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  إهداء
  
  

   العزيزأبي إلى
   الحبيبة التي لوال تشجيعاتها و دعمها لما أنجزت هذا العملأمي إلى

  أخواتي و إخوتي إلى
  هناء و سيليا، أميرة أريس فروعي، لينا، إلى

  أصدقائي صديقاتي و إلى
   كل الزمالء و الزميالتإلى

   يجد السلم و طريق التنميةعسى أن وطني، إلى
 الشعوب المغاربية، عساها تجد في هذا العمل مساهمة متواضعة لبناء مغرب قوي و إلى

  .موحد

   
  
  
  
  
  

  

  
  

Commentaire [ca1] :  
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  شكر و تقدير
  
  الشكر هللا أول العمل و آخره

و تقدير إلى والداي و إخوتي، الذين تمكنت بفضل دعمهم  شكر*
  .و تشجيعاتهم و دعواتهم على انجاز هذا العمل

شكر و تقدير إلى األستاذ مصطفى بن عبد العزيز على توجيهاته *
  .القيمة و إشرافه على انجاز هذا العمل

السياسية و العالقات الدولية، شكر و تقدير إلى كل أساتذة العلوم *
و إلى كل األساتذة الذين تتلمذت على يدهم بدءا بالطور االبتدائي 

  .إلى غاية الماجستير
 تقدير و شكر خاصين إلى أستاذة العلوم السياسية، دامية سكينة، *

  .التي لم تبخل علينا ال بالمعلومة و ال بالنصيحة
هموا من قريب أو من التقدير و الشكر لكل األشخاص الذين سا*

  .  بعيد في انجاز هذا العمل
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  مقدمة
  

 إن ما مييز عاملنا اليوم هو ليس الثوابت املستقرة عرب التاريخ و إمنا املتغريات اليت أفرزها، حيث         
 و تصاعد إيقاعها، و عمق تأثريها على خمتلف جوانب احلياة حركتهاتتصف هذه املتغريات بسرعة 

                                                                                                     . ةالبشري
 فقد شهدت البيئة الدولية بعد اهنيار املشروع الشيوعي يف االحتاد السوفيييت و أوروبا الشرقية          

، ياة االقتصادية يف كل بلد على حداو تدويل احلاالجتاه املتزايد حن : منهاالتغرياتالعديد من التطورات و 
حيث مل تعد احلدود الوطنية كافية يف عصرنا هذا لنمو القوى اإلنتاجية إال يف إطار تدويل احلياة 
االقتصادية بكاملها، و هذا ما يطلق عليه بالعوملة االقتصادية، و ما مييزها من تسارع العالقات فيما بني 

اليت تتيحها  و التمويل و االستثمار يف الفرص  و السياحة و السفر و التكنولوجياارةالدول يف جماالت التج
  : (1)و تتميز هذه العوملة باعتماد متبادل بني أربعة ظواهر هي. عملية العوملة ذاهتا
سواء كان  على  و هو ناتج أساسا عن إجراءات التحرير،اندماج األسواق       • 

ار متعدد األطراف اإلقليمي أو الدويل، و هو ما يعرف مستوى الدولة، أو يف اإلط
 عن الثورات احلاصلة يف جمال النقل و  التبادل احلر، و لكن هو أيضا ناتجباتفاقيات

                                    .تكاليف الصفقات التجارية
  .والالتسارع يف سرعة انتقال رؤوس األمب  تتعلقعوملة مالية                • 
، مع تسارع يف ية اجلنسيةمن طرف الشركات متعد  قائمتنظيم عاملي لإلنتاج                 • 

                                                                                      .التحالفات اإلستراتيجية
    .ت اإلعالم و االتصاالثورة يف املعلومات و تكنولوجيا      • 

         فبتزايد ظاهرة االعتماد املتبادل تتأكد العوملة لتحدث حتوالت واسعة يف االقتصاديات الوطنية و 
  :تساهم يف خلق حتديات جديدة

  

  
(1) Philippe HUGON, les économies en développement à l’heure de la régionalisation, Paris : Karthala, 
2003, p.15. 



 5

رتفع  ا1998 و 1988فما بني  :ع نسبة التجارة الدولية و تضاعف قيمة املبادالت الدوليةارتفا• 
، مبسامهة متزايدة ٪3  يف السنة و اإلنتاج العاملي حبوايل٪7حجم هذه التجارة العاملية حبوايل أكثر من 

. )1() الوقت احلايلحوايل ربع نشاطات التجارة العاملية يف  و1980٪ من التجارة الدولية يف 17(للخدمات 
 ٪ عام17 بعدما كان ميثل2000 لسنة٪ من اإلنتاج العاملي 30 ميثل األوىل عاملياشركة  200رقم أعمال 

قيمة املبيعات العاملية للشركات متعدية اجلنسية، كانت لنفس الفترة، أكرب من القيمة اإلمجالية  ،) 2(1960
  .املباشرة فقد سجلت ارتفاعا قويا يف كل العامل العاملية، أما االستثمارات األجنبية تللصادرا

دورا ) السيما دول آسيا الشرقية و بدرجة أقل دول أمريكا الالتينية(لقد لعبت الدول النامية • 
متزايدا يف التطورات احلاصلة على املستوى العاملي و تساهم أكثر فأكثر يف عملية العوملة، حيث أن نسبة 

٪ كمتوسط من الناتج 46 إىل 33انتقلت من ) الصادرات و الواردات(اخلدمات مبادالهتا من املنتجات و 
  .(3) و هي تعكس مستوى اندماجها يف االقتصاد العاملي1996 و 1984احمللي اإلمجايل، مابني 

فإذا كان االندماج يف االقتصاد العاملي قد زاد من األرباح الناجتة عن املنافسة املتزايدة، فلقد 
 تضخيم اخلسائر يف حالة التراخي، ليخلق بذلك حتديات جديدة يف ميدان التسيري ساهم كذلك يف

  .االقتصادي و التموقع االستراتيجي
فالدول اليت استطاعت أن تذر أرباحا من العوملة هي الدول اليت جنحت يف ختصيص سياسات و 

 الدولية، يف وقت أن الوضعية هياكل اقتصادية فعالة قادرة على دعم منو متكيف مع التحوالت االقتصادية
  .كانت هامشية بالنسبة للدول اليت انطوت على نفسها

لقد تزامنت هذه احلركة مع تزايد التنافسية الدولية، خاصة و أن النمو مل يعمم، فالفوائد مل 
ية تتزايد بقدر كايف سوى بالنسبة للدول اليت حتتل مراكز جيدة على الساحة الدولية، و هي الدول الصناع

و ذا خلقت، كما يف كل املراحل ..) الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، أملانيا، فرنسا(السيما 
  .االنتقالية، راحبني و خاسرين

إن الوضعية الدولية الراهنة أظهرت عجز األطر الوطنية على مواجهة التغريات احلاصلة على 
جيات تكييف و اندماج ترمي إىل استخالص املستوى العاملي، و فرضت على الدول تعريف استراتي

هذا يف  .هتميشها يف التشكيلة االقتصادية العاملية اجلديدة أحسن النتائج، و هذا من أجل تقليص خماطر
  وقت أن الترتيبات اإلستراتيجية العاملية الراهنة تظهر العوملة على أهنا عملية إقصاء مربجمة و رفع احلماية  

  
(1) « La coopération internationale à la croisée des chemins, L’aide, le commerce et la sécurité dans un 
monde marqué par les inégalités», in : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2005, 
Paris : ECONOMICA, 2005, p123. 
(2) Céline ROZENBLAT, «Intégration dans le commerce international: l’évidence du graphique 
triangulaire», in :  http://mappemonde.mgm.fr/num3/art04302.html, consulté le 26/02/2006.  
 (3) Djamel-Eddine GUECHI, L’union du Maghreb arabe, Intégration régionale et développement 
économique, Alger : CASBAH édition, 2002, pp 16,17. 



