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تفعيل التكامل االقتصادي كضرورة ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية
Activation economic integration as necessity to meet the challenges facing the Maghreb
region
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ملخص:
تتناول هذه الورقة إمكانيات تفعيل التكامل االقتصادي املغاريب كضرورة ملواجهة التحدايت املطروحة على دول املغرب العريب
ومواكبة عصر التكتالت اإلقليمية ،ابلوقوف على واقع التكامل االقتصادي املغاريب ،تبني أن هذا التكتل يعاين جمموعة من العوائق كان هلا
األثر البالغ على جتميده ،وهذا ما يستدعي تنسيق اجلهود إلعادة تفعليه العتبارات متعددة ،أمهها التحدايت االقتصادية و االجتماعية
واألمنية و كذلك حتدايت البيئة الدولية اليت تواجه دول املغرب العريب.
الكلمات املفتاحية:
التكامل االقتصادي ،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 التكتتالت اإلقليميتة حيت أصتبا التكامتل اإلقليمتي اهلتدف التيت تستعى
لتحقيقتته التتدول الكت

قبتتل التتدول الصتتغر  ،لكونتته الوستتيلة الوحيتتدة التتيت تستتاعد التتدول علتتى إثبتتات وجودهتتا ع عتتامل حافتتل ابملستتت دات

واملختتاطر التتيت هتتي أكت بك تتح متتن أن تتحملهتتا دولتتة فردهتتا ،وقتتد ازدادت وتتتحة اوتتاوالت التكامليتتة ع العشتتر ستتنوات األختتحة متتن القتترن
املاضتتي نتي تتة تزايتتد القضتتااي العتتابرة للتتدول بفضتتل التطتتورات احلاصتتلة ع اجملتتال التكنولتتوجي واملواصتالت متتن جهتتة و جنتتاا الت ربتتة األوروبيتتة
اليت أصبحت م اال حيتد به ع خمتلف مناطق العامل من جهة أخر .
ففي األمريكتني مت إنشاء منطقة الت ارة احلرة ألمريكا الشمالية  NAFTAسنة  ،1992و اتفاقية السوق املشرتكة ألمريكا
الوسطى  ،CACMوأتسست رابطة دول جنوب آسيان  ،ASEANوع منطقة اخلليج العريب مت إنشاء جملس التعاون اخللي ي.
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ع 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
املست دات اجلديدة ضمن حركية البناءات التكاملية.
لكن الت ربة التكاملية ابءت ابلفشل ،فاحتاد املغرب العريب الذي بنيت عليه أماال كبحة كان بعيدا كل البعد عن األهداف اليت
أنشئ من أجلها ،فمند أك ر من  27سنة ،بقي هذا اهليكل من دون فاعلية ،لذا أتيت هذه الورقة البح ية لدراسة التكامل االقتصادي
املغاريب من منطلق البح

ع واقع هذا املسار وتشخيص العوائق اليت تواجهه والبح

ع اآلليات الكفيلة بتفعليه ملواجهة التحدايت

املطروحة على املنطقة املغاربية ،ع ظل بيئة دولية معوملة حيكمها منطق القوة والتكتالت االقتصادية  ،وعلية فإن دراسة التكامل املغاريب
يستمد أمهيته من ثقل الواقع الدويل.و لتحقيق هدف البح مت تقسيمه إىل ثالث نقاط رئسيه تتم ل ع:
أوال :اإلطار املفهومي والنظري للتكامل االقتصادي.
أ-مفهوم التكامل االقتصادي.
ب-شروط ودرجات التكامل االقتصادي .
اثنيا:واقع التكامل االقتصادي لدول املغرب العريب.
أ-مسار التكامل االقتصادي لدول املغرب العريب .
ب -حتليل بعض املؤشرات االقتصادية لبلدان املغرب العريب.
ج-معوقات التكامل االقتصادي لدول املغرب العريب .
اثلثا:سبل تفعيل التكامل االقتصادي 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 االقتصادي:
يرجع استعمال مصطلا التكامل االقتصادي وانتشاره ع العامل إىل فرتة هناية احلرب العاملية ال انية و ابلضبط مع بداية الت ربة األروبية،
لكن كلمة التكامل ) )Intigrationهي ذات أصل التيين يرجع استعماهلا لسنة  ،1620ع قاموس أكسفورد اإلجنليزي عىن جتميع
األشياء لكي تؤلف كل واحد هذا املعىن يتفق مع املعىن الدارج لكلمة تكامل اليت تدل على ربط أجزاء بعضها إىل بعض ليتكون منها كل
واحد ،1وتعرفه املوسوعة السياسية أبنه حالة من التوافق و االنس ام بني أجزاء و أطراف تشكل ع جمموعها وحدة أو نظاما حبي تكون
خصائص الوحدة غائبة ع أي من العناصر املكونة وحدها .2

 1نزيهة م وك ،التكامل االقتصادي العريب و حتدايت ألعوملة رؤية إسالميه ،دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية ،2007 ،ص.10
 2عبد الوهاب الكيايل ،املوسوعة السياسية ،ج ،1املؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بحوت ،1986 ،ص.779
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أ-مفهوم التكامل االقتصادي :مل حيظى مفهوم التكامل االقتصادي ابتفاق عام بني االقتصاديني  ،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 االقتصادي على أنه عملية و حاله بوصفه عملية يتضمن التدابح اليت يراد منها
إلغاء التمييز بني الوحدات االقتصادية املنتمية لدول قومية خمتلقة و إذا نظران إليه على أنه حالة فإنه يتم ل ع زوال خمتلف صور التفرقة بني
االقتصادايت القومية للدول األطراف.1
أما االقتصادي "ماخلوب"  Fritz Machlupفح أن التعريف األك ر مالئمة هلذا املصطلا ينصرف إىل أن فكرة التكامل
تنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص املمكنة اليت يتيحها التقسيم الكفء للعمل.

