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اجمللد التاسع
املعيار
--------------------------------------------------------------------------تفعيل التكامل اإلقتصادي كضرورة ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية
كروي كرمية طالب دكتوراه جامعة اجلزائر .03
االستاذ الدكتور سعود صاحل املدرسة العليا للعلوم السياسية.
امللخص

تتناول هذه الورقة إمكانيات تفعيل التكامل اإلقتصادي املغاريب كضرورة ملواجهة التحدايت املطروحة على دول

املغرب العريب ومواكبة عصر التكتالت اإلقليمية ،وابلوقوف على واقع التكامل اإلقتصادي املغاريب ،تبني أن هذا
التكتل يعاين جمموعة من العوائق كان هلا األثر البالغ على جتميده ،وهذا ما يستدعي تنسيق اجلهود إلعادة تفعليه
إلعتبارات متعددة ،أمهها التحدايت اإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية و كذلك حتدايت البيئة الدولية اليت تواجه دول
املغرب العريب.
الكلمات املفتاحية :التكامل اإلقتصادي ،املغرب العريب ،التحدايت املطروحة على دول املغرب العريب ،احتاد
املغرب العريب.

Abstract :

This paper discusses the possibilities of activating the Maghreb economic integration as a
necessity to face the challenges facing the Arab Maghreb countries and keeping pace with the
era of regional blocs, and stand on the reality of the Maghreb economic integration, It shows
that this bloc suffers a number of obstacles that have a great impact on its freezing. This requires
coordination of efforts to re-establish it for several consideration, The most important are the
economic, social and security challenges as well as the challenges of the international
environment facing the Maghreb countries.
Key words :Economic intigration,Arab Maghreb, challenges facing the Arab Maghreb
countries. Union Magrebine.

مقدمة:
شهد العامل مؤخرا نشاطا واسع النطاق على صعد تكوين التكتالت اإلقليمية ،حيث أصبح التكامل اإلقليمي
اهلدف اليت تسعى لتحيييه الدول الكىر قبل الدول الصغر لكونه الوسيلة الوحيدة اليت تساعد الدول على إثبات
وجودها يف عامل حافل ابملستجدات واملخاطر اليت هي أكىر بكثري من أن تتحملها دولة مبفردها ،وقد أزدادت وترية
احملاوالت التكاملية يف العشر سنوات األخرية من اليرن املاضي نتيجة تزايد اليضااي العابرة للدول ،بفضل التطورات
احلاصلة يف اجملال التكنولوجي واملواصالت من جهة و جناح التجربة األوروبية اليت اصبحت مثاال حيتد
خمتلف مناطق العامل من جهة أخر .
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--------------------------------------------------------------------------ففي اإلمريكتني مت إنشاء منطية التجارة احلرة إلمريكا الشمالية  NAFTAسنة  ،1992و إتفاقية السوق
املشرتكة ألمريكا الوسطى  ،CACMو أتسست رابطة دول جنوب آسيان  ،ASEANويف منطية اخلليج
العريب مت إنشاء جملس التعاون اخلليجي.
ويف هذا السياق حاولت دول املغرب العريب وحسب اخلصوصية اليت تتميز هبا تكييف نفسها وفق املعطيات
واملتطلبات املطروحة على الساحة الدولية من خالل صياغة إحتاد املغرب العريب سنة  ،1989لتوحيد اجلهود من
أجل إرساء قواعد التكامل املغاريب ملواجهة املستجدات اجلديدة ضمن حركية البناءات التكاملية.
لكن التجربة التكاملية ابءت ابلفشل ،فاحتاد املغرب العريب الذي بنيت عليه أماال كبرية كان بعيدا كل البعد عن
األهداف اليت أنشئ من أجلها ،فمند أكثر من  27سنة بيي هذا اهليكل من دون فاعلية ،لذا أتيت هذه الورقة
البحثية لدراسة التكامل اإلقتصادي املغاريب من منطلق البحث يف واقع هذا املسار وتشخيص العوائق اليت تواجهه
و البحث يف اآلليات الكفيلة بتفعليه ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطية املغاربية يف ظل بيئة دولية معوملة
حيكمها منطق اليوة والتكتالت اإلقتصادية ،وعلية فإن دراسة التكامل املغاريب يستمد أمهيته من ثيل الواقع الدويل.
و لتحييق هدف البحث مت تيسيمة إىل ثالث نياط رئسية تتمثل يف:
-1اإلطار املفهومي والنظري للتكامل اإلقتصادي.

أ-مفهوم التكامل اإلقتصادي
ب-شروط ودرجات التكامل اإلقتصادي

-2واقع التكامل اإلقتصادي لدول املغرب العريب.

أ-مسار التكامل اإلقتصادي لدول املغرب العريب .
ب -حتليل بعض املؤشرات اإلقتصادية لبلدان املغرب العريب .
ج-معوقات التكامل اإلقتصادي لدول املغرب العريب .
-3سبل تفعيل التكامل اإلقتصادي لدول املغرب العريب ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية.

أ-التحدايت اليت تواجه دول املغرب العريب .
ب-سبل تفعيل التكامل املغاريب ملواجهة هذه التحدايت.

