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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

 مقدمة

 الكتابة وكثرت ، عديدة سنوات منذ مثارة اخلارج يف العربية األموال قضية

 . األمريكية املتحدة الواليات يف سبتمرب 11 أحداث أعقاب يف عنها

 ؛اخلارج يف العربية األموال حجم حول االقتصاديني تقديرات تفاوتت وقد

 عن البعد كل بعيدة تقديرات وهناك ، للمنطق أقرب تكون قد تقديرات فهناك

 . املنطقي االستدالل

 يف خاصة وتواجه ، رشعية وغري رشعية عدة قنوات يف األموال هذه ُتستثمر

 . التجميد أمهها عدة هتديدات - احلالية املرحلة

نت واجتامعية اقتصادية فجوات األموال هذه غربة أحدثت  اخلارجية القوى مكَّ

 - األجنبية االستثامرات- الديون:  أمهها ؛ عديدة بأشكال علينا نفوذها بسط من

 . اخلريية لألعامل األجنبي والتمويل - املعونات

 العربية األموال عودة تنتظر منطقتنا يف حيوية استثامرات هناك..  وأخريا  

 . الصحيحة
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 القضية تلك جوانب لبعض خمترص عرض تقديمالبحثية  املقالة هذه يف سأحاول

 . واملتشعبة املعقدة

  اخلارج يف العربية األموال حجم إشكالية  

 عرض يتطلب اخلارج يف العربية األموال حجم إشكالية تناول إن ؛ بداية

 ذلك بعد أعلق ثم ، االستثامر لساحة األقرب االقتصاديني اخلرباء تقديرات

 . هلا األمثل واالستثامر ، األموال تلك حجم عن منطقية نتيجة إىل للوصول

 الطموحات بني العريب االقتصادي االندماج»  مؤمتر يف ذكر[ 1] جوييل أمحد.  د

 اخلارج يف العربية األموال حجم أن م1001 أكتوبر يف عقد والذي«  والواقع

 وهو- حلمي طاهر أكد املؤمتر اتذ يف ، دوالر مليار 000 و 000 بني يرتاوح

 يرتاوح العربية املنطقة خارج املستثمرة العربية األموال حجم أن -اقتصادي خبري

 للمحاسبني السادس العلمي املؤمتر ويف.  دوالر مليار 000 و 000 بني ما

 يف بالقاهرة والنظم واملراجعة للمحاسبة العلمية اجلمعية نظمته والذي املرصيني

 مليار 000 بنحو اخلارج إىل املهاجرة العربية األموال قدرت م1001 أكتوبر

 » عام مدير أن له دراسة يف اقتصادي خبري حشاد نبيل الدكتور وذكر ، دوالر

 جمموع بأن رصح ؛ عربية دولة 11 متلكها التي«  لالستثامر العربية املؤسسة

 م1991 عام هناية يف دوالر بليون 010 بلغ اخلارج يف املستثمرة العربية األرصدة
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 يمكن أنه وأضاف ، البيانات يف الكبري التضارب يالحظ بأنه«  حشاد»  وعلق ،

 يرتاوح اخلارج يف العربية األموال حجم أن إىل تشري التقديرات معظم إن القول

 أي ؛ م1999 عام يف ُكتبت«  حشاد»  دراسة[ . 1] دوالر مليار 000 - 000 بني

 وسوف ،«  لالستثامر العربية املؤسسة»  عام مدير ترصيح من سنوات مخس بعد

 . قليل بعد ذلك داللة نوضح

 للبالد والصناعية التجارية للغرف العام االحتاد»  رئيس إسامعيل أبو خالد.  د

 آخر يف بلغت كله العامل يف واملستثمرة املهاجرة العربية األموال أن أكد«  العربية

 املالية األسواق يف معظمها تستثمر ، دوالر مليار 900 هلا ودراسة إحصائية

 [ .3] العاملية بالبورصات حتققت التي والسندات األسهم يف خاصة ؛ الدولية

 صحيفة معامله ونرشت ، مشرتكة(  أوروبية - أمريكية)  أمنية جلنة أعدته تقرير

 عام هناية حتى العربية األموال حجم أن التقرير أوضح ، القاهرية وعاألسب

 وهذا ، دوالر مليار 900 جتاوز قد واألمريكية األوروبية املصارف يف م1001

 األخرى األصول من العديد هناك أن حني يف ، السائلة النقود يمثل الرقم

 [ . 1] عربية مللكية ختضع التي واملؤسسات والرشكات كالعقارات

 هذا وضع ومع ،(  مادي)  هو وما ،(  مايل)  هو ما بني التفريق حتمية تظهر وهنا

 . كبري رقم إىل التقدير يرتفع قد احلسبان يف التفريق
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 والثروات واملوجودات األصول حجم أن ذكرت بريطانية مرصفية مصادر