2

ومييز االقتصادي اهلولندي "جون تنربجن"  Jan Tinbergenبني نوعني من التكامل االقتصادي التكامل السليب الذي
يتطلب إلغاء صور التمييز وكل القيود و العراقيل املوضوعة أمام حرية انتقال عوامل اإلنتاج و حرية احلركة و التدفقات االقتصادية أما النوع
ال اين فيطلق عليه التكامل اإلجيايب الذي يهتم بتغيح األدوات و املؤسسات املوجودة و يعوضها ؤسسات وأدوات جديدة من اجل ضمان
فعالية آليات السوق.

3

بناءا على التعاريف السابقة نستنتج أن التكامل االقتصادي ليس بعملية بسيطة بل هو على درجة عالية من التعقيد و الشمول يقصد
به بصفة عامة القضاء 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 يقتضي التمييز بينه و بني املفاهيم املتداخلة معه و من بني هذه
املفاهيم التعاون االعتماد املتبادل واالندماج.
يشح مصطلا التعاون إىل جمموعة مك فة من التفاعالت و االتصاالت ع اجملاالت املختلفة بني طرفني أو أك ر ليسوا ابلضرورة
متقاربني مكانيا أو دينيا أو عرقيا 46،والفرق بني التعاون و التكامل ع الكيف والكم معا ،فإذا كان اهلدف من التعاون هو جمرد التخفيف
من أثر العقبات و املشاكل القائمة ع العالقات االقتصادية بني أطراف التعاون ،فإن التكامل االقتصادي يتضمن إزالة هذه العقبات وحل
املشاكل من أجل تعميق العالقات بني الدول ،وعليه فإن االتفاقيات الت ارية الدولية اهلادفة إىل تنشيط التبادل الت اري الدويل تقع ع
دائرة التعاون ،بينما يتم تصنيف إزالة احلواجز القائمة ع وجه الت ارة الدولية بني الدول األعضاء ع املنطقة التكاملية على اهنا خطوة على
طريق التكامل االقتصادي ،إذن التعاون هو ذلك العمل اهلادف إىل حتقيق نوع من التقارب بني الوحدات االقتصادية مع اوافظة على
مميزاهتا اخلاصة ،بينما التكامل يهدف إىل إزالة العوائق بينها و خلق كيان اقتصادي موحد ،وهبذا يعت التكامل أرقى درجات التعاون.

 1بال بالسان نظرية التكامل االقتصادي ،ترمجة حممد عبد العزيز أمحد ،القاهرة ،1964 ،ص .10
 2السيد متويل عبد القادر ،االقتصاد الدويل النظرايت و السياسات ،ط ،1دار الفكر ،عمان ،2011،ص .19
3
نفس املرجع ،السابق ،ص .84-83
 4حممد غريب ،التكامل العريب بني دوافع التنمية املستدامة و ضغوط العوملة ،دار الروافد ال قافية ،2014 ،ص .19
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ويشح مصطلا االعتماد املتبادل إىل حاجة األفراد واملؤسسات إىل تبادل املساعدات و اخلدمات فيما يينهم وتستخدم هذه العبارة
(االعتماد املتبادل) متيزا هلا عن التبعية اليت تعين ضمنيا أن بعض الدول واجملتمعات تعتمد على دول او جمتمعات أخر دون أن تكون هذه
األخحة معتمدة بدورها على األوىل أو على غحها بل متكيفة ذاتيا.

1

أما االندماج االقتصادي فهو أعلى مراحل التكامل االقتصادي ،يتضمن توحيد السياسات االقتصادية كافة و إقامة سلطة إقليمية عليا
و جهاز إداري مسؤول عن تنفيذ السياسات ،وع هذه املرحلة توافق كل دولة عضو على تعليق سلطاهتا التنفيذية الذاتية و خضوعها ع
ك ح من اجملاالت للسلطة اإلقليمية.
ب -أشكال التكامل االقتصادي ير بعض االقتصاديني أن هناك منوذج عام للتكامل االقتصادي يتخذ التدرج التايل:

2

منطقة التبادل احلر وفيها تلغى القيود اجلمركية املفروضة على السلع واخلدمات بني الدول األعضاء مع احتفاظ كل دولة عضو
بنظامها اجلمركي مع بقية دول العامل ،ومن األم لة على مناطق الت ارة احلرة منظمة الت ارة احلرة ألمريكا الشمالية ( النافتا).
اإلحتاد اجلمركي :ويعد درجة أك ر تقدما من منطقة الت ارة احلرة ،حي