أوال :اإلطار املفهومي والنظري للتكامل اإلقتصادي :يرجع إستعمال مصطلح التكامل اإلقتصادي وإنتشاره

يف العامل إىل فرتة هناية احلرب العاملية الثانية و ابلضبط مع بداية التجربة األروبية ،لكن كلمة التكامل
) )Intigrationهي ذات أصل التيين يرجع إستعماهلا لسنة  ،1620يف قاموس إكسفورد اإلجنليزي مبعىن جتميع
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--------------------------------------------------------------------------األشياء لكي تؤلف كل واحد ،هذا املعىن يتفق مع املعىن الدارج لكلمة تكامل اليت تدل على ربط أجزاء بعضها إىل
1
بعض ليتكون منها كل واحد.
تعرفه املوسوعة السياسية أبنه حالة من التوافق و اإلنسجام بني أجزاء و أطراف تشكل يف جمموعها
2
وحدة أو نظاما حبيث تكون خصائص الوحدة غائبة يف أي من العناصر املكونة وحدها.
أ-مفهوم التكامل اإلقتصادي :مل حيطى مفهوم التكامل اإلقتصادي إبتفاق عام بني اإلقتصاديني ،ويرجع ذلك
إىل اختالف وجهات نظرهم حول اهلدف املرجو من التكامل االقتصادي من جهة ومن جهة أخر تداخل هذا
املفهوم مع جمموعة من املفاهيم كالتعاون و االعتماد املتبادل و االندماج ومن بني أهم التعريفات املعطاة للتكامل
االقتصادي جند:
تعريف بال بالسا  :Béla Balssaيعرف التكامل اإلقتصادي على أنه عملية و حالة ،بوصفه عملية

يتضمن التدابري اليت يراد منها إلغاء التمييز بني الوحدات االقتصادية املنتمية لدول قومية خمتلية و إذا نظران إليه على
أنه حالة فإنه يتمثل يف زوال خمتلف صور التفرقة بني االقتصادايت اليومية للدول األطراف.3
اما االقتصادي ماخلوب  Fritz Machlupفري أن التعريف األكثر مالئمة هلذا املصطلح ينصرف إىل
4

أن فكرة التكامل تنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص املمكنة اليت يتيحها التيسيم الكفئ للعمل.

ومييز اإلقتصادي اهلولندي جون تنربجن  Jan Tinbergenبني نوعني من التكامل االقتصادي ،التكامل

السليب الذي يتطلب إلغاء صور التمييز وكل الييود و العراقيل املوضوعة أمام حرية انتيال عوامل اإلنتاج و حرية
احلركة و التدفيات االقتصادية ،أما النوع الثاين فيطلق عليه التكامل اإلجيايب الذي يهتم بتغيري األدوات و املؤسسات
5
املوجودة و يعوضها مبؤسسات و ادوات جديدة من اجل ضمان فعالية آليات السوق.
بناءا على التعاريف السابية نستنتج أن التكامل اإلقتصادي ليس بعملية بسيطة بل هو على درجة عالية من
التعييد و الشمول ييصد به بصفة عامة اليضاء تدرجييا على احلواجز اجلمركية بني عدد من الدول للوصول إىل خلق
فضاء اقتصادي مشرتك يعود ابلفائدة على كافة األطراف املتكاملة ولضبط مفهوم التكامل االقتصادي بشكل دقيق
ييتضي التمييز بينه و بني املفاهيم املتداخلة معه و من بني هذه املفاهيم التعاون ،اإلعتماد املتبادل و اإلنذماج.
يشري مصطلح التعاون إىل جمموعة مكثفة من التفاعالت و االتصاالت يف اجملاالت املختلفة بني
طرفني أو أكثر ليسوا ابلضرورة متياربني مكانيا أو دينيا أو عرقيا 6،والفرق بني التعاون و التكامل يف الكيف والكم
معا ،فإذا كان اهلدف من التعاون هو جمرد التخفيف من أثر العيبات و املشاكل اليائمة يف العالقات اإلقتصادية
بني أطراف التعاون ،فإن التكامل اإلقتصادي يتضمن إزالة هذه العيبات وحل املشاكل من أجل تعميق العالقات
بني الدول ،وعليه فإن اإلتفاقيات التجارية الدولية اهلادفة إىل تنشيط التبادل التجاري الدويل تيع يف دائرة التعاون،
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--------------------------------------------------------------------------بينما يتم تصنيف إزالة احلواجز اليائمة يف وجه التجارة الدولية بني الدول األعضاء يف املنطية التكاملية على اهنا
خطوة على طريق التكامل اإلقتصادي ،إذن التعاون هو ذلك العمل اهلادف إىل حتييق نوع من التيارب بني الوحدات
اإلقتصادية مع احملافظة على مميزاهتا اخلاصة ،بينما التكامل يهدف إىل إزالة العوائق بينها و خلق كيان إقتصادي
موحد ،وهبذا يعتىر التكامل أرقى درجات التعاون.
ويشري مصطلح اإلعتماد املتبادل إىل حاجة األفراد واملؤسسات إىل تبادل املساعدات و اخلدمات فيما بينهم،
وتستخدم هذه العبارة ( اإلعت ماد املتبادل) متيزا هلا عن التبعية اليت تعين ضمنيا أن بعض الدول واجملتمعات تعتمد
7
على دول او جمتمعات أخر دون أن تكون هذه األخرية معتمدة بدورها علىاألوىل أو على غريها بل متكيفة ذاتيا.
أما اإلنذماج اإلقتصادي فهو أعلى مراحل التكامل اإلقتصادي ،يتضمن توحيد السياسات اإلقتصادية كافة و
إقامة سلطة إقليمية عليا و جهاز إداري مسؤول عن تنفيذ السياسات ،ويف هذه املرحلة توافق كل دولة عضو على
تعليق سلطاهتا التنفيذية الذاتية و خضوعها يف كثري من اجملاالت للسلطة اإلقليمية.
ب -أشكال التكامل اإلقتصادي :ير بعض اإلقتصاديني أن هناك منوذج عام للتكامل اإلقتصادي
8