 مليار ألف أي)  دوالر تريليون عىل قيمتها تزيد اخلارجية البنوك يف العربية

 جمال متثل وهي ، ورشكات وحكومات ألفراد مملوكة الثروات هذه وأن ،( دوالر

 [ .1] أمريكا خاصة ؛ العاملية للبنوك وكبري خصب أعامل

 أنه أوضح – السعودية يف التجارية الغرفة عام أمني - دحالن اهلل عبد الدكتور

 بنحو يقدر اخلارج يف اخلليجية االستثامرات حجم فإن ؛ التقديرات لبعض وفقا  

 ؛ املتحدة الواليات يف تتمركز االستثامرات هذه معظم وأن..  دوالر مليار 1100

 [ .0] املغرتبة اخلليجية االستثامرات من% 00 نحو أمريكا تستوعب حيث

 مجيع أموال يشمل العربية األموال عن فحديثنا ؛ الترصيح هذا أمام قليال   نقف

 املذكورة األموال«  دحالن. »  د يقرص فعندما وبالتايل ، وأثريائها العربية الدول

 الرقم من بكثري أكرب جمتمعة العربية املبالغ أن ذلك فمعنى ؛ فقط اخلليج عىل

 . الغائب املذكور

 العربية الشؤون جلنة اجتامع يف ذكر املرصي الشعب جملس عضو«  إبراهيم جرب »

 اخلربة بيوت إحدى عن صادرا   ماليا   تقريرا   هناك أن املرصي الشعب بمجلس

 البنوك يف العربية األموال حجم أن يؤكد التقرير هذا ؛ باخلارج االقتصادية

 [ .0] دوالر تريليون 1.1 إىل يصل واألمريكية األوروبية
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 ضمن - رصح السابق ترصحيه من أشهر ثالثة من أقل بعد جوييل أمحد والدكتور

 املستثمرة العربية األموال أن - بالقاهرة عقدت التي«  العريب االحتاد»  اجتامعات

 [ !0] دوالر مليار 1100 بنحو تقدر العريب الوطن خارج

 من : نفسه يفرض سؤاال   أنفسنا نسأل جتعلنا األرقام تضارب بني طويلة سياحة

 األقرب التقدير هو وما ؟ وملاذا ؟ األرقام تضارب يف املصلحة صاحب هو

 .؟ للصحة

 : أمرين بني التفرقة جيب السؤال هذا عن اإلجابة حماولة قبل

 . رسية حسابات بند حتت األجنبية بالبنوك املودعة العربية األموال  .1

 غري وسطاء طريق عن املبارشة غري حتى أو املبارشة االستثامرات  .1

 تقديراهتا تكون ثم ومن ، حرصها املمكن من والتي ، األجنبية الدول يف - البنوك

 . للصحة أقرب الغالب يف

 متثل نظري وجهة يف وهي ، األوىل النقطة يف موجود كله االلتباس أن أحسب

 تضارب يف الرئيس السبب أهنا وأحسب ، العربية األموال من العظمى الغالبية

 .؟ املستفيد فمن..  األرقام
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 : طرفان املستفيد