يتم من خالله توحيد التعرفة اجلمركية للدول األعضاء ع

مواجهة العامل اخلارجي بعد إزالة كافة القيود على الت ارة البينية وأم لته إحتاد البنيلوكس بني كل من بل يكا و هولندا ولوكسم غ الذي مت
أتسيسه سنة .1947
السوق املشرتكة :وهي درجة أعلي ع سلم التكامل االقتصادي مقارنة نطقة الت ارة احلرة واإلحتاد اجلمركي ،فاإلضافة إىل حرية تنقل
السلع واخلدمات وتوحيد التعريفة اجلمركية إزاء الدول الغح أعضاء تتضمن كذلك توحيد أسواق كل املنت ات وعناصر اإلنتاج فتحقيق
هذه األخحة ( السوق املشرتكة) ال يكون ممكنا إال إذا اتفقت الدول األعضاء ع السوق على ترتيبات لتنسيق السياسات االقتصادية وليس
فقط السياسات اجلمركية واملالية.
الوحدة االقتصادية  :درجة أعلى من السوق املشرتكة ويقصد هبا إدماج اقتصادايت الدول األعضاء ع اقتصاد واحد وذلك عن
طريق جتميع املوارد و العوامل اإلنتاجية  ،املادية والبشرية وتوجيهها بشكل يتفق مع الوضع اجلديد ،وتوفح حرية االنتقال والعمل بني دول
اإلحتاد املختلفة وتسيح انتقال رؤوس األموال والسلع واملنت ات املختلفة بني املناطق املوحدة بقصد زايدة اإلنتاج وتنمية االست مارات
وتكامل العمليات االقتصادية.
التكامل االقتصادي الكلي :وفيه يرقى التنسيق بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء إىل مستو توحيد هذه السياسات ا
فيها توحيد العملة النقدية ملواجهة تقلبات الدورات اإلقتصادية ،ويتطلب التكامل االقتصادي الكلي إنشاء سلطة فوق قومية تكون
قرارهتا ملزمة للدول األعضاء.

 1عبد الوهاب الكيايل ،مرجع سبق ذكره ،ص .214
 2إكرام عبد الرحيم ،التحدايت املستقبلية للتكامل اإلقتصادي العريب :العوملة و التكتالت االقتصادية البديلة ،مكتبة مدبويل،
 ،2002ص  .66-63القاهرة،
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ج-شروط ومقومات التكامل االقتصادي :تتطلب عملية التكامل االقتصادي توفر جمموعة من الشروط لتحقيقه و استمرار جناحه
وهذه الشروط ختتلف من جتربة إىل أخر حسب خصوصية املنطقة املعنية ابلتكامل ،إال أن هناك جمموعة من الشروط ميكن االتفاق عليها
كشروط عامة لتحقيقه من أمهها ما يلي:

1

التقارب اجلغرايف :يعت التقارب اجلغراع من أهم الشروط األساسية لن اا التكامل االقتصادي نظرا ملا يوفره من سهولة النتقال السلع
و اخلدمات والعمالة داخل املنطقة التكاملية .
جتانس االقتصادايت القابلة للتكامل :جيب أن يكون التكامل بني اقتصادايت ذات هياكل مت انسة ومتماثلة وقابلة للتكامل.
التجانس يف القيم االجتماعية والثقافية :فاالقتصادايت اليت تكون مت انسة ع القيم و النظم االجتماعية والسياسية وال قافية قادرة
على حتقيق تكامل اقتصادي بسهولة على عكس االقتصادايت املتعارضة ع القيم والنظم ،فكلما كانت اجملتمعات متقاربة ومتماثلة كلما
كانت نسبة الن اا ع التكامل مرتفعة.
توفر اإلرادة السياسية :إن غياب اإلرادة السياسية بني جمموعة من الدول اليت أرادت التكامل فيما بينها يعت من أهم أسباب
فشل التكامل االقتصادي.
توافر البنية األساسية املالئمة :من شبكة نقل ومواصالت و اتصاالت تتيا سهولة االنتقال.
التوزيع العادل للمنافع :عىن حتقق األطراف من أن املنافع املرتتبة عن بناء التكامل االقتصادي موزعة ع املنطقة بشكل متوازن وليس
مرتكزة ع دولة واحدة أو قطاع معني وطاملا أن املنافع مستمرة ع التدفق على مجيع األطراف فإن العملية اإلقليمية سوف تستمر وأتخد
ع االنتشار.
وجود دولة حموريه أو كما مساها كارل دوتش بدول القلب اليت تعمل كمحرك للتكامل اإلقليمي .
اثنيا:واقع التكامل االقتصادي لدول املغرب العريب :
أ-تطور مسار التكامل االقتصادي املغاريب :ظهرت أول جتربة ملسار التكامل املغاريب خالل اجتماع وزراء االقتصاد لدول املغرب
العريب ع تونس سنة  ،1964أين مت التوصل إىل تشكيل الل نة االستشارية املغاربية ) (CPCMاملكلفة بدراسة جمموعة من املشاكل
املتعلقة ابلتعاون االقتصادي ،انب قت عن هذه الل نة قرارات مهمة تتعلق ابلتنسيق فيما خيص املعامالت اجلمركية وسياسات
التصدير،توحيد السياسات ع قطاع املناجم والطاقة والنقل واملوصالت ،التنسيق فيما خيص العالقات االقتصادية مع جمموعة السوق
األوروبية.2
غح ان اهليئة االستشارية فشلت ع أداء دورها وحتقيق األهداف اليت يتطلبها مسار التكامل نظرا لعدم اتفاق الدول املغاربية على صيغة
وطبيعة العمل التكاملي املغاريب من جهة ومن جهة أخر بروز جمموعة من املشاكل السياسية ،مشكلة احلدود ،ومشكلة الصحراء الغربية
ونتي ة لذلك دخلت دول املغرب العريب ع فرتة السبعينات سياسة اواور والتحالفات ال نائية بدل العمل اجلماعي ،فتونس و ليبيا أعلنتا
1

فالا خلف الربيعي "،التكامل االقتصادي بني الشروط التقليدية و الشروط احلدي ة" ،احلوار املتمدن ،العدد  ،2666من املوقع:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp!aid=173879.