يتخذ التدرج التايل:

*منطقة التبادل احلر :وفيها تلغى الييود اجلمركية املفروضة على السلع واخلدمات بني الدول األعضاء مع إحتفاظ

كل دولة عضو بنظامها اجلمركي مع بيية دول العامل ،ومن األمثلة على مناطق التجارة احلرة منظمة التجارة احلرة
إلمريكا الشمالية ( النافتا).
*اإلحتاد اجلمركي :ويعد درجة أكثر تيدما من منطية التجارة احلرة ،حيث يتم من خالله توحيد التعرفة اجلمركية

للدول األعضاء يف مواجهة العامل اخلارجي بعد إزالة كافة الييود على التجارة البينية و امثلته إحتاد البنيلوكس بني كل
من بلجيكا و هولندا و لوكسمىرغ الذي مت أتسيسه سنة .1947
*السوق املشرتكة :وهي درجة اعلى يف سلم التكامل اإلقتصادي ميارنة مبنطية التجارة احلرة واإلحتاد اجلمركي،
فاإلضافة إىل حرية تنيل السلع واخلدمات و توحيد التعرفة اجلمركية إزاء الدول الغري أعضاء تتضمن كذلك توحيد
اسواق كل املنتجات و عناصر اإلنتاج ،فتحييق هذه األخرية ( السوق املشرتكة) ال يكون ممكنا إال إذا اتفيت الدول
األعضاء يف السوق على ترتيبات لتنسيق السياسات االقتصادية و ليس فيط السياسات اجلمركية واملالية.
*الوحدة اإلقتصادية :درجة أعلى من السوق املشرتكة و ييصد هبا إدماج إقتصادايت الدول األعضاء يف إقتصاد

واحد و ذلك عن طريق جتميع املوارد و العوامل اإلنتاجية ،املادية والبشرية و توجيهها بشكل يتفق مع الوضع اجلديد،
وتوفري حرية اإلنتيال و العمل بني دول اإلحتاد املختلفة و تسيري إنتيال رؤوس األموال و السلع واملنتجات املختلفة
بني املناطق املوحدة بيصد زايدة اإلنتاج و تنمية اإلستثمارات و تكامل العمليات اإلقتصادية.
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--------------------------------------------------------------------------*التكامل اإلقتصادي الكلي :وفيه يرقى التنسيق بني السياسات اإلقتصادية للدول األعضاء إىل مستو توحيد
هذه السياسات مبا فيها توحيد العملة النيدية ملواجهة تيلبات الدورات اإلقتصادية ،و يتطلب التكامل اإلقتصادي
الكلي إنشاء سلطة فوق قومية تكون قرارهتا ملزمة للدول األعضاء.
ج-شروط ومقومات التكامل اإلقتصادي :تتطلب عملية التكامل اإلقتصادي توفر جمموعة من الشروط لتحيييه
و استمرار جناحه ،وهذه الشروط ختتلف من جتربة إىل أخر حسب خصوصية املنطية املعنية ابلتكامل ،إال أن هناك

جمموعة من الشروط ميكن اإلتفاق عليها كشروط عامة لتحيييه
9
من أمهها ما يلي:
 التيارب اجلغرايف :يعتىر التيارب اجلغرايف من أهم الشروط األساسية لنجاح التكامل اإلقتصادي نظرا ملا يوفرهمن سهولة إلنتيال السلع و اخلدمات والعمالة داخل املنطية التكاملية .
 جتانس اإلقتصادايت اليابلة للتكامل :جيب أن يكون التكامل بني إقتصادايت ذات هياكل متجانسة ومتماثلةو قابلة للتكامل .
 التجانس يف الييم اإلجتماعية والثيافية :فاإلقتصادايت اليت تكون متجانسة يف الييم و النظم اإلجتماعية والسياسية و الثيافية قادرة على حتييق تكامل إقتصادي بسهولة على عكس اإلقتصادايت املتعارضة يف الييم والنظم،
فكلما كانت اجملتمعات متياربة ومتماثلة كلما كانت نسبة النجاح يف التكامل مرتفعة.
 توفر اإلرادة السياسية :إن غياب اإلرادة السياسية بني جمموعة من الدول اليت أرادت التكامل فيما بينها يعتىرمن أهم اسباب فشل التكامل اإلقتصادي.
توافر البنية األساسية املالئمة من شبكة نيل و مواصالت و إتصاالت تتيح سهولة اإلنتيال .
حتيق األطراف من أن املنافع املرتتبة عن بناء التكامل اإلقتصادي موزعة عىر املنطية بشكل متوازن وليس مرتكزةيف دولة واحدة أو قطاع معني و طاملا أن املنافع مستمرة يف التدفق على مجيع األطراف فإن العملية اإلقليمية سوف
تستمر و أتخد يف اإلنتشار.
وجود دولة حمورية أو كما مساها كارل دوتش بدول اليلب اليت تعمل كمحرك للتكامل اإلقليمي .-2واقع التكامل اإلقتصادي لدول املغرب العريب :
أ-تطور مسار التكامل اإلقتصادي املغاريب :ظهرت أول جتربة ملسار التكامل املغاريب خالل إجتماع وزراء اإلقتصاد
لدول املغرب العريب يف تونس سنة  ،1964أين مت التوصل إىل تشكيل اللجنة اإلستشارية املغاربية )(CPCM
10
املكلفة بدراسة جمموعة من املشاكل املتعلية ابلتعاون اإلقتصادي ،أنبثيت عن هذه اللجنة قرارات مهمة تتعلق بـ:
-التنسيق فيما خيص املعامالت اجلمركية و سياسات التصدير.
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--------------------------------------------------------------------------توحيد السياسات يف قطاع املناجم و الطاقة والنيل و املوصالت.التنسيق فيما خيص العالقات اإلقتصادية مع جمموعة السوق األوروبية.غري ان اهليئة اإلستشارية فشلت يف اداء دورها وحتييق األهداف اليت يتطلبها مسار التكامل نظرا لعدم إتفاق
الدول املغاربية على صيغة و طبيعة العمل التكاملي املغاريب من جهة ومن جهة اخر بروز جمموعة من املشاكل
السياسية ،مشكلة احلدود ،ومشكلة الصحراء الغربية ،ونتيجة لذلك دخلت دول املغرب العريب يف فرتة السبعينات
سياسة احملاور والتحالفات الثنائية بدل العمل اجلماعي ،فتونس و ليبيا أعلنتا الوحدة اإلندماجية بينهما يف سنة
 ،1974سرعان ما ختلت عنها تونس بسبب معارضة اجلزائر مما خلق نوعا من اجلليد بني البلدين ،مث قامت تونس
و اجلزائر بتوقيع إتفاقية األخوة والتعاون يف مارس  ،1983و التحيت هبما موريتانيا .وكان رد فعل ليبيا و املغرب
على ذلك أتسيس اإلحتاد العريب اإلفرييي يف أوت  1984يف مدينة وجدة املغربية سرعان ما تفكك يف سنة
11