 . املوِدع -1

 . لديه املوَدع -1

 . املرتفعة الرضائب بسبب ربام ؛ بالرسية متسكه يف شديد غموض حييطه:  فاملوِدع

 سحبها تم لو بحيث ؛ الستثامراته مركزيا   عصبا   األموال تلك متثل:  لديه واملوَدع

 السالمة يضمن املطلقة شبه بالرسية االحتفاظ فإن لذلك ؛ املوت دائرة يف لوضع

 الغطاء كشف حال يف األموال تلك لسحب القوية والضغوط األفعال ردود من

 . الرسي

 عىل يعمالن الطرفني هذين أن مؤداها فرضية افرتاض يمكننا بل فقط هذا ليس

 األرقام عن األنظار رصف يتم حتى الصحة عن وبعيدة منخفضة أرقام بث

 . منخفض معني رقم يف املبالغ حرص يتم وبذلك ؛ احلقيقية

 املؤسسات رؤساء عقدها التي الندوة ففي ؛ شواهد عدة تؤيدها ربام الفرضية هذه

 العائدات فائض إمجايل أن ُذكر ؛ م1901 عام خريف يف التونسية الصناعية

 دوالر مليار 000 بـ يقدر م1901 عام أواخر حتى املستثمرة العربية البرتولية

 . منها% 01 بحوايل تستأثر الرأساميل الصناعي العامل بلدان وأن ، تقريبا  
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 : اآليت يتضح ما سبق بتحليل

 يف القطاعات باقي حساب دون فقط البرتول بقطاع خاصة األرقام هذه : أولا 

 . أمهيتها من الرغم عىل النقطة هذه فلنتجاوز لكن ، العربية الدول

 000 من% 01 أن اعتربنا ولو ، م1901 عام هناية يف كانت األرقام هذه:  ثانياا 

 العربية املنطقة خارج مستثمرة تقريبا   أمريكي دوالر مليار 100 أي ؛ دوالر مليار

 ريع ناتج يكون ؛% 10 األموال هذه ريع متوسط أن وبافرتاض ، عاما   10 منذ

 املبلغ إىل وإضافة ، دوالر مليار 1000 هو السنوات عدد يف مرضوبا   املال رأس

 . تقريبا   دوالر مليار 1100 الناتج يكون دوالر مليار 100 الرئيس

»  عام مدير ترصيح:  وضعناها التي الفرضية تؤيد التي الشواهد ضمن من أيضا  

 العربية األرصدة جمموع كان ، البداية يف ذكرناه الذي«  لالستثامر العربية املؤسسة

 رضب تم فلو ، م1991 عام هناية يف دوالر مليار 010 حوايل اخلارج يف املستثمرة

 يكون ؛(  م1001 - 1991)  سنوات 0 يف ومرضوب ،% 10 ربح صايف يف املبلغ

 الناتج يكون ؛ مليار 000 الرئيس املبلغ إليه أضف ، دوالر مليار 1300 الناتج

 وهو قليل قبل إليه توصلنا عام كثريا   يفرتق ال رقم وهو ، دوالر مليار 1100

 . مليار 1100
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 : الذكر آنفة احلسابات عىل التعليقات بعض هنا ها

 السنوات خالل العربية األموال رؤوس من تذكر أجزاء سحب يتم مل  -1

 اخلليجي التعاون جملس دول سحبته الذي اجلزء عن النظر بغض  )  السابقة

 لسان عىل جاء كام ، سبتمرب 11 أعقاب يف وذلك ،(  دوالر مليار10) 

 . [9] واالستثامر املال ومؤمتر معرض مدير «حطيني حسام»

 املستثمرين باقي حذوها حيذو أن أملون ، مباركة نحسبها خطوة وهذه

 لشعرنا كبريا   السابقة السنوات يف سحب ما حجم كان ولو ،(  العرب

 . جمتمعاتنا يف بأثره

 ؛ األجنبية الدول إىل العربية املنطقة من اجلديدة التحويالت حساب يتم مل -1

 . اآلن حتى م1991 أو 1900 عام منذ سواء

 بشكل املأساة تزيد اخلارج يف العريب خيرسه ما حجم قضية أثريت إذا -3

 . التصور يفوق

 املحتمل فمن وهبذا ، يثار عام كثريا   تزيد قد الصحيحة األرقام إن قوله يمكن ما

 . للصحة أقرب وضعناها التي الفرضية تكون أن

 مركز رئيس حزين سلوى الدكتورة منه اقرتبت(  مليار 1000)  الـ حاجز كرس

 أكدت حيث ؛ األمريكية املتحدة بالواليات«  االسرتاتيجية اتللدراس واشنطن»

 يف تتمثل ؛(  دوالر مليار 1000)  دوالر تريليونني إىل تصل العربية األموال أن
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 وتقول . اخلاص والقطاع األفراد واستثامرات ، العربية احلكومات بعض أرصدة