 2حممد شكري "،جتربة التكامل االقتصادي لدول لدول إحتاد املغرب العريب" ،ورقة عمل ف املؤمتر املصرع العريب السنوي،
رؤية عربية للقمة االقتصادية ،2007 ،ص .4
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الوحدة االندماجية بينهما ع سنة  ،1974سرعان ما ختلت عنها تونس بسبب معارضة اجلزائر مما خلق نوعا من اجلليد بني البلدين ،مث
قامت تونس واجلزائر بتوقيع اتفاقية األخوة والتعاون ع مارس  ،1983والتحقت هبما موريتانيا .وكان رد فعل ليبيا و املغرب على ذلك
أتسيس اإلحتاد العريب اإلفريقي ع أوت  1984ع مدينة وجدة املغربية سرعان ما تفكك ع سنة .11986
بعد فشل أول هيكل للعمل املغاريب املشرتك أي( الل نة االستشارية الدائمة) و حالة املد واجلزر اليت مرت هبا دول املغرب العريب ع
منتصف السبعينات حىت أواخر ال مانينات عاد الوعي مرة أخر لد قادة دول املغرب العريب و مت اإلعالن عن قيام إحتاد املغرب العريب
راكش سنة  ،1989يضم كل من تونس ،اجلزائر ،املغرب ،ليبيا ،و موريتانيا ،أعت هذا احلدث ابة حتول اترخيي ع العالقات املغاربية
وكانت نشأته است ابة من قبل دول املغرب العريب لتحاشي أخطار التهميش النامجة عن التحوالت العاملية اجلديدة و منو االحتادات
والت معات اإلقليمية ع كل مكان ،يهدف إحتاد املغرب العريب من خالل مي اق أتسيسه إىل متتني أواصر األخوة اليت تربط بني الدول
األعضاء وشعوهبا بعضها ببعض وحتقيق تقدم رفاهية جمتمعاهتا والدفاع عن حقوقها ،مع املسامهة ع صيانة السالم القائم على العدل
واإلنصاف ،وهنج سياسة مشرتكة ع ميادين خمتلفة زايدة على العمل تدرجييا على حتقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال اخلدمات والسلع
ورؤوس األموال فيما بينها.2
أما على مستو حتقيق التكامل االقتصادي فقد وضعت إسرتاجتية مغاربية للتنمية املشرتكة تعتمد على:

3

 إنشاء منطقة التبادل احلر عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية و غح اجلمركية على أن يتم حتقيق هذا اهلدف قبل هناية .1992إقامة إحتاد مجركي ويتم ذلك قبل هناية  ،1995وهتدف إىل توحيد الضرائب والرسوم اجلمركية املطبقة بني الدول اخلمسة و وضع
تعريفة خارجية مشرتكة.
 إنشاء سوق مغاربية مشرتكة بني دول اإلحتاد قبل هناية  ،2000و هتدف هذه املرحلة الوصول إىل االندماج املغاريب وإرساءنظام واحد لألسواق وإقامة سوق داخلية ك موحدة ال جمال فيها للرسوم اجلمركية ،و إىل حتقيق حرية تنقل األشخاص
واخلدمات والسلع ورؤوس األموال.
 الوصول إىل الوحدة االقتصادية و ذلك بتوحيد السياسات و اخلطط االقتصادية على أسس وأهداف مشرتكة.ولت سيد هذه اإلسرتاجتية وضع بناء مؤسسي مت من خالله توزيع املهام على هيئات وجلان متخصصة حسب القطاعات ،خاصة سنة
 ،1993حي مت خالهلا استكمال القاعدة القانونية واهليكلية ألجهزة اإلحتاد .لقد عرفت مسحة إحتاد املغرب العريب محاسا كبحا ع
املرحلة األوىل لسنة  ،1989غح أن أهدافه مل حتقق بسبب جمموعة من العوائق والعراقيل.
ب -حتليل بعض املؤشرات االقتصادية لدول املغرب العريب:

1

عبد القادر رزيق املخادمي ،التكامل االقتصادي العريب ع مواجهة جدلية اإلنتاج و التبادل ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
 ،2009ص .76-75
2
معاهدة إنشاء إحتاد املغرب العريب ،من املوقع اإللكرتوين:

www.wipo.int/wipolex/regeco_treaties/details.jsp?group-id=24&treaty-id=295.
3

عوار عائشة ،بوثل ة عبد الناصر " ،دول إحتاد املغرب العريب و الطريق حنو التكامل" ،جملة التكامل االقتصادي ،العدد  ،3جامعة ،
أدرار ،2014 ،ص .187-186
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يغطي املغرب العريب مساحة تقدر بت 5.782.140 :كلم 2تشكل 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
2

املساحة كلم

اجلزائر

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تونس

2.381.741

1.759.540

1.032.455

446.550

163.610

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

ويبلغ طول الشريط الساحلي ملنطقة 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 االقتصادي واملعوقات السياسية  ،2007-1989األردن :دار حامد ،2011 ،ص
.76