 6

  .   )1(على جمموعة كبرية من دول و شعوب العامل
         فان الوعي بالتحوالت العميقة اليت متس هياكل اإلنتاج و املبادالت قد طورت ديناميكية إقليمية 

واقعية للقواعد اجلديدة للتوازن اجليوستراتيجي و االقتصادي العامليني، و جديدة، نتج عنها فهم أكثر 
إدراك ألمهية التعاون و االندماج االقتصادي اإلقليمي و اعتراف بأمهية املنطقة اإلقليمية يف آفاق االندماج 

  .يف االقتصاد العاملي
تالت و التجمعات اإلقليمية، تشكيل          فلقد تزامنت عملية العوملة مع عملية أخرى و هي بناء التك

األسواق املشتركة و إقامة مناطق التبادل احلر، هتدف من خالهلا الدول إىل تشكيل طريق أو مرحلة سابقة 
  .حنو االندماج يف االقتصاد العاملي أي إقامة  حمطة وسيطة ما بني عامل واسع و معقد و دول وطنية صغرية

الت اإلقليمية، مهما كانت درجة تكاملها و اندماجها، أحد املميزات           ذا تشكل هذه التشكي
 بالتكتالت التجارية، و تبقى أكري ةاألساسية لالقتصاد العاملي، السيما انتشار مناطق التبادل احلر املسما

  :هذه التكتالت
  . دولة25 السوق األوروبية املوحدة اليت تضم -          

، اليت تضم األرجنتني، أورجواي، الربازيل و   (MERCOSUR)  السوق املوحدة مريكوسور-
  .يباراجوا

  . اليت تضم الواليات املتحدة األمريكية، كندا و املكسيك«NAFTA» منطقة التبادل احلر-          
 الدول الستة من اآلسيان اليت تضم AFTA» (Asean Free Trade)» منطقة التبادل احلر -          

  ).دونيسيا، ماليزيا، الفلبني، سنغافورة و تيالندابروناي، ان(
          إن هذا التزايد احملسوس يف ظاهرة التكتالت اإلقليمية منذ هناية سنوات الثمانينات، قد مس 
الفضاء املغاريب مع ظهور ديناميكية  إقليمية و إرادة بناء جمال اقتصادي مغاريب هتدف إىل إقامة إستراتيجية  

و بناء جمال واسع    ) ليبيا تونس املغرب و موريتانيا اجلزائر(ريب يضم الدول املغاربية اخلمسة اندماج مغا
  .لإلنتاج واملبادالت و حركة املنتجات و اخلدمات و األشخاص

*           ولقد جتسد هذا التوجه حنو التعاون و التكامل يف املنطقة املغاربية  بداية، من خالل تبين اتفاقية
 يف مراكش واليت عكست إرادة سياسية لتجريب إمكانية بناء 1989 فيفري 17 املغرب العريب يف احتاد

و لقد جاء هذا البناء . فضاء اقتصادي جيمع الدول املغاربية اخلمسة تستند إىل قاعدة التقارب يف املصاحل
ألورويب، حيث شكلت     املغاريب يف سياق التحوالت احلاصلة على املستوى العاملي و اإلقليمي السيما ا

  
 
(1) Amar AOUIDEI, «Globalisation, mondialisation et intégration de l’Algérie dans l’économie 
internationale», in : revue algérienne des sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Alger : Office 
National des Travaux Educatifs, V.39, N° 2, 2002, p.17. 

  2  انظر امللحق رقم*
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اتفاقية مراكش جوابا مغاربيا عن تشكيل اجملموعة األوروبية خاصة بعد انضمام كل من اسبانيا و             
  إال أن التجربة التارخيية تبني أن البناء األورويب يستمر و يتطور ليشكل منوذجا عامليا يف جمال  . الربتغال إليها

 .الندماج اإلقليمي يف وقت أن البناء املغاريب يعرف انسدادا و تعطال ا
من هذا املنطلق، أي الوضعية الدولية الراهنة اليت تتميز بازدواجية الديناميكية االقتصادية بني            

» العوملةاالندماج االقتصادي املغاريب بني اإلقليمية و « عوملة االقتصاد و إقليميته  تشكل دراسة موضوع
تساءل عن مصري الدول املغاربية يف عصر العوملة، بعبارة أخرى هو اقتراح حتليل جديد لإلشكالية املغاربية 

فأمام املتطلبات اليت تفرضها العوملة و الرهانات اليت يتضمنها املشروع . بالنظر إىل رهانات هذا العصر
بعده اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب، مل و ) 1995نوفمرب (متوسطي الذي أقيم يف برشلونة -األورو

فبناء احتاد مغاريب قوي له أمهية كبرية لكل . يعد يف صاحل الدول املغاربية االستمرار يف عرقلة البناء املغاريب
                           .                                     وحدة مغاربية مأخوذة على حدا، و أمهية بالنسبة للمغرب مأخوذ كمجموعة 

         فالواقع االقتصادي يتطلب جتديد فكرة البناء املغاريب آخذين بعني االعتبار الضغوطات االقتصادية 
هذه الفكرة اليت ترتكز كذلك على الضغوطات اليت تفرضها . املتشاة اليت تعرفها الدول املغاربية اخلمسة

فان  .»ليس خيارا و إمنا ضرورة«ة اليت جتعل من االندماج املغاريب عملية االنفتاح على السوق العاملي
مستقبل التنمية االقتصادية و االجتماعية والتقدم الثقايف، تبقى مرتبطة اليوم أكثر من أي وقت مضى، 
بإقامة سياسات تعاونية و تكاملية فعالة تقوي فرص التنمية و التقدم اإلقليمي و اليت تسمح بتجنب 

ذا فان التنمية مرتبطة أكثر فأكثر بقدرة الدول على كبح املواجهة بني الشمال و . و اإلقصاءالتهميش 
اجلنوب، وحتقيق التكتل اإلقليمي، االقتصادي و االستراتيجي املغاريب وإقامة هيكلة شاملة و فعالة 

ا و قواها اإلبداعية للتفاوض على املستوى الدويل، ورفع مؤهالهتا اإلبداعية من أجل إعادة بناء أسواقه
  . على أسس متينة

  

  إشكالية البحث
          لقد أدت إجراءات رفع القيود املتتالية عن التجارة يف ظل االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و 