 [ .10] األمريكية املتحدة الواليات يف استثامرها يتم األموال هذه معظم إن

 عند اجلواب نجد ؟ األموال هذه كل يملكون الذين هؤالء أين:  سائل يسأل قد

 . ذكره السابق التقرير يف املرصي الشعب جملس عضو

 حمدد برقم واجلزم ، معقدة إشكالية اخلارج يف العربية األموال حجم إشكالية إن

 يوضح وهو ، منطقي استدالل هو إليه توصلنا وما ، بمكان الصعوبة من أمر

 خيتلف قد من هناك لكن ،(  دوالر مليار 1000)  الـ من أقل رقم اعتامد صعوبة

 مجيع لعرض مفتوحة الساحة أن وأحسب ، أدق تقديرات يقدم ثم ومن معنا

 . اآلراء

 يف العربية األموال فيها تعمل التي االستثامرات طبيعة عن للحديث اآلن ننتقل

 . اخلارج

  اخلارج يف العربية الستثامرات طبيعة : 

 : اآلتية الرئيسة القنوات إحدى يف تستقر أو املهاجرة العربية األموال تستثمر

 . العاملية التجارية املصارف يف اآلجال خمتلفة ودائع -1

 . حكومية سندات -1

 . جتارية رشكات سندات -3
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 . التجارية الرشكات أسهم -1

 . اخلزانة أذون -1

 . والذهب العقارات رشاء -0

 . الدولية املالية املؤسسات يف استثامرات -0

 . الدولية واهليئات احلكومات إىل قروض -0

 . الفرعية القنوات من جمموعات إىل باإلضافة هذا

 ال الذكر سالفة باألشكال األموال تلك استثامر أن االقتصاديني من كثري ويؤكد

 هذا ولعل ، وإدارته نشاطه عىل ينعكس مما ؛ املرشوع عىل مسيطرة حصة يمثل

 والية مستشاري كبري(  فهمي حسني حسن)  السيناتور قول مع يتضح

 هناك بأن رصح والذي ، األمريكي النواب جملس وعضو ،«  بارك بروسبيكت»

 الكربى النسبة أن إال املتحدة الواليات داخل اإلعالم وسائل يف عربية استثامرات

 اجلدوى من أنه ويرى ، صورتنا تشويه يف الوسائل هذه تسهم ولذا ؛ لليهود تكون

 ، الوسائل هذه يف املحدودة استثامراهتم املسلمون و العرب يسحب أن

 ؛% 10من أكثر فيها العريب املال رأس نسبة تكون أخرى حمطات يف ويستثمروهنا

 علينا السهل من ويصبح ، اإلعالمية املحطة توجه حتديد حق هلم يكون وبذلك

 [ .11] اليهودي اللويب يفعل مثلام صورتنا تصحيح
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 فهو ، الصدفة وليد ليس العربية األموال استثامرات يف% 10 نسبة جتاوز عدم إن

 جاء والتي«  احلداد أمرية»  دراسة أوضحته ما ذلك ولعل ، وخمطط مدروس أمر

 احتواء إىل هتدف اإلجراءات من جمموعة الصناعية الدول وضعت لقد: »  فيها

 عملية حتقيق وإىل ، فقط مصاحلها خيدم الذي االجتاه يف العربية املالية املوارد

 عنها تعزف التي القنوات يف ووضعها ، املالية املوارد لتلك املنشودة التدوير

 نشاطات أية عىل سيطرهتا وعدم ، واألمريكية األوروبية الوطنية األموال رؤوس

 [ .11« ] ومربحة مهمة

 اهلل استخلفه التي األموال يضع فهو ؛ قليال   نفسه مع العريب املستثمر يقف أن نريد

 يمنع الذي ما ، العمل قنوات تضبط رشيعة ال حيث ؛ الغرب بالد يف فيها

 القنوات بث يف أو ، اخلمور مصانع أحد يف استثامرها يتم أن من العربية األموال

..  الدعارة بيوت تضم كاملة مدن إقامة أو ، الليلية املالهي إقامة يف أو ، اإلباحية

 .؟ ذلك يمنع أن العريب املستثمر يستطيع هل
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 العربية األموال هتدد خماطر : 