هذا املوقع اإلسرتاتي ي لبالد املغرب العريب اليت تتوغل ع إفريقيا وتنفتا على أورواب وتتصل ابملشرق العريب جعل منها منطقة استقطاب
حضاري دو أمهية ابلغة على الصعيدين اإلقليمي و الدويل من حي التوازانت و التكتالت اجلهوية ع جمال العالقات الدولية.
ويقدر عدد سكان املغرب العريب حبوايل  95مليون نسمة حسب تقديرات  ،2015مما جيعلها تتمتع بطاقات بشرية كبحه كما تزخر
منطقة املغرب العريب ب روات طبيعية متنوعة تتم ل ع اوروقات و املعادن ابإلضافة إىل موارد و ثروات طبيعية وزراعية متنوعة جتعلها مؤهلة
ألن تكون كال اقتصاداي قواي ومتوازان و اجلدول التايل يوضا بعض املؤشرات االقتصادية لدول املغرب العريب:
جدول رقم  :3بعض املؤشرات االقتصادية لدول املغرب العريب
تونس

املغرب

ليبيا

موريتانيا

-1النمو االقتصادي %

)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(-

-

-

-

-

-

-اإلست مار الوارد:

)2016( 5,0

)2016( 3,1

)2016(7,5

)2016 (1,6

-

-اإلست مار الصادر:

)2016( 0,2

)2016( 0,1

)2016(2,2

)2016( 1,2

)206( 0,1

-5معدل التضخم %

)2015(4,8

البلد

املؤشرات

-4االست مار األجنيب

1

اجلزائر
البلد

)2015(4,9

)2015(1,6

)2015( 9,8

)2015(0,5

1

املؤسسة العربية لضمان االست مار ،تقرير حول االست مار ع الدول العربية ،الكويت ،2017 ،من املوقع اإللكرتوين:

http://dhaman.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2016/02climatesRaport2017.
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)2016(6,4
-6معدل البطالة %

)2015(11,2
)2016(10,5

)2016(3,7

)2016(1,2

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

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

)2016(1,2

)2016(26
)2015(19,22
)2016(19,22

)2015(11,12
)2016(11,66

املصدر :من إعداد الباح ة اعتمادا على املصادر التالية (:الل نة االقتصادية إلفريقيا من املوقع اإللكرتوين(،)http://www.uneca.org.:صندوق النقد الدويل الدويل

من املوقع( ،)www.imf.org :البنك العاملي من املوقع.)www.worldbank.org :

اجلدول أعاله يبني لنا صورة واضحة عن تطور بعض املؤشرات االقتصادية لدول إحتاد املغرب العريب حي

تشح اإلحصائيات إىل

حتسن طفيف ع النمو االقتصادي ع تونس و ليبيا إال أننا نالحظ اخنفاض ع اجلزائر و املغرب و ذلك بسبب اخنفاض أسعار اوروقات
ابلنسبة لل زائر أما ع املغرب فهذا يرجع لل فاف الذي عرفته املغرب العام املاضي.
ختتلف دول املغرب العريب من حي

جتارهتا استحادا و تصديرا و تستحوذ اجلزائر على النصيب األك من صادرات اجملموعة و هذا

راجع إىل قطاع اوروقات كما تستحوذ تونس و اجلزائر على واردات االحتاد و أك نسبة من املبادالت الت ارية تتم مع اإلحتاد األورويب.
أما ابلنسبة لالست مار األجنيب نالحظ ضعف االست مارات األجنبية ع الدول املغاربية مقارنة ناطق أخر ع العامل ع حني
االست مارات الصادرة تكاد تكون منعدمة و هذا راجع للضعف االقتصادي الذي تعاين منه البلدان املغاربية.
كما تشح البياانت املتاحة إىل ارتفاع معدل التضخم ع بلدان املغرب العريب و هذا راجع إىل غياب سياسات اقتصادية واضحة حتد من
هذه الظاهرة ،كما نالحظ من خالل اجلدول ارتفاع معدالت البطالة بشكل كبح خاصة ع ليبيا و تونس و هذا راجع إىل عدم االستقرار
الذي تعيشه البالد.
ج -معوقات التكامل االقتصادي املغاريب :ميكن تلخيص العوائق والعراقيل اليت تعرتض مسحة التكامل املغاريب و متنعه من ال وز كقوة
إقليمية فاعلة ع:
املعوقات االقتصادية تتم ل ع عدم الت انس و االختالف ع السياسات االقتصادية املتبعة من قبل الدول املغاربية ابإلضافة إىل
ختلف اقتصادايت هذه الدول ،ضعف املبادالت الت ارية بني الدول املغاربية ،على الرغم من وجود جمموعة عوامل للتقارب بينها ،إال أن
ح م التبادل الت اري فيما بينها يبقى ضعيفا وال يرقى إىل املستو املطلوب فهو ال يت اوز نسبة %3من ح م املبادالت وهو ما يعت
ابلتأكيد عائقا أمام قيام التكامل ،ابإلضافة إىل ضعف البنية التحتية الالزمة للمبدالت الت ارية اخلارجية م ل املوانئ و السكك وأساطيل
السفن و الطائرات عالوة على البحوقراطية املعقدة اليت تعرقل سح املبادالت الت ارية .1