و منظمة التجارة العاملية و االستثمارات عرب احلدود و االبتكارات التقنية و ) GATT(التجارة 
برية، أدت كلها إىل تغريات جذرية و مهمة يف التجارة العاملية و املوارد املالية و االستثمار التكنولوجية الك

و تزايدت تكتالت . و إىل تعاظم دور الشركات متعدية اجلنسية و إىل تقليص دور الدولة يف االقتصاد
، و )ALENA(لية التبادل التجاري اإلقليمية يف جمموعات كربى كمنطقة التجارة احلرة ألمريكا الشما

توسعت كتل أخرى كاالحتاد األورويب و منظمة التعاون االقتصادي آلسيا و احمليط اهلادي مدعمة بذلك 
هو سيطرة العوامل االقتصادية على  فما يالحظ على املستوى العاملي .ثقلها االقتصادي و ميزاهتا التنافسية
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فالترتيب العاملي احلايل هو ترتيب إقصاء و . القتصاداحلياة االجتماعية و متحور العالقات بني الدول حول ا
  .إدماج يف القيم الغربية و تقليص كل األبعاد إىل العقالنية االقتصادية

  : هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية          و انطالقا من
 يف ظل املنطقةدول هذه ما هو مصري   و االندماج االقتصادي يف املنطقة املغاربية، واقعما هو          

لعاملية وفق املقاييس الغربية، أم هو لسوق اا  يفأو إدماجها /دماجهان؟ هل هو اعوملة االقتصاد 
                                                          ؟  ها و هتميشهاإقصاؤ

           
  : من التساؤالتة          و تندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموع

 ظلها ظاهرة تزايد التكتالت ما هي الظروف الدولية اليت برزت يف   *         
  االندماجية اإلقليمية ؟

ما هو االندماج االقتصادي اإلقليمي؟ ملاذا نندمج، كيف؟ مىت، و بأي             * 
  مثن؟                 

ما هي عوامل التكامل وما هو الواقع االقتصادي لدول املغرب العريب ؟                      * 
املوجودة بني الدول املغاربية اخلمسة اليت ميكن أن ترتكز عليها عملية االندماج 

  االقتصادي و منو التدفقات التجارية؟
هل أن مسألة االندماج املغاريب، هي فقط مسألة حترير التجارة و املبادالت            * 

كون مسألة إنتاج و استثمار و سياسات بني الدول املغاربية، أم أهنا تتجاوز ذلك لت
  اقتصادية مشتركة ؟

ما هو الدور الذي تلعبه النخب السياسية املغاربية يف تفعيل أو انسداد            * 
   املسار االندماجي يف منطقة املغرب العريب ؟

اكة الشرهل تقتصر و ما هو واقع اندماج الدول املغاربية إقليميا و عامليا ؟           * 
 على املبادالت التجارية يف حني ترتكز االقتصاديات احلالية على املعارف األورو مغاربية

  .و اإلبداع يف إطار عوملة االقتصاد
ما حمتوى التعاون بني شركاء غري متوازنني، و هل من تقارب، و بأي  *           
  كيفية ؟

جل اإلقليمي املغاريب من أ االندماج ما هو الشكل الذي ميكن أن يتخذه *          
   ؟ التنمية اإلقليمية الشاملةتفعيل 
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  حدود اإلشكالية
  :اجملال املكاين

          تشمل هذه الدراسة منطقة املغرب العريب، و ما نقصد به بتسمية املغرب العريب أو املنطقة 
ائر، املغرب، تونس، ليبيا و املغاربية هي املنطقة اليت تشمل مخسة دول ذات حدود سياسية خمتلفة هي اجلز

  .موريتانيا، ذا مت االستناد إىل االعتبارات السياسية يف حتديد جمال الدراسة كوهنا أكثر االعتبارات حتديدا

  :اجملال الزمين
 و هو تاريخ اإلعالن عن مشروع برشلونة الذي 1995          إن املرجعية الزمنية هلذه الدراسة هي عام 

اسة املتوسطية اجملددة، حبيث خاطب هذا اإلعالن بالدرجة األوىل الدول املغاربية اليت يندرج ضمن السي
من هذا املنطلق و من منطلق الضغوطات الدولية . ظهرت عاجزة عن إجياد إجابات مشتركة هلذا الطرح

الدراسة فهذه . األخرى اليت تواجهها الدول املغاربية تظهر ضرورة االندماج رمبا أكثر من أي وقت مضى
، لكن بتحليل و مقاربة شاملة أي عدم التركيز فقط »ياالقتصاد السياس«سوف تندرج ضمن مقاربة 

على البعدين السياسي و االقتصادي للعملية االندماجية يف املنطقة املغاربية و لكن بالتعرض إىل األبعاد 
د مرجعية تارخيية و البحث عن التجديد  ، لذا فان حتدي)التاريخ، اجلغرافيا، الثقافة و الدميغرافيا(األخرى 

ال يعين إقصاء التاريخ، بل كان من الضروري العودة إىل التجارب و األحداث التارخيية لفهم األسباب و 
  .املسببات و تفسري النتائج كي نتمكن من فهم احلاضر و املؤشرات الدالة على مستقبل املنطقة

  

  فرضيات الدراسة
  

  :لدراسة جمموعة من الفرضيات، هي          تتضمن هذه ا
 اليت ترمي التكتالت االقتصادية اإلقليمية من جهة، و  العوملةالرهانات اليت تطرحهاإن : أوال          
 بالنسبة للدول التنمية يف إطار مناطق كربى من جهة ثانية، جتعل من مستقبل االقتصاد العامليإىل تنظيم 

  .اإلقليميالصغرية غري ممكنة خارج اإلطار 
 على واقع احلياة االجتماعية، جيعل منه عامال ضروريا يف العوامل االقتصادية إن سيطرة :ثانيا          

  . و املؤسساتية السياسية العوامل يف غيابفعالية بني الدول و لكنه يبقى دون االندماجحتقيق 
 التحررغاربية، وسيلة لتحقيق  على مستوى املنطقة املجنوب/التكامل جنوبيشكل :  ثالثا         

                                                        .التبعية اخلارجيةاالقتصادي و التخلص من 
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 يف املنطقة املغاربية سوف يكون له دورا االندماج االقتصاديإن العمل على تدعيم  : رابعا          
 تفاوضية و قوة بشكل يضمن هلا السوق العامليةعريب يف  اقتصاديات دول املغرب الاندماجفعاال يف 
  . اقتصاديةاستقاللية

 
  أهداف الدراسة

 تعترب الظاهرة التكاملية من املواضيع اجلوهرية يف العالقات الدولية إىل جانب :هدف علمي *         
اهرة، دف تقدمي الظاهرة الرتاعية، و هي تندرج يف صميم العلوم السياسية اليت تبحث عن أسباب الظ

إجابات و نتائج علمية، عن طريق اعتماد مناهج و مقاربات علمية للوصول إىل فهم و تفسري و حتليل 
الظاهرة االندماجية يف املنطقة املغاربية انطالقا من التجارب التارخيية و استنادا إىل الوضعية احلالية، لنحدد 