 التي التجميد سياسة أمهها ؛ عدة ملخاطر اخلارج يف العربية األموال تتعرض

 ، سبتمرب أحداث وليدة ليست وهي ، مربحة سياسية كورقة أمريكا تستخدمها

 ذلك يوضح ما ولعل ، اللعبة قواعد خيالف من مع تستخدم قديمة سياسة ولكنها

 دوالر مليون 100 عن األمريكي الرئيس أفرج م1909 عام نوفمرب 0 يف أنه

 من العراقية لألموال حدث ما إىل باإلضافة هذا ،[ 13] جممدة إيرانية ودائع

 ؛ أوروبا تساعدها بل وحدها أمريكا بتنفيذها تقوم ال التجميد وسياسة.  جتميد

 أصحاهبا أن يف(  ُيشك)  عربية أموال بتجميد األوروبية البلدان قامت فقد

 .! إرهابية ملنظامت ينتمون

 عن«  تايمز الفايننشال»  صحيفة نقلت وقد ، سبتمرب 11 أحداث أعقاب وذلك

 : قوله أوروبا إىل زيارة يف وصل الذي األمريكي اخلزانة وزير«  أونيل بول»

 البلدان من الكبري التعاون مستوى يعكس األموال جتميد من املستوى هذا إن »

 [ .11« ] أمريكا مع األوروبية

 لتهديدات يتعرض املهاجر العريب املال رأس إن: »  الفقي مصطفى الدكتور يقول

 100 اآلن حتى بلغ جتميده تم وما ، اإلرهاب بمنظامت العالقة بدعوى املصادرة

 [ .11« ] ومؤسيس شخيص حساب



 اهليثم زعفان                                                                                                              األموال العربية ومهانتها          غربة 

04 
 

 نقيس ميزان قضية تكون أن جيب ولكنها ، وأرباح استثامر قضية ليست القضية إن

 . واآلخرة الدنيا بمنظور ولكن فقط الدنيا بمنظور ليس ؛ واخلسارة املكسب به

 هؤالء أن وأحسب ، مقبولة غري بصورة تستثمر أمواله أن يعلم ال من هناك

 وأيضا   ، يعلم من وهناك ، اهلل بإذن جمزية أنفسهم مع توقفهم نتيجة ستكون

 ..  أفعاهلم بردود الظن نحسن

غون ! بكم تقدم العمر يكون وقد تكتنزون متى إىل األطراف جلميع نقول  وتسو 

 ... !  واألحفاد األبناء أجل من بأهنا أعاملكم

(  أوناسيس أسطورة)  وثروتك شهرتك يف بلغت هل( :  ثري)  لكل نقول

 من أوناسيس اكتنزها ؟ أوناسيس لثروة حدث ماذا! .. ؟ العرشين القرن أسطورة

 حياة ويف طائرة حادث يف شبابه ريعان يف الوحيد ابنه مات ، وأحفاده أبنائه أجل

 إصابتها بعد(  انتحار شبهة)  منزهلا محام يف الوحيدة ابنته ماتت ثم ، والده

 أوناسيس حفيدة أثينا وبقيت ، زجيات أربع يف إخفاقها نتيجة النفيس باالكتئاب

 . بالكامل جدها ثروة إليها لتؤول البنته
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 الغربة انعكاسات : 

 اقتصادي فراغ عنه نتج مما ؛ التمويل يف قصورا   أحدث العربية األموال هروب

 كان لكن ، كثرية واجتامعية اقتصادية مشكالت عنه نتج املجتمع داخل واجتامعي

 نرى دعونا..  حدث فامذا ؛ واالجتامعية االقتصادية االحتياجات إشباع من بد ال

 : قدمت التي احللول أشكال بعض

 :  الديون مأساة-5

 أحدثته ما يعلم ومجيعنا ؛ الفائدة مركبة الديون يف العربية الدول من كثري غرقت

 يف ختفيضها تم ، دوالر مليار 119 العربية الدول ديون وتبلغ.  بنا الربوية الديون

 [ .10] دوالر مليار 111 إىل م1001 مايو

 اهلاالت كل(  عربية ديون)  كلمة تستحق ال اخلارج يف للعرب ملا باملقارنة

 . فيه تذكر موقف كل مع حوهلا تثار التي واالنكسارات

 :  املنطقة يف األجنبية الستثامرات -4

 ؛ عدة خماطر هلا وهي نفسها االستثامرات تلك تفرض ألن خصب املجال حيث

 : أمهها لعل

 بأي عليك يعود ال أموال من تدفعه فام ؛ املحلية األموال دائرة اكتامل عدم -أ

 وليس املستثمر بلد يف املالية الدائرة هناية ألن ؛ اجتامعي أو اقتصادي نفع
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 من بد ال نفسه الوقت يف ولكن ، املقاطعة أمهية تربز وهنا ، بلدك يف