فيصل بلهويل " ،إقامة منطقة الت ارة احلرة املغاربية كمدخل لتحقيق التكامل االقتصادي ع ظل األوضاع االقتصادية الدولية
الراهنة ،جملة الباح العدد  ،2014 ،14ص .189-188
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التبعية االقتصادية والت ارية للخارج  ،ع مقابل ضعف التبادل الت اري و االقتصادي بني دول املغرب العريب ت ز تبعية هذه الدول إىل
اخلارج خاصة اإلحتاد األورويب ،إذ أن ثل ي مبادالت الدول املغاربية تتم معه.ابإلضافة إىل هيمنة هذه األخحة عل األسواق املغاربية.
املعوقات السياسية :لكن العراقيل األساسية اليت منعت قيام تكامل اقتصادي مغاريب طوال ربع قرن من اإلعالن قيام إحتاد املغرب
العريب تكمن ع اجلانب التارخيي والسياسي ،فبينما زالت بعض املعوقات الظرفية ما زالت معوقات أخر مستمرة حىت اآلن ،بدأت
املعوقات الظرفية ابنف ار الوضع األمين بداية التسعينات ع اجلزائر مث ظهرت أزمة لوكريب بني ليبيا والغرب وبعدها اخلالف السياسي بني
أعضاء إحتاد املغرب العريب حول مسار السالم اإلسرائيلي الفلسطيين.
أما العراقيل اليت ما زالت مستمرة تتم ل ع اختالف طبيعة األنظمة السياسية من حي

الرتكيب اإليديولوجي وهذا ما أذ إىل

اختالف الرؤ بني هذه األخحة حول طبيعة التكامل املراد حتقيقه ع املنطقة وغلبة اهلاجس السياسي على اهلاجس االقتصاد حي

أن

إحتاد املغرب العريب بين على أساس سياسي وهذا ما جعله عرضة ألي خالف سياسي ينشب بني األطرف املغاربية اخلمسة.
نزاع الصحراء الغربية املوروثة عن التقسيم االستعماري للمنطقة وفقدان اإلرادة السياسية عند الزعماء املغاربة لت سيد املشروع التكاملي
ع املنطقة ،و عدم استعداد هذه الدول للتخلي عن سيادهتا القطرية لصاحل إحتاد املغرب العريب،فاإلدارة السياسية تعت العامل احلاسم ع
بناء أي تكتل اقتصادي و هذا ما أكدته خمتلف الت ارب التكاملية ع العامل و على رأسها اإلحتاد األورويب ،ضف إىل ذلك عدم جناعة
وفعالية املؤسسات الدميقراطية الكائنة و انتشار الفساد ع خمتلف القطاعات اخلدماتية واالقتصادية واملالية.
ابإلضافة إىل هذا توجد معوقات ترتبط ابلبناء املؤسسي إلحتاد املغرب العريب على رأسها اعتماد قاعدة اإلمجاع ع التصويت أثناء
إحتاد القرارات ،وهذه القاعدة هي السبب ع تعطيل تنفيذ االتفاقيات امل مة ع إطار اإلحتاد ،حي
اتفاقيات فقط دخلت حيز التنفيذ.

مت توقيع  36اتفاقية منها مخسة

1

اثلثا :سبل تفعيل التكامل بني دول املغرب العريب ملواجهة التحدايت املطروحة على املنطقة:
التحدايت املطروحة على املنطقة املغاربية :إن عدم إستقرار الواقع السياسي و األمين للمنطقة والظروف اإلقليمية والدولية اليت حتيط
هبا وتطور اقتصادايت املعرفة والتقانة احلدي ة وأتثحات العوملة ومبادرات الشراكة اإلقليمية والدولية و تزايد التكتالت اإلقليمية تينب بوضوا
أن التكامل االقتصادي املغاريب ضرورة ملحة يتطلب اعتباره أولوية على أجندة القادة املغاربة .ومن التحدايت اليت تواجه املنطقة املغاربية
وتفرض ضرورة تفعيل التكامل املغاريب ما يلي:
التحدايت الداخلية ومنها:

نفس املرجع  ،ص .189

1
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التحدايت االقتصادية واالجتماعية :وع مقدمتها حتدي التنمية ،إذ يعت سيمون جريج املسؤول عن قسم املغرب العريب ع البنك
الدويل أن التكامل املغاريب صار ضرورة حتمية ألن البلدان املغاربية بتفعيل اندماجها ميكنها ان تربا جمتمعة ما بني  3و 9مليار دوالر
سنواي1،ويقدر خ اء البنك الدويل أبنه إبمكان كل دولة مغاربية أن ترفع نسبة منوها بت  %2ع حال حتقيق إحتاد اقتصادي ،ابإلضافة إىل
توفح فرص شغل إضافية و حتسني مناخ االست مار مما ينعكس إجيابيا على القدرة الشرائية للمواطن.

2

ابإلضافة إىل التحدايت االجتماعية املتعددة ( ارتفاع معدالت الفقر و البطالة اليت تعيشها دول املغرب العريب عوامل تفرض جبد
التع يل ابست مار خمتلف اإلمكانيات و املقومات االقتصادية والبشرية املتاحة لتفعيل و تطوير آليات اإلحتاد.
التحدايت األمنية :مي ل تزايد املخاطر اإلرهابية ع املنطقة وجوارها اإلقليمي (منطقة الساحل اإلفريقي) منذ ظهور تنظيم القاعدة ع
بالد املغرب اإلسالمي بدرجات متفاوتة وتنظيم داعش بعد أحداث ما يسمى ابلربيع العريب واهنيار الدولة ع ليبيا الذي أد إىل تزايد
تناسل اجلماعات اإلرهابية املتطرفة ،ابإلضافة إىل حركة اهل رة السرية حنو أورواب ع الدول املغاربية وتوسيع نشاط اجلرمية املنظمة العابرة
للحدود وتزايد أعداد الالجئني ع املنطقة ،حتدايت جديدة مل تعد تتناسب واألمناط السياسية القدمية اليت سادت خالل العقود املاضية مما
يتطلب وجود أمناط بديلة ملواجهة هذه التحدايت على أساس من التعاون والتنسيق بني الدول املغاربية.
التحدايت اخلارجية :ابإلضافة إىل التحدايت الداخلية اليت تواجه املنطقة املغاربية وتفرض ضرورة تفعيل التكامل فيما بينها ت ز
حتدايت خارجية أخر ميكن حصرها ع:
أهنا مت ل امتدادا حيواي لإلحتاد األورويب و بوابة رئيسية للقارة اإلفريقية و