غاربية كيف كانت، كيف هي اآلن، و إىل أين يسري البناء العالقات التفاعلية االندماجية يف املنطقة امل
املغاريب إقليميا و عامليا مع إبراز مدى أمهية االندماج اإلقليمي كخطوة أوىل أمام الدول املغاربية لالندماج 

 .بيةيف االقتصاد العاملي و قبل ذلك كسياسة تكاملية تعاونية من أجل حتقيق التنمية الشاملة يف املنطقة املغار
 هو » املغاريب بني اإلقليمية و العوملةاالقتصادياالندماج «إن دراسة موضوع : هدف عملي *         

دف تقدمي رؤية علمية أكادميية حول الظاهرة االندماجية يف املنطقة املغاربية استنادا إىل مقاربة 
 يف عصر للدول املغاربيةادي و انطالقا من الوضع االقتص»  التحليل املركب« و »االقتصاد السياسي«

 و عالقاهتا جنوب،/ أي مستوى االندماج جنوب عالقاهتا البينيةبالتركيز على و ،العوملة االقتصادية
مث مشال، / أي العالقات جنوباإلقليمية باعتبارها تنتمي إىل فضاء إقليمي أوسع و هو الفضاء املتوسطي 

  .تصاد العاملييف االقعالقاهتا بالعامل أي مستوى اندماجها 
 دراسة يتمحور حوليتمثل يف بناء ختصص مستقبلي  هدفا تطلعيا         هذين اهلدفني يتضمنان ضمنيا 

 السياسات املتعلقة بالتنمية و النمو يف املنطقة العربية  عموما و املغاربية على وجه اخلصوص، خاصة خمتلف
  . أهنا مل توف بعد حقها من الدراسةو أن هذه املنطقة مازالت تشكل جماال خصبا للدراسة و 
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  أدبيات الدراسة
  

 و عملية تنتقل من مرحلة إىل أخرى، نسبية         ال تعد املعرفة العلمية شيئا هنائيا و متمما، بل هي 
حيث ختلق كل مرحلة أو معرفة شروط و ظروف االنتقال إىل معرفة أخرى، هلذا تتصف املعرفة العلمية 

  . التراكمية بالصفة
          من هذا املنطلق، يسعى الباحث دوما للبحث عن خمتلف الدراسات السابقة للظاهرة حمل 
البحث، دف االستفادة منها، إثراؤها بإضافة عناصر حتليلية كانت غائبة يف الدراسات السابقة و كذا 

وضوع االندماج االقتصادي يف و هذه بعض الدراسات اليت عاجلت م. حتديثها باستخدام معطيات جديدة
  :املنطقة املغاربية، و كذا الدراسات املتعلقة بظاهريت العوملة و اإلقليمية

  
  الدراسات باللغة العربية :أوال           

للكاتب اجلزائري » املغرب العريب يف مفترق الطرق يف ظل التحوالت العاملية«جند كتاب  .1
ميكن أن . 1996 يف عام دراسات الوحدة العربيةمركز  ، الصادر عنعبد احلميد براهيمي

تصنف هذه الدراسة يف صف الدراسات االقتصادية، إال أن الباحث مل يهمل األبعاد 
األخرى اليت تتضمنها العملية التكاملية يف املنطقة املغاربية، حيث تعرض إىل خمتلف الفترات 

يخ و الثقافة و احلضارة يف حتقيق االندماج التارخيية اليت مرت ا املنطقة املغاربية و دور التار
هي دراسة حتليلية نقدية للوضعية . يف املنطقة، كما أنه مل يهمل البعد السياسي هلذه الظاهرة

االقتصادية و السياسية يف منطقة املغرب العريب، شكلت يف بعض املرات مصدرا أساسيا 
ت هذا املؤلف توقفت عند عام لدراستنا ملا تضمنته من معطيات ملموسة، إال أن معطيا

 و هو التاريخ الذي تنطلق منه دراسة االندماج االقتصادي املغاريب بني اإلقليمية و 1995
  .العوملة

 ، هو كتاب 2003 عام الصادر عن البنك العاملي» مي و التنميةيالتكامل اإلقل«كتاب  .2
يتناول هذا . ألن وينترز. لشيف و مترجم  من االجنليزية إىل اللغة العربية للكاتبني موريس 

التكامل اإلقليمي و التنمية اإلقليمية من وجهة نظر الدول النامية، كما أنه حيتوي  الكتاب
كما يتناول الكتاب، يف . على نظرة شاملة و نتائج جتريبية للنظريات االقتصادية السائدة

 اإلقليمية و التعددية، و حتليل دقيق لسياسات و فعاليات االجتاه إىل اإلقليمية، العالقة بني
يستعرض املزايا االقتصادية للتجارة احلرة اليت ال تعتمد على التمييز بني الدول و بعضها 

  . البعض
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         هذا الكتاب حىت و إن ظهر التحليل فيه علميا و موضوعيا العتماده على النظريات 
ظهر يف ظاهره بوجهة نظر االقتصادية العلمية و التحليل الكمي و اإلحصائي، و حىت إن 

 النامية، فهو حيمي و يدافع يف مضمونه عن النظرة الغربية لالقتصاد العاملي القائمة لالدو
على التجارة احلرة اليت ال تعتمد على التمييز بني الدول و بعضها البعض و اليت يقول 

  . املؤلفان أهنا جيب أن تتوسع إىل أبعد حد ممكن
   الفرنسيةالدراسات باللغة: ثانيا

 L’union du Maghreb arabe, intégration régionale et»  كتاب  .1

développement économique» مجال للمؤلف اجلزائري 2002 الصادر يف اجلزائر عام 
االندماج اإلقليمي لدول احتاد املغرب العريب و التنمية  الكتاب  هذاتناول. الدين ڤشي
لدرجة األوىل، استند الباحث فيها إىل نظريات االندماج  هي دراسة اقتصادية با.االقتصادية

االقتصادي اإلقليمي، و تناول خمتلف عوامل التكامل يف منطقة املغرب العريب و كذا 
املشاكل اليت تسبب انسداد املسار االندماجي يف املنطقة، مع إبراز أمهية التكامل اإلقليمي يف 

كما يتناول الكتاب من خالل حتليل للوضعية . لعريبحتقيق التنمية االقتصادية لدول املغرب ا
االقتصادية لدول املغرب العريب، مرحلة االنتقال من االقتصاد املوجه إىل حترير االقتصاد و 

   .اللجوء إىل عمليات التصحيح اهليكلي
 1996 الصادر يف عام Après Barcelone… le Maghreb est nécessaire»«  كتاب  .2

تناول هذا الكتاب اإلشكالية املغاربية بالنظر إىل  .  Fathallah Oualalou للمؤلف املغريب
 متوسطي و كذا التحديات اليت تفرضها العوملة -الرهانات اليت يفرضها املشروع األورو

تضمن هذا املؤلف حتليل اقتصادي دقيق للسياسات التجارية و اجلمركية لدول . االقتصادية
 متوسطي من خالل إعالن برشلونة و إمكانية -شروع األورواملغرب العريب، كما تناول امل

و تعرض .  مغاربية-إقامة منطقة تبادل حر مغاربية يف آفاق إقامة منطقة تبادل حر أوروبية
 . مغاربية من منظور مؤمتر برشلونة-املؤلف يف األخري إىل واقع العالقات األورو