 . اقتصادي اهنيار حدث وإال املحيل االقتصادي التنشيط

 عنه ينتج العربية املنطقة من االستثامرات هلذه املفاجئ االنسحاب -ب

 .  عندنا حيوية صناعات يف لتشعبه نظرا   داخلية اقتصادية اهنيارات

:  يقول حيث ؛ الصطوف حممد.  د دراسة به جاءت ما السابقتني النقطتني يوضح

 التي الدولة يف اقتصادية تنمية حتقيق االعتبار بعني يأخذ ال األجنبي االستثامر إن» 

 عىل ذلك كان وإن حتقيقها يمكنه التي والعوائد باألرباح فقط وهيتم ، يدخلها

 [ .10« ] االقتصاديني والتوازن االستقرار حساب

 :  املعونات -3

 محلته خالل م1900 عام يف حديثه يف قاطعة بصورة نيكسون الرئيس يقول

 : الرئاسية

" Let us remember that the main Purepose of American 

aid is not to help other nations, but to help ourselves" 

 الشعوب مساعدة ليس األمريكية للمعونة الرئيس الغرض أن نتذكر أن جيب) 

 [ .10( ] أنفسنا مساعدة ولكن
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 :  احلكومية غري للمنظامت األجنبي التمويل-1

 صار احلكومية غري اجلمعيات ظاهرة تضخم بعد أنه املرصي سناء توضح

 عىل مفتوحة اخلارج مع والعالقات ، متفشيا   األجنبي التمويل مرض

 املؤسسات لدى مبارشة تصب الداخل عن التقارير بعض لقاء مرصاعيها

 [ .19] مسبباهتا اختلفت مهام الدولية

 األجنبي التمويل إن: »  يقول حيث ؛ الساملوطي نبيل الدكتور يوضحه ما وهذا

 بعض يف ُيوظَّف ولكن ، متوازن بشكل النامية املجتمعات لتنمية ال ُيوظَّف

 احتكارات لصالح وسياسيا   وثقافيا   اقتصاديا   العاملية التوجهات لتنفيذ األحيان

 [ .10« ] النامية الدول صالح ولغري الغرب

 هيئة مؤخرا   قامت فقد ، املستوى عالية دولية مالية مؤسسات الدور هبذا وتقوم

 01 ضم دليل بإعداد احلكومية غري العربية للجمعيات كمظلة تعمل عربية

 ( . األورويب االحتاد و ، فورد)  رأسها عىل جاء ، للتمويل دولية مؤسسة

:  السورية الكاتبة نعنع محيدة عن نقال   املرصي سناء عنها تقول(  فورد)  ومؤسسة

 هذه تاريخ حول مستفيض نقاش إىل جيرنا»  فونديشن فورد«  اسم ذكر جمرد» 

 اهلند و الالتينية أمريكا دول بعض يف مارستها التي واألدوار ، املؤسسة
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 هذه استخدمت بينام اإلنسانية املساعدة ظاهرها كان أدوار وهي.  زيمبابويو

 « األمريكية املخابرات مكاتب إىل كلها انتهت ودراسات بحوث إلجراء املساعدة

[11. ] 

 ابن مركز و إبراهيم الدين سعد قضية حوله أثريت فقد(  األورويب االحتاد)  أما

 عىل النطاق واسعة إعالمية مساحات شغلت التي القضية تلك ؛ خلدون

 ( األورويب االحتاد)  من متويال   البداية وكانت ، كافة والدولية املحلية املستويات

 . يورو ألف 110 درهق

 - املعونات – األجنبية االستثامرات - الديون: )  السابقة األربعة العنارص إن

 العربية األموال هروب أحدثه مما كثري من بعضا   كانت(  األجنبي التمويل

 . للخارج

 استثامرية وقفة : 

 ، لألموال اجلزئية النظرة يف مشكلتها جوانب أحد يكمن العربية األموال قضية -

 ثروة كل هي التي(  دوالر مليون)  الـ إىل ينظرون العرب املستثمرين فبعض

 فهم ثم ومن ، املعقدة القضية تلك يف شيئا   متثل ال أهنا عىل نصفها أو منهم الواحد

 جمتمعة حصيلتهم حساب تم إذا أنه يعلمون هل لكن ، للخارج يرسلوهنا

 . نقطة هذه ، القضية من كبريا   جزءا   الرقم يكّون فسوف
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 كلها استثامراته أن جيدا   يعلم بأنه املستثمرين بعض جيزم قد:  األخرى النقطة