.1986
وبعد فشل أول هيكل للعمل املغاريب املشرتك أي( اللجنة اإلستشارية الدائمة) و حالة املد واجلزر اليت مرت هبا
دول املغرب العريب يف منتصف السبعينات حىت أواخر الثمانينات عاد الوعي مرة اخر لذ قادة دول املغرب العريب
و مت اإلعالن عن قيام إحتاد املغرب العريب مبراكش سنة  ،1989يضم كل من تونس ،اجلزائر ،املغرب ،ليبيا ،و
موريتانيا ،أعتىر هذا احلدث مبثابة حتول اترخيي يف العالقات املغاربية ،وكانت نشأته إستجابة من قبل دول املغرب
العريب لتحاشي اخطار التهميش النامجة عن التحوالت العاملية اجلديدة و منو اإلحتادات والتجمعات اإلقليمية يف
12
كل مكان ،يهدف إحتاد املغرب العريب من خالل ميثاق أتسيسه إىل:
متتني أواصر األخوة اليت تربط بني الدول األعضاء و شعوهبا بعضها ببعض.حتييق تيدم رفاهية جمتمعاهتا و الدفاع عن حيوقها.املسامهة يف صيانة السالم اليائم على العدل و اإلنصاف.هنج سياسة مشرتكة يف ميادين خمتلفة .العمل تدرجييا على حتييق حرية تنيل األشخاص و انتيال اخلدمات والسلع و رؤوس األموال فيما بينها.أما على مستو حتييق التكامل اإلقتصادي فيد وضعت إسرتاجتية مغاربية للتنمية املشرتكة للوصول إىل الوحدة
13
اإلقتصادية تعتمد على:
-1إنشاء منطية التبادل احلر عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية على أن يتم حتييق هذا اهلدف قبل
هناية .1992
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---------------------------------------------------------------------------2إقامة إحتاد مجركي :و يتم ذلك قبل هناية  ،1995وهتدف إىل توحيد الضرائب والرسوم اجلمركية املطبية بني
الدول اخلمسة ،و وضع تعريفة خارجية مشرتكة.
-3إنشاء سوق مغاربية مشرتكة بني دول اإلحتاد قبل هناية  ،2000و هتدف هذه املرحلة الوصول إىل اإلنذماج
املغاريب و إرساء نظام واحد لألسواق و إقامة سوق داخلية كىر موحدة ال جمال فيها للرسوم اجلمركية ،و إىل حتييق
حرية تنيل األشخاص و اخلدمات والسلع ورؤوس األموال.
-4الوصول إىل الوحدة اإلقتصادية و ذلك بتوحيد السياسات و اخلطط اإلقتصادية على أسس و أهداف مشرتكة.
ولتجسيد هذه اإلسرتاجتية وضع بناء مؤسسي مت من خالله توزيع املهام على هيئات وجلان متخصصة حسب
اليطاعات ،خاصة سنة  ، 1993حيث مت خالهلا إستكمال الياعدة اليانونية و اهليكلية ألجهزة اإلحتاد .ليد
عرفت مسرية إحتاد املغرب العريب محاسا كبريا يف املرحلة األوىل لسنة  ،1989غري أن أهدافه مل حتيق بسبب جمموعة
من العوائق و العراقيل.
ب -حتليل بعض املؤشرات اإلقتصادية لدول املغرب العريب:

يغطي املغرب العريب مساحة تيدر بـ 5.782.140 :كلم تشكل ما نسبته  %42من املساحة اإلمجالية للوطن
العريب ،وتشكل اجلزائر وحدها ما نسبته % 41من املساحة اإلمجالية للدول املغاربية ،تتوزع مساحة املغرب العريب
بني مخسة أقطار كاآليت:
اجلدول رقم :1مساحة بلدان املغرب العريب

البلد
املساحة كلم

اجلزائر
2

موريتانيا

ليبيا

1.759.540 2.381.741

املغرب

تونس

163.610 446.550 1.032.455

املصدر :صبيحة خبوش ،إحتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل اإلقتصادي و املعوقات السياسية ،2007-1989 ،األردن:
دار حامد ،2011 ،ص .76

ويبلغ طول الشريط الساحلي ملنطية املغرب العريب حوايل  7000كلم ،موزعة كما يلي:
اجلدول رقم  :2طول الشريط الساحلي لدول املغرب العريب

