة بين الدول السالمية  وتحديد متوارن االستتدادأ ومتوارن الترح علين في المقاألوروبي 

 التعديل والضافة.  

الدراسة بتنن ليس من مانع من إقامة سوق إسالمية مشترةة بتين  تساؤال استطاعت الدراسة أن تجيب عن 

رادأ  وأنن يمكن االستدادأ من تجربة السوق األوروبيتة المشتترةة متن أجتل إقامتة ستوق الدول السالمية إال وجود ال

 بتجربتتة االتحتتاد تبتتع للتكامتتل االقتصتتادي استتتدالال   إستتالمية مشتتترةة  وأن التكامتتل النقتتدي بتتين دول العتتالم الستتالمي

وأن التكامتل السياستي جتاء  التكامتل النقتدي رل بمعاهدا   م حقق  م أرَّ   وال  أ ا اقتصادي  أجر  تكامال  األوروبي الذي 

ا في تجربة االتحاد األوروبي الذي يسعى اآلن نحول  لكن يمكن التعديل علين في مقترح الدراسة بتنتن يتدور ا أيي  تبع  

 بحسب المصلحة العليا للدول السالمية.

 ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

وإنشتاء والتكامتل السياستي لعالقتة بتين التكامتل النقتدي اوأن   للتكامتل االقتصتادي أساسالسوق المشترةة -

ا  وإمكانيتة تجتاوز والمكانت لكتن المصتلحة العليتا  وتكامليتة ترابطيتة هي عالقةسوق مشترةة بين الدول السالمية 

 السياسة الشرعية. تقتيينحسبما العقبا  هي جميعها عوامل تحدد من يتتي ةططوأ أسبق 

سوق مشترةة بتين أ ر سلبي على إنشاء الدولية  والتبعية يياب الرادأ السياسية  وتما ل الهياةل النتاجية -

ببلتو  الرادأ السياستية نحتو تكتتل اقتصتادي مشتدوع بتكتامال  الدول السالمية لكن يمكن تقليم هذا األ تر الستلبي 

 نقدية وسياسية.

السوق المشتترةة وذلتك عتن رريتق يمكن استدادأ الدول السالمية من تجربة االتحاد األوروبي في إنشاء  -

 حسب المصلحة العليا.ذل التجربة األخذ والتعديل من ه

 توصيات الدراسة:

ل ه  بحيتث يستا في رريق التكامل السياسيا جزئي   عملي  التسريع في إنشاء السوق المشترةة ألنن يم ل حال   -

 مية الرايبة في إنشاء سوق مشترةة.قيام التكامل االقتصادي بين الدول السال

للوقتتوف علتتى المتتوارن القابلتتة للتطبيتتق بتتين التتدول تجربتتة االتحتتاد األوروبتتي التعمتتق بدراستتة وتحليتتل  -

 السالمية في التكاملين النقدي والسياسي.

 المراجع المصادر و

 بالنجليزية وتشتمل المراجع بالعربية والمراجع

 المراجع بالعربية
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بقمي  ناصح بن ناصح  ملطم رسالة ماجستير بعنوان "أ ر فوائد القروض على تراةم التديون الطارجيتة  .1

دراسة تطبيقية على دول إستالمية مطتتارأ  مجلتة دراستا  اقتصتادية: السلستلة العلميتة لجمعيتة االقتصتاد الستعودية  

 هـ. 1218المجلد األول  العدد األول  

جراد  خلف  معيال  التجزئة والتتخر وآفاق التكامل والتطور  دمشق  منشورا  اتحاد الكتتاب العترب   .2

 .1888د.   

دنيتتا  أحمتتد نتتوقي  المتتدخل إلتتى علتتم االقتصتتاد منهجيتتة ورؤيتتة استتالمية فتتي تنتتاول المستتائل االقتصتتادية   .3

 .2115القاهرأ  دار الكتاب الحديث  د. ر  

اون االقتصتتادي بتتين التتدول الستتالمية  بحتتث مقتتدم إلتتى المتتؤتمر العتتالمي األول زةتتي  حستتن عبتتاس  التعتت .2

 .1815  نبار  25-21لالقتصاد السالمي  مكة  

سعدوني  محمد  الوحدأ النقدية األوروبيتة وإنتكاليا  اليتورو  الجزائتر  جامعتة بشتار  د. د  د. ر  د.     .6

 موجود البحث على موقع مكتبة الكتب والبحوث 

 http://www.jalaan.com/book/show.php(13.05.2009) 

متع تقريترا  الرافعتي"   عابدين  محمد أمين  "حانية رد المحتار على الدر المطتار نرح تنوير األبصتار .5

 م  بيرو   لبنان.1811  ربعة عام ةدار الكتب العلمي

ور المصتارف الستالمية فتي إقامتة ستوق إستالمية مشتترةة  بحتث منشتور فتي ةتتاب عمر  عمر صالح  د .1

-26الوقائع  مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسا  المصرفية السالمية في االست مار والتنمية  المنعقد في الدتترأ متا بتين 

 .2113  الشارقة  منشورا  مرةز البحوث والدراسا   جامعة الشارقة  د. ر  2112  صدر  21

فاضل  أيمن صالح  "السوق السالمية المشتترةة المعوقتا  والحلتول"/ مجلتة جامعتة الملتك عبتد العزيتز   .9

 ل.1232م  2111  65-33  الصدحا  1  العدد 22مجلد 

فنجري  محمد نوقي  بحث بعنوان "المذهب االقتصتادي فتي الستالم"  مقتدم إلتى المتؤتمر العتالمي األول  .8

 .1815/ نبار  د. د  د. ر  25-21لالقتصاد السالمي  مكة  

فيتتروز  أحمتتا حمتتة  "التكامتتل االقتصتتادي العربتتي"  رستتالة ماجستتتير  جامعتتة قاصتتدي مربتتاح ورقلتتة   .11

 م.2113الجزائر  

قحايريتتة  آمتتال  الوحتتدأ النقديتتة األوروبيتتة النتتكاليا  واآل تتار علتتى المديونيتتة الطارجيتتة لتتدول الجنتتوب   .11

 .2115د. ر  الجزائر  جامعة الجزائر  د. د  

األوروبي ةظتاهرأ إقليميتة متميتزأ"  األةتاديميون للنشتر والتوزيتع  الطبعتة  االتحادمبييين  مطلد عبيد  " .12

 م عمان  األردن.2112األولى  

محيسن  فؤاد  دور البنوك السالمية في سوق عربيتة إستالمية مشتترةة  بحتث موجتود فتي ةتتاب الوقتائع   .13

  2112/ صتتدر  21-26ا  المصتترفية الستتالمية فتتي االستتت مار والتنميتتة  بحتتث مقتتدم إلتتى متتؤتمر "دور المؤسستت

 .2113الشارقة  جامعة الشارقة  مرةز البحوث والدراسا   د.ر  

نعمان  فكري أحمد  النظرية االقتصادية في السالم مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقتصادي متكامتل  دبتي   .12

 .1896دار القلم  الطبعة األولى  

د والرفتتاعي  أحمتتد  مبتتادئ االقتصتتاد الكلتتي بتتين النظريتتة والتطبيتتق  عمتتان  دار وائتتل للنشتتر  وزنتتي  خالتت .16

 .2115الطبعة ال امنة  

يسري  عبد الرحمن  تقويم مسيرأ االقتصاد السالمي  المؤتمر العتالمي ال التث لالقتصتاد الستالمي  مكتة  .15

 المكرمة  جامعة أم القر   د. د  ربعة تمهيدية  د.  
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