الصادر عن  Economie du Maghreb : l’impératif de Barcelone»«  جند كتاب  .3
 Abdelkader SIDحتت إدارة  1996 املركز الوطين للبحث العلمي بباريس عام

AHMED et François SIINO .   هذا الكتاب هو عبارة عن ملف خاص باملنطقة املغاربية
 Annuaire de l’Afrique du Nord 1996 (encyclopédie annuelle»تضمنته جملة 

du Maghreb)» .اجلزائر، تونس و (لدول مشال إفريقيا  ةناول هذا امللف الوضعية االقتصاديت
من خالل العديد من الدراسات اليت قام ا عدة باحثني مغاربة و غربيني تعرضوا ) املغرب
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فيها إىل واقع منطقة مشال إفريقيا بإمكانياهتا و مشاكلها ،خاصة مشكلة التنمية، و التحديات 
   .اليت تواجهها

الدراسات السابقة     ال متثل هذه الكتب اليت سبقت اإلشارة إليها سوى جزءا قليال من بني كل    
االندماج يف املنطقة املغاربية، غري أهنا جاءت يف بعض حماورها يف صلب املوضوع الذي حنن ملوضوع 

و التكامل يف املنطقة هذا باإلضافة إىل الرسائل اجلامعية اليت تعرضت إىل دراسة االندماج . بصدد دراسته
املغاربية، كل باحث تناول موضوعه من جانب معني سواء كان تارخيي، أو مؤسسايت أو اقتصادي، كل 

  . حسب تصوره و انطالقاته املنهجية و النظرية و أهدافه و النتائج اليت يريد التوصل إليها
 دف تكميل »مية و العوملةاالندماج االقتصادي املغاريب بني اإلقلي«      تأيت دراسة موضوع 

هي نابعة من كلية العلوم السياسية و لكن مبقاربة االقتصاد . الدراسات و األحباث األكادميية السابقة
السياسي، و هي حماولة للقيام بدراسة أكادميية تنطلق من املناهج و النظريات العلمية بتحليل نقدي 

اليت تتضمنها عملية االندماج اإلقليمي يف منطقة املغرب مركب عن طريق حماولة اإلملام مبختلف األبعاد 
  .العريب يف ظل التحوالت الدولية الراهنة

  

  اإلطار املنهجي
  

:         تستند هذه الدراسة إىل جمموعة من املناهج أمهها
  :املنهج املقارن         

ستخدام التحليلي املتوافق أي إمكانية           جاء اعتمادنا هلذا املنهج باعتباره منهج قائم على مبدأ اال
كما جاء هذا االختيار وفقا لطبيعة املوضوع حمل الدراسة، و الذي يتطلب . استخدام معه مناهج أخرى

إجراء مقارنات بني املفاهيم و النظريات و خمتلف التجارب االندماجية على مستوى العامل و كذا مقارنة 
الندماجي على مستوى املنطقة املغاربية، و مقارنة خمتلف الوحدات خمتلف الفترات اليت مر ا املسار ا

السياسية اليت تتشكل منها املنطقة املغاربية انطالقا من النظر إىل املنطقة، ليس ككل متجانس و منسجم، و 
حيث تساعد هذه املقارنات على فهم اجملال العالقايت .  لكن كأجزاء متكاملة تشكل كال أو جمموعة

 االندماجية يف منطقة املغرب العريب ، كما تسمح بالوصول إىل نتائج علمية ميكن يف األخري للظاهرة
تعميمها، و من مث اخلروج باقتراحات و استراتيجيات بديلة للبناء اإلقليمي يف املنطقة املغاربية كوسيلة 

 .الندماجها عامليا
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:املنهج التارخيي         
و منهج مساعد، ميكننا من وضع الظاهرة االندماجية يف سياقها التارخيي، فمن           املنهج التارخيي ه

خالل التطرق إىل خمتلف املراحل اليت مرت ا عملية البناء املغاريب و كذا خمتلف املراحل اليت مرت و متر 
ري العالقات ا املسارات االندماجية اإلقليمية األخرى يف باقي أحناء العامل، سوف نتمكن من فهم و تفس

الترابطية بني خمتلف الفواعل و املتغريات املؤثرة يف الظاهرة االندماجية للوصول إىل حتديد النتائج املتعلقة 
  .     بإشكالية البناء اإلقليمي يف منطقة املغرب العريب

  .صف          هذا باإلضافة إىل االستناد على أدوات منهجية مساعدة هي التحليل و التفسري و الو
  

  صعوبات الدراسة
  

          تكمن صعوبة املوضوع األساسية يف القلة النسبية للدراسات األكادميية العلمية املتعلقة باملنطقة 
فقلة الدراسات .  و خاصة تلك النابعة من عمق املنطقة ذاهتاالعربية عموما و املغاربية على وجه اخلصوص،
علمية تصعب من عملية التحليل العلمي و النقدي للظاهرة العلمية القائمة على معطيات موضوعية و 

  . االندماجية يف املنطقة املغاربية 
          و يبقى أهم مشكل واجهته يف هذه الدراسة مرتبطا بالسعي إىل احلصول على معطيات و 

 حتتاج يف معلومات جديدة حول الواقع االقتصادي العاملي و املغاريب بالنظر إىل طبيعة املوضوع اليت
معظمها إىل معطيات إحصائية و كمية على اعتبار أن التحليل االقتصادي حيتاج أساسا إىل التحليل الرقمي 

 .   و الكمي
          

  تقسيم الدراسة
  

  :          مشلت هذه الدراسة على فصل متهيدي و ثالثة فصول رئيسية
املنطقة « مستقل عن الفصول األخرى تضمن  فصل متهيدي          استدعت هذه الدراسة اللجوء إىل 

كما تضمن هذا ، حيث تعرضنا فيه إىل مفهوم املغرب تارخييا و جغرافيا، »املغاربية، التاريخ و اجلغرافيا 
  .  الفصل جغرافية هذه املنطقة و تارخيها املشترك

هذا الفصل مشل  حيث» اإلطار العام لالندماج االقتصادي اإلقليمي« الفصل األول          تضمن 
على أهم املتغريات الدولية يف عصر العوملة مع التركيز على ظاهرة العوملة و الدور الذي تلعبه دول الثالوث 

يف حتديد معامل االقتصاد العاملي يف الوقت الراهن، و تأثري ذلك على دور ) أمريكا و أوروبا و اليابان(
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مث تناول اإلطار . وطنية و قصورها عن أداء وظائفهاالدولة الوطنية وبروز إشكالية تراجع الدول ال
 االقتصادي اإلقليمي من خالل حتديد مفهوم االندماج اإلقليمي و خمتلف جاملفاهيمي و النظري لالندما

العوملة و (املفاهيم املتداخلة معه و كذا التركيز على ازدواجية الديناميكية االقتصادية يف الوقت احلايل 
مث التركيز على أهم نظريات االندماج االقتصادي ) ا عمليتان متناقضتان أم متكاملتان؟اإلقليمية هل مه