البلد
طول الشريط الساحلي كلم

2

اجلزائر

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تونس

1200

1770

754

1835

1300

املصدر :صبيحة خبوش ،إحتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل اإلقتصادي و املعوقات السياسية  ،2007-1989األردن:
دار حامد ،2011 ،ص .76
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--------------------------------------------------------------------------هذا املوقع اإلسرتاتيجي لبالد املغرب العريب اليت تتوغل يف إفريييا و تنفتح على أورواب و تتصل ابملشرق العريب
جعل منها منطية إستيطاب حضاري دو أمهية ابلغة على الصعيدين اإلقليمي و الدويل من حيث التوازانت و
التكتالت اجلهوية يف جمال العالقات الدولية.
وييدر عدد سكان املغرب العريب حبوايل  95مليون نسمة حسب تيدرات  ،2015مما جيعلها تتمتع بطاقات
بشرية كبرية ،كما تزخر منطية املغرب
العريب بثروات طبيعية متنوعة تتمثل يف احملروقات و املعادن ابإلضافة إىل موارد و ثروات طبيعية وزراعية متنوعة جتعلها
مؤهلة ألن تكون كال إقتصاداي قواي ومتوازان و اجلدول التايل يوضح بعض املؤشرات اإلقتصادية لدول املغرب العريب:
جدول رقم  :3بعض املؤشرات اإلقتصادية لدول املغرب العريب
البلد

املؤشرات

تونس

اجلزائر

املغرب

موريتانيا

ليبيا

البلد

-1النمو اإلقتصادي %

)2015( 3,9
)2016(3,8

)2015( 0,8
)2016(1,0

)2015( 3,1
)2016(1,1

)2015(-6,1
)2016(2,5

)2015(3,1
)2016(4,1

-2الصادرات من السلع
واخلدمات (مليون دوالر)

)2015(34668
)2016(28883

()2015)2016(29146

-

)2015(13,553
)2016( 6575

)2015(13886
)2016(-

-3الواردات من السلع
واخلدمات(مليون دوالر)

)2015(51702
)2016(46727

()2015)2016(41766

-

)2015(13,553
)2016( 6487

)2015(19480
)2016(-

-

-

-

-

-

-اإلستثمار الوارد:

)2016( 5,0

)2016( 3,1

)2016(7,5

)2016 (1,6

-

-اإلستثمار الصادر:

)2016( 0,2

)2016( 0,1

)2016(2,2

)2016( 1,2

)206( 0,1

-5معدل التضخم %

)2015(4,8
)2016(6,4

-4اإلستثمار األجنيب%

14

-6معدل البطالة %

املصدر:

من

)2015(11,2
)2016(10,5
إعداد

الباحثة

إعتمادا

)2015(4,9
)2016(3,7

)2015(1,6
)2016(1,2

)2015(15,2
)2016(15,5

)2015( 9,70
)2016(9,4

املصادر

اللجنة

على

التالية(:

)2015(0,5
)2016(1,2

)2015( 9,8
)2016(26
)2015(19,22
)2016(19,22
اإلقتصادية

إلفريييا

)2015(11,12
)2016(11,66
من

املوقع

اإللكرتوين(،)http://www.uneca.org.:صندوق النيد الدويل الدويل من املوقع( ،)www.imf.org :البنك العاملي من املوقع:
.)www.worldbank.org

اجلدول أعاله يبني لنا صورة واضحة عن تطور بعض املؤشرات اإلقتصادية لدول إحتاد املغرب العريب حيث تشري
اإلحصائيات إىل حتسن طفيف يف النمو اإلقتصادي يف تونس و ليبيا إال أننا نالحظ إخنفاض يف اجلزائر و املغرب
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--------------------------------------------------------------------------و ذلك بسبب إخنفاض أسعار احملروقات ابلنسبة للجزائر أما يف املغرب فهذا يرجع للجفاف الذي عرفته املغرب
العام املاضي.
ختتلف دول املغرب العريب من حيث جتارهتا إسرتادا و تصديرا و تستحود اجلزائر على النصيب األكىر من صادرات
اجملموعة و هذا راجع إىل قطاع احملروقات كما تستحود تونس و اجلزائر على واردات اإلحتاد ،و أكىر نسبة من
املبادالت التجارية تتم مع اإلحتاد األورويب.
أما ابلنسبة إلستثمار األجنيب نالحظ ضعف اإلستثمارات األجنبية يف الدول املغاربية ميارنة مبناطق أخر يف
العامل يف حني اإلسثمارات الصادرة تكاد تكون منعدمة و هذا راجع للضعف اإلقتصادي الذي تعاين منه البلدان
املغاربية.
كما تشري البياانت املتاحة إىل إرتفاع معدل التضخم يف بلدان املغرب العريب و هذا راجع إىل غياب سياسات
إقتصادية واضحة حتد من هذه الظاهرة ،كما نالحظ من خالل اجلدول إرتفاع معدالت البطالة بشكل كبري خاصة
يف ليبيا و تونس و هذا راجع إىل عدم اإلستيرار الذي تعيشه البالد.
ج -معوقات التكامل اإلقتصادي املغاريب :ميكن تلخيص العوائق والعراقيل اليت تعرتض مسرية التكامل املغاريب و
متنعه من الىروز كيوة إقليمية فاعلة يف:
-املعوقات اإلقتصادية :من أمهها:

15

 -عدم التجانس و اإلختالف يف السياسات اإلقتصادية املتبعة من قبل الدول املغاربية ابإلضافة إىل ختلف