املنطقة املغاربية توجد ع قلب التوازانت الدولية من حي

للدائرة الشرق أوسطية ،مما جعل املنطقة حمطة تنافس قوي بني القو الك

اليت تر فيها خزاان نفطيا و موقعا اسرتاجتيا فضال عن كوهنا

سوقا اقتصاداي ابمتياز ،وع إطار التنافس تتنازع الدول املغاربية اخلمسة إسرتاجتيتان:

3

أوهلما قدمية وهي اإلسرتاجتية األوروبية اليت تتعامل مع املنطقة من منطلق توسيع نفوذها السياسي لتعزيز قدراهتا التنافسية مع بقية
التكتالت اإلقليمية من جهة ومن جهة أخر وضع حد ملعدالت اهل رة املغاربية واإلفريقية املتصاعدة اجتاه أورواب.
وال انية اإلسرتاجتية األمريكية اليت بدأت تتشكل مالحمها منذ أواخر التسعينات من القرن املاضي ع مبادرة" إيزنشتات"  ،1997لدول
املغرب العريب واليت هتدف إىل إقامة شراكة اقتصادية تنطبق والوصفات اجلاهزة لصندوق النقد الدويل من تطوير القطاع اخلاص و
اإلصالحات اهليكلية و التنافسية و حرية األسواق.
1

التكامل اإلقليمي املغاريب ما الذي مينعه وما جدواه ،من املوقع اإللكرتوين:

http://www.sasapost.com/the _trade_exchange-betwen_maghreb.

عبد اللطيف حناشي " ،تفعيل مؤسسات املغرب العريب بني إكراهات الواقع و ضرورات املستقبل" ،ورقات سياسية ،مركز
الدراسات املتوسطية ،الدولية ،مارس .2016
3
عبد هللا تركماين "،كيفيات التعاطي اجملدي مع التحدايت ،احلوار املتمدن ،العدد  ،2008 ،249من املوقع اإللكرتوين:

2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=155932.
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اهلدف من هذه املبادرات الداعية إىل إقامة الشراكات اإلقليمية و الدولية إعادة هيكلة املنطقة للت اوب مع التطلعات اليت ختدم
مصاحل القو الرافعة هلا و هدا يطرا حتدي أمام الدول املغاربية ،ويفرض عليها استحقاقات كبحة تستوجب ترتيبات مغاربية مشرتكة ترشد
التعامل وتعظم االستفادة وتقلل من هدر اإلمكانيات والفرص.
حتدايت العوملة االقتصادية منها حتدي التكتالت االقتصادية اإلقليمية اليت تفرض سياسات إقتصادية رأمسالية على الدول النامية ومن
أم لة هذه التكتالت اإلحتاد األورويب و منظمة الت ارة احلرة ألمريكا الشمالية النافتا هذه التكتالت تعكس درجة عالية من ك افة االعتماد
املتبادل وتقسيم العمل اإلقليمي ع جمال االست مار والت ارة وأنواع التبادل األخر  ،وير البعض أن هذه التكتالت عوملة جزئية تقوم ع
إطار العوملة الشاملة وع نفس الوقت ك دار ملواجهة منط العوملة السائد أو كوسيلة تتبعها الدول املتخلفة هبدف املواءمة مع مشكالت
120

التكامل الكوين الذي تدفع إليه العوملة.

حتدايت املنظمة العاملية للت ارة و االندماج ع االقتصاد الدويل ،إذ جند هناك ثالثة دول مغاربية وقعت ابلفعل على الوثيقة النهائية
وتعت عضوا ع املنظمة العاملية للت ارة و هي تونس واملغرب وموريتانيا ،ع حني ال تزال اجلزائر تتمتع بصفة عضو مراقب متهيدا
النضمامها بينما ليبيا ال تزال خارج إطار املنظمة ،إن هذا االنضمام ين م عنه بعض اآلاثر واالنعكاسات اليت قد تعرتض اقتصادايت
املغرب العريب واليت حبكم األوضاع احلالية هلذه االقتصادايت يكون أغلبها ذات طابع سليب يؤثر على األمن االقتصادي للدول املغاربية
خاصة ع ظل املنافسة العاملية وما تتطلبه من قواعد إنتاجية كبحة.

2

و ا أن العوملة االقتصادية كظاهرة ال ميكن احتواءها أو ردها إال أنه ميكن مواجهة خماطرها وجتنب سلبياهتا و السبيل ميكن ع تطوير
العمل املغاريب املشرتك و بناء منطقة للت ارة احلرة مغاربية لتعزير املوارد الذاتية لالقتصادايت العربية بدل من تكريس السياسات القطرية
املطبقة .
إذ يبدو اليوم جليا أبنه من املستحيل على الدول املغاربية مواجهة حتدايت العوملة ا تنطوي عليه من قو احتكارية متوحشة
ابالعتماد فقط على السياسات الوطنية مما يفرض عليها تك يف اجلهود من أجل إحداث نقلة نوعية ع التكامل املغاريب .وهذا يضاف إىل
التحدايت املطروحة سابقا.
ب-سبل تفعيل التكامل املغاريب :لقد كان للمعطيات السابقة الذكر الدور الكاع لت ميد العمل التكاملي املغاريب لكن التحدايت
املطروحة على املنطقة املغاربية تفرض على القادة و الشعوب السعي إىل إعادة تفعيل هذا الكيان كضرورة للبقاء و هذا يتطلب اعتماد
سياسات و سبل خمتلفة من ذلك العمل على تبين خطة شاملة للتكامل االقتصادي ترتكز ابلدرجة األوىل على تطوير الت ارة البينية لدول
األعضاء ،و تسهيل التبادالت من خالل قيام وحدة نقدية و اإلسراع إبطالق منطقة التبادل احلر ،وإلغاء كافة العوائق أمام حركة تدفق