اإلقليمي كأساس لفهم أي عملية اندماجية يف العامل و كمنطلق للحكم على خمتلف هذه التجارب يف 
ر العامل السيما التجربة املغاربية، و من خالل هذه النظريات، حتديد شروط و أهداف ووسائل و آثا

  .االندماج
لواقع االقتصادي لدول املغرب العريب بني فرص التكامل و ا« فقد تضمن الفصل الثاين         أما 
التركيز على ضرورة االندماج املغاريب و حتميته يف ظل الظروف من خالل »  العوملة االقتصاديةمتطلبات
هة و املشروع األورويب املتوسطي من جهة الرهانات العاملية احلالية اليت تفرضها العوملة من ج و الدولية
مث التركيز على الفرص و املوارد اليت تتيحها املنطقة املغاربية كفضاء خصب مل تستغل بعد موارده  ،أخرى

بطريقة صحيحة و مجاعية و مل توظف يف اجتاه حتقيق تنمية شاملة يف املنطقة، و تضمن اجلزء األخري من 
ة جملموعة الدول املغاربية كمؤشر أساسي إلظهار مدى اندماجها إقليميا و هذا الفصل الوضعية االقتصادي

عامليا بالتركيز على سياسات التجارة اخلارجية ملختلف هذه الدول، طبيعتها و أطرها و تأثري سياسات 
ة يف التصحيح اهليكلي على التجارة اخلارجية هلذه الدول و اقتصادياهتا بصفة عامة لنصل إىل التجارة البيني

  .املنطقة و معوقاهتا
، حيث تناول هذا »اندماج الدول املغاربية إقليميا و عامليا« و األخري الفصل الثالث          و تضمن 

الفصل بداية، أهم املبادرات التكاملية و االندماجية يف املنطقة إلبراز مدى وعي النخبة السياسية املغاربية 
ملشكالت و التحديات اليت تسبب االنسداد يف املسار االندماجي على بضرورة االندماج، مث التركيز على ا

مستوى املنطقة، هذا دف فهم أسباب و مسببات االنسداد، لنتمكن انطالقا من هذا الفهم استخالص 
مث مت التركيز على اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب اليت أبرمتها . السبل و الطرق الفعالة لتجاوزها

 املغاربية كل واحدة على حدا كمجال آخر لالندماج إقليميا يف إطار الفضاء املتوسطي، مث التطرق الدول
إىل اندماج الدول املغاربية يف االقتصاد العاملي السيما من خالل انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية، و يف 

 من خالل طرح استراتيجيات بديلة و األخري التركيز على السبل الفعالة إلجياد احللول للمأزق املغاريب
فعالة من شأهنا حتقيق االندماج على مستوى املنطقة املغاربية و من مث اندماجها يف االقتصاد العاملي بشكل 
يضمن هلا استقالليتها و احملافظة على مقوماهتا الثقافية و احلضارية و جتنب خطر التهميش و اإلقصاء و 

 ...اإلدماج باملقاييس الغربية
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  فصل متهيدي
  ، التاريخ و اجلغرافيااملنطقة املغاربية

 
، تظهر ضرورة حتديد مفهوم املنطقة اإلطار العام لالندماج االقتصادي اإلقليميقبل التطرق إىل          

 و ذلك من املغاربية أو املغرب العريب جغرافيا و تارخييا، دف إزالة الغموض الذي يشوب هذا املفهوم،
خالل حتديد املقصود باملنطقة املغاربية يف التاريخ العريب اإلسالمي، و كذا إبراز التاريخ املشترك الذي 
تقامسته شعوب هذه املنطقة عرب فترات زمنية خمتلفة جعلت من هذه املنطقة جماال جغرافيا و تارخييا و 

                                                                          .       اجتماعيا و ثقافيا تتشارك فيه الشعوب املغاربية
              

I.                                                بالد املغرب يف التاريخ اإلسالمي العريب  
ها ، و هي تسمية أطلق»جزيرة املغرب«         جاء مصطلح املغرب العريب من التسمية العربية 

، و اليت أدخل العرب              )1(اجلغرافيون العرب على هذه املنطقة اليت متتد من ليبيا إىل املغرب األقصى
و لكلمة املغرب داللة مزدوجة جغرافية و تارخيية يف . إليها اإلسالم ابتداء من القرن امليالدي السابع

                                                                                               .)2(الوقت نفسه 
         أما الناطقني بالفرنسية و باألخص اجلغرافيني و املكتشفني و العسكريني أساسا، قد أطلقوا على 

     .                                                                           )3(مشال إفريقيااملغرب اسم 
يدل على مكان ما بإضافته إىل جهة الشرق، و *         جاء يف موسوعة املغرب العريب أن اسم املغرب

فانه تظهر صعوبة يف حتديد املغرب جغرافيا و أي األقاليم يضمها املغرب، لكن اسم املغرب .. على هذا
خ اإلسالمي و منذ الفتح كلفظ و مفهوم جغرايف و سياسي قد اكتسب مفهوما سياسيا خالل فترة التاري

اإلسالمي، و املصادر تعطي هذا املفهوم اجلغرايف و السياسي تعريفات خمتلفة و متناقضة، فإذا نظر الدارس 
 و الباحث يف املعلومات اليت تضمها املصادر و كتب اجلغرافيا اإلسالمية و العربية القدمية يستطيع أن

تكزوا على  عدة أبعاد يف حماوالهتم لتحديد و تعريف لفظ    يدرك أن العديد من هؤالء اجلغرافيني قد ار
      
 
(1) Paul BALTA, Le grand Maghreb, des indépendances à l’an 2000, Alger : LAPHOMIC, 1990, p.13. 
(2) عبد احلميد براهيمي، املغرب العريب يف مفترق الطرق يف ظل التحوالت العاملية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط1 ، 

                                                                                                                             .   27.، ص1996
، دار الغرب اإلسالمي، ) ساملعلى التومي، كارم داسي، عبد الكرمي: ترمجة( ،املغرب العريب، اإلنسان و اجملال  جان فرانسوا تراون،)3(
                 .    27. ،ص1997،  1ط
  .لفظ املغرب كان يستخدم يف السابق من طرف الباحثني العرب للداللة على املنطقة املغاربية ككل* 
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       .                                                        )1(املغرب و هي تلك البالد املترامية األطراف
فلقد .          فمن ذلك يظهر أن اجلغرافيني قد اختلفوا يف األبعاد املستند عليها لتعريف بالد املغرب

استند اجلغرايف املسلم ابن حوقل على احلواجز الطبيعية كأساس لتعريفه لبالد املغرب فقد ذهب إىل أن 
ن فضل اهللا العمري يف خمطوطة مسالك هو احلد بني بالد الشرق و املغرب يف حني يذكر اب» هنر النيل«

فان .. األبصار يف ممالك األمصار أن األرض اليت توجد يف شرق حبر اإلسكندرية و خليج القسطنطينية
فمصر هي أول بالد املغرب و الشام أول بالد .. تلك األراضي تدخل يف حساب بالد الشرق و عليه
  .                              يف حوزة بالد املغربالشرق و بذلك فقد ادخل ابن فضل اهللا العمري مصر