 : نقول ، السيارات صناعة أو الصلب يف مثال   مستثمرة أمواله أصول وأن ، نظيفة

 القذرة االستثامرات إىل األرباح توجه أن املرشوعات تلك إدارة يمنع الذي ما

 كام املرشوع عىل مسيطِرة غري حصتك أن وخاصة ، لربحيتها حدود ال التي

 .!؟ أوضحنا

 العربية احلكومات وتسعى ، جذب وعوامل طرد عوامل هناك أن جيدا   نعلم

 من ذلك إىل وما ومجارك رضائب من ؛ الطاردة العوامل معاجلة يف جاهدة

 نكون أن بمعنى ؛ معيارية بصورة القضية يف نفكر أن بنا جيدر أال لكن ، معوقات

 أن كام..  تعقيدا   يزيدها بل القضية حيل ال االنسحاب إنف ، حقيقية غاية أصحاب

 ويوضح ، باإلحباط العرب املستثمرين تصيب قد االقتصاديني ترصحيات بعض

 يقول حيث ؛«  السعودي الصادرات تنمية مركز»  رئيس الزامل لرمحنا عبد ذلك

 أصبحت التي الفرص عن بحثا   أرسلت اخلارج يف اخلليجية األموال إن: » 

 [ .11« ] اخلليج يف جدا   حمدودة

 اجلو أو األرض يف االستثامرات كانت ولو ، اخلليج يف االستثامر حمدودية يف نشك

 وهي ، واألسامك واملرجان اللؤلؤ حيث البحار أعامق استثامرات فهناك ؛ انتهت

 يمثل أال االستثامرات تلك ؛ واجلوية األرضية االستثامرات من ربحية أعىل

 اقتصاديا   ثقال   متثل اللؤلؤ صناعة فإن ؛ املثال سبيل وعىل! ؟ هلا خصبا   جماال   اخلليج
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 يدلوا أن يمكن كثريون استثامر خرباء وهناك ، آسيا رشق جنوب يف مزدهرا  

 . ناحية من هذا.  األمر هذا يف بدلوهم

 يف نتشعب ال ملاذا ؟ فقط اخلليج يف االستثامر نحرص ملاذا:  أخرى ناحية ومن

 اجلودة فائقة فدان مليون 100 هبا املثال سبيل عىل السودان ؟ األمة قنوات

 هو ينقص ما ، املرصية أو السودانية سواء ؛ جاهزة العاملة ، متوفرة املياه ، الزراعية

 إىل وينظر فقط فدان ألف عىل بالتجربة املستثمرين أحد يقوم ال ملاذا..  التمويل

 . عمليا   إال عنه اإلجابة يمكن ال سؤال ؟ العائد

 االستثامر نجرب..  جدا   كثرية مرشوعات الستيعاب قابل هبا االستثامر..  مرص

 مرصي جنيه مليارات 10 تكلف أن يمكن سكنية وحدة مليون إن ، اإلسكاين

 ، مضمون مكسب% 10 هناك أي ؛ جنيه مليار 11 بـ نفسها اللحظة يف وتباع

ن املرشوع هذا مثل أن إىل إضافة  يف دعواهتم توضع وفتاة فتى مليوين مستقبل يؤم 

 وحدة ألف عىل األمر هذا جتربة يمكن أيضا   ، العريب املستثمر حسنات ميزان

 ممن الشباب من عريض قطاع عليها يقبل ، التكلفة قليلة الشكل متوسطة سكنية

 ، املدن أطراف يف متوفرة البناء أرايض.  اجلمر من أحر عىل الفرصة تلك ينتظرون

 لعدم املستثمر عنها حيجم ولكن ، بيعها يف كبرية تسهيالت تقدم املرصية احلكومة

 ببناء وهيتم ، جماالته عن وبحثه ، االستثامر أثناء ذهنه يف األخروي البعد وضعه

 عيبا   ذلك ترى ال أماكن يف الشيطان شعار ويرفع ، األعراض فيها هُتتك مساكن
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 وقد ، واآلخرة الدنيا بميزان األمر نزن أن علينا أوضحنا أن سبق كام.  حراما   أو