إقتصادايت هذه الدول.
 ضعف املبادالت التجارية بني الدول املغاربية ،على الرغم من وجود جمموعة عوامل للتيارب بينهاإال ان حجم التبادل التجاري فيما بينها يبيى ضعيفا وال يرقى إىل املستو املطلوب فهو ال يتجاوز نسبة %3من
حجم املبادالت وهو ما يعتىر ابلتأكيد عائيا أمام قيام التكامل ،ابإلضافة إىل ضعف البنية التحتية الالزمة للمبدالت
التجارية اخلارجية مثل املوانئ و السكك و اساطيل السفن و الطائرات عالوة على البريوقراطية املعيدة اليت تعرقل
سري املبادالت التجارية.
التبعية اإلقتصادية والتجارية للخارج ،يف ميابل ضعف التبادل التجاري و اإلقتصادي بني دول املغرب العريبتىرز تبعية هذه الدول إىل اخلارج خاصة اإلحتاد األورويب ،إذ أن ثلثي مبادالت الدول املغاربية تتم معه.ابإلضافة إىل
هيمنة هذه األخرية عل األسواق املغاربية.
 – 2املعوقات السياسية :لكن العراقيل األساسية اليت منعت قيام تكامل إقتصادي مغاريب طوال ربع قرن من
اإلعالن قيام إحتاد املغرب العريب تكمن يف اجلانب التارخيي و السياسي ،فبينما زالت بعض املعوقات الظرفية ما
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--------------------------------------------------------------------------زالت معوقات اخر مستمرة حىت اآلن ،بدأت املعوقات الظرفية ابنفجار الوضع األمين بداية التسعينات يف اجلزائر
مث ظهرت أزمة لوكريب بني ليبيا و الغرب و بعدها اخلالف السياسي بني أعضاء إحتاد املغرب العريب حول مسار
السالم مع اإلسرائلي الفلسطيين.
أما العراقيل اليت ما زالت مستمرة تتمثل يف:
 إختالف طبيعة األنظمة السياسية من حيث الرتكيب اإليديولوجي وهذا ما أذ إىل إختالف الرؤ بني هذهاألخرية حول طبيعة التكامل املراد حتيييه يف املنطية .
غلبة اهلاجس السياسي على اهلاجس االقتصاد حيث أن إحتاد املغرب العريب بين على أساس سياسي وهذا ماجعله عرضة ألي خالف سياسي ينشب بني األطرف املغاربية اخلمسة.
نزاع الصحراء الغربية املوروثة عن التيسيم اإلستعماري للمنطية. فيدان اإلرادة السياسية عند الزعماء املغاربة لتجسيد املشروع التكاملي يف املنطية ،و عدم إستعداد هذه الدولللتخلي عن سيادهتا اليطرية لصاحل إحتاد املغرب العريب،فاإلدارة السياسية تعتىر العامل احلاسم يف بناء أي تكتل
إقتصادي و هذا ما أكدته خمتلف التجارب التكاملية يف العامل و على رأسها اإلحتاد األورويب.
عدم جناعة وفعالية املؤسسات الدميوقراطية الكائنة و انتشار الفساد يف خمتلف اليطاعات اخلدماتية واإلقتصاديةواملالية.
ابإلضافة إىل هذا توجد معوقات ترتبط ابلبناء املؤسسي إلحتاد املغرب العريب على رأسها إعتماد قاعدة اإلمجاع
يف التصويت أثناء إختاد اليرارات ،و هذه الياعدة هي السبب يف تعطيل تنفيذ اإلتفاقيات املىرمة يف إطار اإلحتاد،
حيث مت توقيع  36إتفاقية منها مخسة اتفاقيات فيط دخلت حيز التنفيذ.

16

اثلثا :سبل تفعيل التكامل بني دول املغرب العريب ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطقة:
-1التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية :إن عدم إستيرار الواقع السياسي و األمين للمنطية والظروف
اإلقليمية والدولية اليت حتيط هبا و تطور إقتصادايت املعرفة و التيانة احلديثة و أتثريات العوملة و مبادرات الشراكة
اإلقليمية والدولية و تزايد التكتالت اإلقليمية تينب بوضوح أن التكامل اإلقتصادي املغاريب ضرورة ملحة يتطلب
إعتباره أولوية على أجندة اليادة املغاربة .ومن التحدايت اليت تواجه املنطية املغاربية وتفرض ضرورة تفعيل التكامل
املغاريب ما يلي:
التحدايت الداخلية:
حتدايت اإلقتصادية و اإلجتماعية :و يف ميدمتها حتدي التنمية ،إذ يعتىر سيمون جريج املسؤول عن قسم املغربالعريب يف البنك الدويل أن التكامل املغاريب صار ضرورة حتمية ألن البلدان املغاربية
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--------------------------------------------------------------------------بتفعيل إنذماجها ميكنها ان تربح جمتمعة ما بني  3و 9مليار دوالر سنواي17،وييدر خىراء البنك الدويل أبنه إبمكان
كل دولة مغاربية أن ترفع نسبة منوها بـ  %2يف حال حتييق إحتاد إقتصادي ،ابإلضافة إىل توفري فرص شغل إضافية
18

و حتسني مناخ اإلستثمار مما ينعكس إجيابيا على اليدرة الشرائية للمواطن.
ابإلضافة إىل التحدايت اإلجتماعية املتعددة ( إرتفاع معدالت الفير و البطالة اليت تعيشها دول املغرب العريب
عوامل تفرض جبد التعجيل إبستثمار خمتلف اإلمكانيات و امليومات اإلقتصادية والبشرية املتاحة لتفعيل و تطوير
آليات اإلحتاد.
-التحدايت األمنية :ميثل تزايد املخاطر اإلرهابية يف املنطية وجوارها اإلقليمي (منطية الساحل اإلفرييي) منذ