  فلقد اختار.كما أن ابن خلدون قد جعل احلد الذي تقف عنده بالد املشرق هو حبر القلزم         
 البعد الطبيعي ليكون هو احلد الفاصل يف حتديد بالد املشرق و هؤالء اجلغرافيني و العلماء املسلمني

تاح مقلد الغنيمي يوجد هناك بعض اجلغرافيني اآلخرين الذين اختاروا التركيب و حسب عبد الف. املغرب
البشري هو البعد الذي يعتمد عليه اإلطالق اللفظي على بالد املغرب، فانطالقا من هنا فان املغرب عند 
             هذا النوع من اجلغرافيني هو ما كان يف القدمي موطنا لديار الرببر و مقرا هلم ووفق هذه النظرة

  .          بالد األندلس فبالد املغرب متتد من طرابلس ليبيا إىل البحر احمليط غربا و خترج من هذه الدائرة 
         كما يوجد فريق ثالث قد استطاع أن جيعل من األوضاع اإلدارية و الظروف السياسية بعدا آخر 

                                                             .         بل حمورا من حماور تعريفه لبالد املغرب
         و من هنا فان كل هذه التعريفات السابقة اليت ارتكزت إىل مرتكزات طبيعية أو جغرافية أو نظرة 
عرقية ساللية جنسية، فان كل هذه التعريفات مل تكن بعيدة كل البعد عن األوضاع السياسية اليت سادت 

و من ذلك فان الوضع السياسي .  أصحاب التعريفات من املؤرخني و اجلغرافيني العرب املسلمنييف عصر
قد حدد هذه الكتابات، فلقد كتب ابن حوقل يف وقت مل تعد فيه للخالفة العباسية يف بغداد أدىن سلطة 

تأليف كتابه على مصر و ما جاورها من بالد تقع إىل الغرب منها حيث كان العامل اإلسالمي يف وقت 
قد انقسم إىل عاملني إسالميني، عامل مشرقي و عامل مغريب، و كانت مصر متثل احلد » صورة األرض«

الفاصل بينهما، كما أن ابن سعيد املغريب قد صنف كتابه بالد املشرق يف وقت بلغت فيه املنافرة بني 
 كان عليه إال أن يضيف مصر إىل بالداملشارقة و املغاربة ذروهتا فكأنه أراد أن يقوي بالد املغرب فما 

.                                                            )2(املغرب و ما متثله من ثقل سياسي و حضاري  
          و هذه اخللفية السياسية يف تعريف بالد املغرب رمبا فسرت بعدم إخراج بعضهم األندلس عن 

 يظهر تقسيم املغرب إىل أقاليم ثالثة إال ابتداء من القرن اخلامس اهلجري، تعريفه للمغرب، و من هنا فلم
    

  

           .   13.م، ص1994/ه1414 ، 1 ط2و1مكتبة مدبويل، اجمللد األول، اجلزء: ، القاهرةموسوعة املغرب العريب،  عبد الفتاح مقلد الغنيمي)1(
  .14.نفس املرجع، ص) 2(



 19

  .                                                  الختالف يف احلدود الفاصلة بينهمااحلادي عشر امليالدي مع ا
         حسب سعد زغلول عبد احلميد إن بالد املغرب هي مصطلح يقصد به الكتاب العرب كل 

 و تونس و األقاليم الواقعة غرب مصر، و اليت تشمل مشال القارة اإلفريقية، و تتضمن حاليا البالد الليبية،
.             اجلزائر بصحرائها املترامية إىل ختوم السودان، و أخريا املغرب و الذي ميتد طبيعيا حنو اجلنوب

                         .)1(و مفهوم املغرب ذا الشكل عام و شامل يعين النصف الغريب للدولة اإلسالمية
ي يشوب حتديد املقصود ببالد املغرب و االختالفات    من خالل هذا العرض يربز الغموض الذ       

هلذا فان يف موضوعنا . اليت عرفها هذا املفهوم خالل الفترات الزمنية املختلفة من التاريخ العريب اإلسالمي
ذا يكون هذا يكون االعتبار السياسي، هو أحسن االعتبارات لتحديد املنطقة اليت نريد دراستها و 

.                                                   اجلزائر، املغرب، تونس، ليبيا و موريتانيا: مخسة دول هي املنطقة اليت تشملاملغرب العريب هو 
ختتلف عن جغرافية مصر، : )2(   ويشكل املغرب العريب حقيقة جغرافية ختتلف عن املشرق العريب       

ل الذي يربطها بالسودان، ختتلف عن اجملموعتني الكبريتني للقارة اآلسيوية، املتمركزة حول وادي الني
 بدجلة و الفرات، و شبه اجلزيرة العربية، بغداد، املسقي-ركز حول حمور دمشقاهلالل اخلصيب املتم

       .                                                    املتقوقعة بني البحر األمحر و اخلليج العريب
، و ما نقصد به يف  سياسيا خيتلف من عصر إىل آخر املغربأن مفهومبو على هذا ميكن القول          

هذه الدراسة بتسمية املغرب العريب أو املنطقة املغاربية هي املنطقة اليت تشمل مخسة دول ذات حدود 
 و من هنا تظهر ضرورة حتديد  .، تونس، ليبيا و موريتانيا-مراكش-سياسية خمتلفة هي اجلزائر، املغرب

  . جغرافية املنطقة املغاربية ككيان جغرايف قائم بذاته
    

II. جغرافية املنطقة املغاربية  
                       اإلطار اجلغرايف للمنطقة املغاربية-  أ         

 ين أويل اهتماما، هذا ما جيعل*          تشكل اجلغرافية أحد العوامل األساسية يف حتديد أمهية الدول
حيث أن جمال هذه الدراسة سيتم . خاصا بتحديد جمال الدراسة الطبيعية و اجلغرافية للمنطقة املغاربية

العلم « «Le Grand Larousse Universel»أساسا يف إطار اجلغرافيا السياسية باعتبارها متثل حسب 
 افية السياسية تعرب عن اإلرادة اليت ترمي إىل اجلغر.... الذي يدرس العالقات بني جغرافيا الدول و سياساهتا

  
 اجلزء ،)ليبيا و تونس و اجلزائر و املغرب(من الفتح إىل بداية عصور االستقالل : تاريخ املغرب العريب سعد زغلول عبد احلميد، )1(

                                                                                 .62.، ص1994ة املعارف باإلسكندرية، منشأ: األول، مصر
(2) Paul BALTA, op.cit, p.12. 