 أنقذوا»  S.O.S : املغرتب العريب املال هلذا يقول يكاد الشباب حال لسان أصبح

 « . أرواحنا

 للمرء الصالح املال نعم: »  وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول صدق..  وأخريا  

 أعىل إىل فريفعه ؛ له يدعو صاحلا   ولدا   يصنع أن أراد ملن وذلك ،[ 13« ] الصالح

 . قربه داخل يف وهو حتى ، اهلل عند الدرجات

__________ 
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 املصادر

 املرصي التموين ووزير ، العربية االقتصادية الوحدة ملجلس العام األمني( 1)

 . األسبق

 مواجهة يف التحديات أهم ، العاملية التجارة ومنظمة اجلات: ) حشاد نبيل( 1)

 ، للكتاب العامة املرصية اهليئة مع بالتعاون األرسة مكتبة ،( العريب االقتصاد

 . 100 - 109 ص ، م1001 ، القاهرة

 ، الصاوي راوية حتقيق( ؟ للوطن تعود هل ،، املهاجرة العربية األموال( )3)

 . م1001/ 1/1:  املرصية األهرام جريدة

 . م1001/ 1/3:  القاهرية األسبوع صحيفة( 1)

 . م11/11/1001:  املرصية األهرام جريدة( 1)

 . م11/10/1001 ، إبراهيم حممد حتقيق:  الكويتية السياسة صحيفة( 0)

 . م1/1/1001:  املرصية األهرام جريدة( 0)

 . م1/1/1001:  املرصية األهرام جريدة( 0)

 التكامل مقومات كأحد العربية األموال رؤوس:  احلداد حمرم أمرية( 9)

 يصدرها سنوية ربع دورية ، م1991 أكتوبر ، الباحث دورية ، العريب االقتصادي
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 والعلوم االقتصاد كلية ، واملالية االقتصادية والدراسات البحوث مركز

 . القاهرة جامعة ،السياسية

 . م1001/ 0/3:  اإلماراتية البيان جريدة( 10)

 األهرام جملة ، طالب أبو عادل حوار:  أمريكا يف وصورتنا العرب أموال( 11)

 . م1001/ 10/3:  العريب

 . سابق مرجع:  احلداد حمرم أمرية( 11)

 أوراق يف قراءة ،، املقاومة حقيقة) مغايرة رؤية اهلل حزب:  شفيق املنعم عبد( 13)

 . 301 ص ، م1001 ، 1 ط ،( لبنان يف الشيعية السياسية احلركة

(41)www.gnybanks.com. 

 . م31/10/1001:  الثالث األمة صوت صحيفة( 11)

 . اإلنرتنت عىل الربيطانية اإلذاعة هيئة موقع( 10)

 نامذج استخدام واجتاهات االستثامر حمددات أهم:  الصطوف احلسني حممد( 10)

 التجارة لكلية العلمية املجلة ، االستثامرات لتخطيط واملخرجات املدخالت

 . 110 ص ، م1001 السنة ، 10 العدد ، األزهر عةجام ،( بنني)



 اهليثم زعفان                                                                                                              األموال العربية ومهانتها          غربة 

24 
 

 ، مرص يف الصحة قطاع يف األمريكية املعونة أداء تقييم:  بطرس رضا ماجد( 10)

 ، القاهرة جامعة ، السياسية والعلوم االقتصاد كلية ، منشورة غري دكتوراه رسالة

 . 90 ص ، م1990

 للنرش سينا ،( احلكومية غري اجلمعيات قصة) وتطبيع متويل:  املرصي سناء( 19)

 . 31 ص ، 1990 ،

 العوملة من وموقفها احلكومية غري واجلمعيات التنظيامت:  الساملوطي نبيل( 10)

 . 0 ص ، م1990 ، حلوان جامعة االجتامعية اخلدمة كلية ، عرش احلادي املؤمتر ،

 . 00 ص ، سابق مصدر:  املرصي سناء( 11)

 االستثامرية الفرص:  احلياة لـ السعودية الصادرات تنمية مركز رئيس( 11)

 . م1001/ 0/10 ، اللندنية احلياة جريدة:  اخلليج يف جدا   حمدودة

 . 10309 رقم ، الشاميني مسند ، املسند يف أمحد أخرجه( 13)