ظهور تنظيم الياعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بدرجات متفاوتة و تنظيم داعش بعد أحداث ما يسمى ابلربيع
العريب وإهنيار الدولة يف ليبيا الذي أد إىل تزايد تناسل اجلماعات اإلرهابية املتطرفة ،ابإلضافة إىل حركة اهلجرة
السرية حنو أورواب عىر الدول املغاربية وتوسيع نشاط اجلرمية املنظمة العابرة للحدود و تزايد أعداد الالجئني يف املنطية،
حتدايت جديدة مل تعد تتناسب و األمناط السياسية اليدمية اليت سادت خالل العيود املاضية مما يتطلب وجود امناط
بديلة ملواجهة هذه التحدايت على أساس من التعاون و التنسيق بني الدول املغاربية .
 -التحدايت اخلارجية :ابإلضافة إىل التحدايت الداخلية اليت تواجه املنطية املغاربية وتفرض ضرورة تفعيل التكامل

فيما بينها تىرز حتدايت خارجية أخر ميكن حصرها يف:
 -املنطية املغاربية توجد يف قلب التوازانت الدولية من حيث أهنا متثل إمتدادا حيواي لإلحتاد األورويب و بوابة رئيسية

لليارة اإلفرييية و للدائرة الشرق أوسطية ،مما جعل املنطية حمطة تنافس قوي بني اليو الكىر اليت تر فيها خزاان
نفطيا و موقعا اسرتاجتيا فضال عن كوهنا سوقا إقتصاداي إبمتياز ،ويف إطار التنافس تتنازع الدول املغاربية اخلمسة
19
إسرتاجتيتان:
أوهلما قدمية وهي اإلسرتاجتية األوروبية اليت تتعامل مع املنطية من منطلق توسيع نفوذها السياسي لتعزيز قدراهتا
التنافسية مع بيية التكتالت اإلقليمية من جهة ومن جهة أخر وضع حد ملعدالت اهلجرة املغاربية واإلفرييية
املتصاعدة اجتاه أرواب.
والثانية اإلسرتاجتية اإلمريكية اليت بدأت تتشكل مالحمها منذ أواخر التسعينات من اليرن املاضي عىر مبادرة"
إيزنشتات"  ،1997لدول املغرب العريب واليت هتدف إىل إقامة شراكة إقتصادية تنطبق والوصفات اجلاهزة لصندوق
النيد الدويل من تطوير اليطاع اخلاص و اإلصالحات اهليكلية و التنافسية و حرية األسواق.
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--------------------------------------------------------------------------اهلدف من هذه املبادرات الداعية إىل إقامة الشراكات اإلقليمية و الدولية إعادة هيكلة املنطية للتجاوب مع
التطلعات اليت ختدم مصاحل اليو الرافعة هلا و هدا يطرح حتدي أمام الدول املغاربية ،ويفرض عليها إستحياقات
كبرية تستوجب ترتيبات مغاربية مشرتكة ترشد التعامل وتعظم االستفادة وتيلل من هدر اإلمكانيات والفرص.
حتدايت العوملة اإلقتصادية ،منها حتدي التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية اليت تفرض سياسات إقتصادية رأمسالية
على الدول النامية ومن أمثلة هذه التكتالت اإلحتاد األورويب و منظمة التجارة احلرة إلمريكا الشمالية النافتا هذه
التكتالت تعكس درجة عالية من كثافة اإلعتماد املتبادل وتيسيم العمل اإلقليمي يف جمال اإلستثمار و التجارة و
أنواع التبادل األخر  ،وير البعض أن هذه التكتالت عوملة جزئية تيوم يف إطار العوملة الشاملة ويف نفس الوقت
كجدار ملواجهة منط العوملة السائد أو كوسيلة تتبعها الدول املتخلفة هبدف املواءمة مع مشكالت التكامل الكوين
20
الذي تدفع إليه العوملة.
حتدايت املنظمة العاملية للتجارة و اإلنذماج يف اإلقتصاد الدويل ،إذ جند هناك ثالثة دول مغاربية وقعت ابلفعل
على الوثيية النهائية وتعتىر عضوا يف املنظمة العاملية للتجارة و هي تونس واملغرب وموريتانيا ،يف حني ال تزال اجلزائر
تتمتع بصفة عضو مراقب متهيدا إلنضمامها بينما ليبيا ال تزال خارج إطار املنظمة ،إن هذا اإلنضمام ينجم عنه
بعض األاثر و اإلنعكاسات اليت قد تعرتض إقتصادايت املغرب العريب واليت حبكم األوضاع احلالية هلذه اإلقتصادايت
يكون أغلبها ذات طابع سليب يؤثر على األمن اإلقتصادي للدول املغاربية خاصة يف ظل املنافسة العاملية وما تتطلبه
21
من قواعد إنتاجية كبرية.
ومبا أن العوملة اإلقتصادية كظاهرة ال ميكن إحتواءها أو ردها إال أنه ميكن مواجهة خماطرها وجتنب سلبياهتا و
السبيل ميكن يف تطوير العمل املغاريب املشرتك و بناء منطية للتجارة احلرة مغاربية لتعزير املوارد الذاتية لإلقتصادايت
العربية بدل من تكريس السياسات اليطرية املطبية .
إذ يبدو اليوم جليا ابنه من املستحيل على الدول املغاربية مواجهة حتدايت العوملة مبا تنطوي عليه من قو
إحتكارية متوحشة ابإلعتماد فيط على السياسات الوطنية مما يفرض عليها تكثيف اجلهود من أجل إحداث نيلة
نوعية يف التكامل املغاريب .وهذا يضاف إىل التحدايت املطروحة سابيا.
ب-سبل تفعيل التكامل املغاريب :ليد كان للمعطيات السابية الذكر الدور الكايف لتجميد العمل التكاملي
املغاريب لكن التحدايت املطروحة على املنطية املغاربية تفرض على اليادة و الشعوب السعي إىل إعادة تفعيل هذا
الكيان كضرورة للبياء و هذا يتطلب إعتماد سياسات و سبل خمتلفة من ذلك العمل على تبين خطة شاملة للتكامل
اإلقتصادي ترتكز ابلدرجة األوىل على تطوير التجارة البينية لدول األعضاء ،و تسهيل التبادالت من خالل قيام
وحدة نيدية و اإلسراع إبطالق منطية التبادل احلر ،وإلغاء كافة العوائق أمام حركة تدفق السلع واخلدمات و
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--------------------------------------------------------------------------األشخاص ورؤوس األموال 22،ابإلضافة إىل تبين مياربة هيكلية تؤدي إىل إدماج اإلقتصادايت الوطنية عن طريق
خلق مشاريع إقتصادية مشرتكة ال تثري احلساسيات السياسية و تكون يف نفس الوقت لديها اليدرة على إشباع
إحد احلاجيات املغاربية العامة.
إعادة النظر يف العديد من النصوص اليانونية املنشئة إلطار التكاملي للمغرب العريب ( إحتاد املغرب العريب)،
وإعطائها دفعا جديدا جيعلها تتماشى والتحدايت الوطنية واإلقليمية و الدولية ،ومن بينها التخفيف من مركزية جملس
الرائسة وإلغاء مبدأ اإلمجاع يف إختاذ اليرارات و إحالل حمله مبدأ األغلبية.
جتاوز اجلدل بني الوطين و املغاريب ذلك أن معاهدة مراكش املنشئة إلحتاد املغرب العريب ال تؤسس إلحتاد فدرايل
أو كونفدرايل ،و إمنا جمرد جتمع بني عدد من الدول جتمعها روابط الدين و التاريخ و احلضارة ملواجهة األخطار اليت
هتددها داخليا و خارجيا ،مبعىن آخر أن املعاهدة مل تنشئ هيئة فوق وطنية تدوب فيها الكياانت املغاربية وهو ما
يىرز إنتهاج كل واحدة منها أسلواب تنافسيا يعيق مسار التكامل أكثر مما يفيذه ،مع ضرورة التخلي عن فكرة الدولة
اليائد و العمل على خلق عالقات متكافئة بني األقطار يف عالقاهتا املشرتكة ألن التكافؤ يف العالقات هو الذي
يسمح إبستمرار التعاون وتنميته على قاعدة املصلحة العامة23،و لعل جتربة اإلحتاد األورويب هو خري دليل على
ذلك.
وضع اليضااي اخلالفية جانبا و الرتكيز على اليضااي اإلتفاقية ،والعمل على خلق تصور مشرتك حول البناء املغاريب
ألن اإلختالف يف التصور يؤدي إىل التضارب يف املسالك و إضطراب يف التطبيق او فشله ،وما فشل حماوالت
التكامل املغاريب السابية إال نتيجة لنيص يف التصور املشرتك للمنطليات الضرورية لتحييق التكامل املغاريب.
اخلامة