أمحد عبد العزيز وآخرون "،العوملة االقتصادية أتثحها على الدول العربية ،جملة اإلدارة و االقتصاد ،العدد  ،2011 ،86ص
2
فيصل بلهويل ،مرجع سبق ذكره ،ص .190-189
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السلع واخلدمات و األشخاص ورؤوس األموال 1،ابإلضافة إىل تبين مقاربة هيكلية تؤدي إىل إدماج االقتصادايت الوطنية عن طريق خلق
مشاريع اقتصادية مشرتكة ال ت ح احلساسيات السياسية و تكون ع نفس الوقت لديها القدرة على إشباع إحد احلاجيات املغاربية العامة.
إعادة النظر ع العديد من النصوص القانونية 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 ع اختاذ
القرارات و إحالل حمله مبدأ األغلبية.
جتاوز اجلدل بني الوطين واملغاريب ذلك أن معاهدة مراكش املنشئة إلحتاد املغرب العريب ال تؤسس إلحتاد فدرايل أو كونفدرايل ،وإمنا جمرد
جتمع بني عدد من الدول جتمعها روابط الدين و التاريخ و احلضارة ملواجهة األخطار اليت هتددها داخليا و خارجيا ،عىن آخر أن املعاهدة
مل تنشئ هيئة فوق وطنية تدوب فيها الكياانت املغاربية وهو ما ي ز انتهاج كل واحدة منها أسلواب تنافسيا يعيق مسار التكامل أك ر مما
يفيده ،مع ضرورة التخلي عن فكرة الدولة القائد و العمل على خلق عالقات متكافئة بني األقطار ع عالقاهتا املشرتكة ألن التكافؤ ع
العالقات هو الذي يسما ابستمرار التعاون وتنميته على قاعدة املصلحة العامة223،و لعل جتربة اإلحتاد األورويب هو خح دليل على ذلك.
وضع القضااي اخلالفية جانبا و الرتكيز على القضااي االتفاقية ،والعمل على خلق تصور مشرتك حول البناء املغاريب ألن
االختالف ع التصور يؤدي إىل التضارب ع املسالك و اضطراب ع التطبيق أو فشلة وما فشل حماوالت التكامل املغاريب السابقة إال
نتي ة لنقص ع التصور املشرتك للمنطلقات الضرورية لتحقيق التكامل املغاريب.

خامتة
من خالل ما تقدم مت التوصل إىل أن تفعيل التكامل االقتصادي املغاريب أصبا من بني األولوايت لالقتصاد املغاريب ،إذ لوحظ
من خالل دراسة واقع التكامل االقتصادي ع دول املغرب العريب ،أن هذا األخح بدأت مسحته سنة ،1964هذه املسحة توجت إبنشاء
إحتاد املغرب العريب سنة  ،1989إال أن هذا املسار مت جتميده نظرا جملموعة من العوائق واجهته على مستوايت خمتلفة منها اقتصاديه
سياسية ومؤسساتية ،لكن الواقع املعاش يفرض على الدول املغاربية ضرورة تفعيل هذا األخح لت اوز التحدايت الداخلية واخلارجية
املفروضة على املنطقة ،وحتقيق التنمية االقتصادية الشاملة و تعزيز القدرات اإلنتاجية اليت تعطي للدول املغاربية قدرة تفاوضية مع الكياانت
والت معات اإلقليمية األخر وخصوصا اإلحتاد األورويب بوصفه الشريك الرئيسي هلا.

قصري حممد عادل "،معوقات التكامل االقتصادي وأساليب تفعيله" ،جملة دراسات اقتصادية ،العدد  ،2017 ،4ص .497
 2خبوش صبيحة ،مرجع سبق ذكره ،ص .389-388
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كما مت التوصل إىل نتي ة أساسية وهي أن تفعيل التكامل االقتصادي املغاريب يتطلب جمموعة من التدابح يتوقف جتسيدها على
توفر اإلرادة السياسية اليت تعت اورك اووري إلعادة بناء التكامل املغاريب وفق اإلمكانيات املتاحة ألن املغرب العريب ال يعاين من نقص
املوارد الطبيعية أو البشرية أو اإلمكانيات املادية ولكنه يعاين من تشتت هذه املوارد و سوء استخدامها وتناقض سياسة االستفادة منها.
ومنه ،فإن التحدايت اليت تواجه املنطقة تفرض على الدول املغاربية إذا أرادت أن جتد هلا موقع على الساحة الدولية أن تعيد
النظر ع سياساهتا االقتصادية وتوجهاهتا السياسية وإعادة هيكلتها وفق مسار تكاملي انطالقا من السياسات الدنيا اليت حتظى ابتفاق بني
األقطار املغاربية وصوال إىل السياسات العليا.
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