من خالل ما تيدم مت التوصل إىل أن تفعيل التكامل اإلقتصادي املغاريب أصبح من بني األولوايت لإلقتصاد
املغاريب،إذ لوحظ من خالل دراسة واقع التكامل اإلقتصادي يف دول املغرب العريب ،أن هذا األخري بدأت مسريته
سنة ،1964هذه املسرية توجت إبنشاء إحتاد املغرب العريب سنة  ،1989إال ان هذا املسار مت جتميده نظرا جملموعة
من العوائق واجهته على مستوايت خمتلفة منها إقتصادية ،سياسية و مؤسساتية لكن الواقع املعاش يفرض على الدول
املغاربية ضرورة تفعيل هذا األخري لتجاوز التحدايت الداخلية واخلارجية املفروضة على املنطية ،وحتييق التنمية
اإلقتصادية الشاملة و تعزيز اليدرات اإلنتاجية اليت تعطي للدول املغاربية قدرة تفاوضية مع الكياانت و التجمعات
اإلقليمية األخر وخصوصا اإلحتاد األورويب بوصفه الشريك الرئيسي هلا.
كما مت التوصل إىل نتيجة أساسية وهي أن تفعيل التكامل اإلقتصادي املغاريب يتطلب جمموعة من التدابري يتوقف
جتسيدها على توفر اإلرادة السياسية اليت تعتىر احملرك احملوري إلعادة بناء التكامل املغاريب وفق اإلمكانيات املتاحة
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--------------------------------------------------------------------------ألن املغرب العريب ال يعاين من نيص املوارد الطبيعية أو البشرية أو اإلمكانيات املادية و لكنه يعاين من تشتت هذه
املوارد و سوء إستخدامها و تناقض سياسة اإلستفادة منها.
وخالصة أن التحدايت اليت تواجه املنطية تفرض على الدول املغاربية إذا أرادت أن جتد هلا موقع على الساحة
الدولية أن تعيد النظر يف سياساهتا اإلقتصادية و توجهاهتا السياسية و إعادة هيكلتها وفق مسار تكاملي إنطالقا
من السياسات الدنيا اليت حتظى إبتفاق بني األقطار املغاربية و صوال إىل السياسات العليا.
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