هناك بعض من دارسي اجلغرافيا و غري اجلغرافيني من دارسي املوضوع السياسي يعترب اجلغرافيا واحدا من مصادر القوى يف العالقات *
  .     و االقتصاد و السياسة و اجملتمع و اجليشالدولية، حيث تقسم القوى داخل الدولة إىل مخس مكونات هي اجلغرافيا
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 )1(»...إرشاد أفعال احلكومات انطالقا من دروس اجلغرافية

         و هتتم اجلغرافيا السياسية بدراسة موضوع الدولة، فالدولة بالنسبة للجغرافية السياسية عبارة عن 
و . )2(عل بني األرض و الناسعنصرين أساسني مها األرض و الشعب و عنصر ثالث هو نتاج التفا

  .      معقد) ديناميكي(العنصران األوالن يتميزان بالتنوع، أما الثالث فيتميز بالتعقيد ألنه متغري حركي 
اإلقليم اجلغرايف حبدوده السياسية، احلجم (          و انطالقا مما سبق يظهر انه توجد عالقة بني اجلغرافية 

فعلى سبيل املثال، املوقع . و السياسات اليت تنتهجها الدول) اخل..املوارد الطبيعيةاجلغرايف، املناخ، احتياطي 
 اجلغرايف للعامل العريب هو الذي حدد نوع االستعمار باإلضافة إىل البيئة الطبيعية و هذا ما يعرب عنه اجلغرايف

فمن بني كل ...« : قولهيف) 1983إستراتيجية االستعمار و التحرير، مجال محدان، ( العريب مجال محدان 
          مناطق االستعمار يف العامل القدمي، يقع العامل العريب اقرب ما يقع إىل أوروبا، بل هو أدخل إىل فلكها    

  و بالتايل فقد كان من السهل على االستعمار أن يشدد قبضته هنا دون أن يقابل مواجهة مباشرة. اجلغرايف
.                                                       )3(»و كتلة أخرىمع توازن قوى مع معسكر مضاد أ
على الشخصية ) دراسة يف عبقرية املكان: شخصية مصرمجال محدان، (         و يتحدث مجال محدان 
             :                                                                  اإلقليمية فيقول يف هذا اإلطار

و الشخصية اإلقليمية شيء اكرب من جمرد احملصلة الرياضية خلصائص و توزيعات اإلقليم، أي ...«
فهي إمنا تتساءل أساسا عما يعطي منطقة تفردها و . شيء اكرب من جمرد جسم اإلقليم و حسب

ية اليت حتدد متيزها عن سائر املناطق، حماولة أن تنفذ إىل روح املكان لتستشف عبقريته الذات
                                                                                    .    )4(»شخصيته الكامنة

 و يرى الدكتور مجال محدان بأن دراسة الشخصية اإلقليمية ال تقتصر على دراسة احلاضر، وإمنا            
 ألنه بالدور التارخيي وحده ميكن التعرف على الفاعلية االجيابية تتزامن بعيدا عرب املاضي و خالل التاريخ،

فالبيئة قد تكون يف بعض األحيان خرساء، و لكنها تنطق من خالل اإلنسان، و لرمبا كانت . لإلقليم اجلغرايف
      )5(اجلغرافيا أحيانا صماء، و لكن ما أكثر ما كان التاريخ لساا

 القول بان للجغرافية دورا بارزا يف العملية االندماجية، حيث أن القرابة         و انطالقا من هنا ميكن
 كما أن للجغرافيا دور يف حتديد طبيعة اقتصاديات الدول. اجلغرافية تعد عامال أساسيا للتكامل االقتصادي

                         .                                                                      املغاربيةمبا فيها
                 
(1) Yves Lacoste, Dictionnaire géopolitique, Paris : édition mise à jour Flammarion, 1995, p.9. 

 (2) عدنان صايف، اجلغرافيا السياسية بني املاضي و احلاضر، األردن: مركز الكتاب األكادميي، 1999،ص. 11
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف التنظيم السياسي و اإلداري، ، بكلية العلوم تراتيجية إدارة محاية البيئة يف اجلزائرإس سنوسي خنيش، )3(

                                                                              .  55.م، ص2005/ه1426السياسية و اإلعالم، جامعة اجلزائر، 
      .   55.، ص املرجع السابق،إستراتيجية إدارة محاية البيئة يف اجلزائري خنيش، سنوس :يف )4(
  .    55.نفس املرجع، ص) 5(
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املكانة اليت حتتلها املنطقة املغاربية يف الوطن العريب و العامل           واهلدف من العناصر اآلتية هو إبراز
بيعية و السكانية اليت متيزه عن باقي الدول، و اليت ككل ، ككيان جغرايف مستقل بذاته له خصوصياته الط

  .                                                                        تؤهله ليشكل كيانا اقتصاديا موحدا
احلجم و املوقع اجلغرايف -        ب
حيث جند أن هذا  . أو اجلغرافيةيشكل مصطلح املغرب مفهوما غامضا سواء من الناحية اللغوية           
 غري حمدد من الناحية الطبيعية و احلضارية حتديدا واضحا غري أن التحديد السياسي هو أفضل املعايري اإلقليم

اليت تستخدم يف هذا اإلطار، حيث تشمل هذه املنطقة من الناحية السياسية مخسة وحدات سياسية و هي 
  .                                           )1(يبيا و موريتانيا و اجلزائر و تونس و ل-مراكش-املغرب

ككتلة واحدة متشاة إىل حد كبري يف           فمن ناحية الطبيعة اجلغرافية تظهر املنطقة املغاربية
 ةيكما يعترب املغرب العريب من الناح. التضاريس و البيئة و املناخ و حىت يف الظروف االجتماعية املتجانسة

  .                    )2(الطبيعية جزءا من حوض البحر املتوسط رغم وجود املؤثرات الصحراوية و البحرية
 استراتيجيا حبيث تغطي مشال إفريقيا )6.،ص  1أنظر اخلريطة  (املغاربية موقعا جغرافياحتتل الدول              

ل االحتاد األورويب، كما تطل على احمليط وتطل على البحر املتوسط بشريط ساحلي كبري جدا جنوب دو
جتتاز هذه . األطلسي و تطل جنوبا على صحراء شاسعة، فهي تعد نقطة عبور أساسية إىل الدول اإلفريقية

هذه السلسلة اجلبلية جتتاز املغرب العريب من الشرق إىل .  كلم2000املنطقة سلسلة األطلس على أكثر من 
أعلى قمة ا هي قمة  (  كلم 4000 إىل )3(ام التصحر ، و يصل ارتفاعهاالشمال لتشكل حاجزا طبيعيا أم

  ).                                                                                                    توبقال باململكة املغربية

هي بذلك تقل . 2 كم5.785.591يل تغطي هذه الدول اخلمسة مساحة معتربة تقدر حبوا، اجغرافي         
مساحة فقط عن االحتاد السوفيييت سابقا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، الربازيل، الصني و استراليا، 

تغطي دول االحتاد .  )1989اكرب بلد يف إفريقيا إىل غاية (و تكرب مساحتها بكثري مساحة اهلند و السودان 
٪ من أراضي 40٪ من أراضي القارة اإلفريقية و 19سة للكرة األرضية، ٪ من األراضي الياب4املغاريب 

.                                                                                              )4(الوطن العريب  
     

 
 (1) يسري اجلوهري، جغرافيا املغرب العريب، مصر: منشأة املعارف، 1981، ص.14.     

.19. عبد الفتاح مقلد الغنيمي، املرجع السابق الذكر، ص)2(
(3) Le Maghreb, in: http://wikipedia.org/wiki/union_du_maghreb_arabe.htm 
(4) Djamel- Eddine GUECHI, L’union du Maghreb arabe, intégration régionale et développement 
économique, op.cit, p.57 
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  1 يطة رقماخلر
 

  

   .مركز الطباعة جلامعة اجلزائر: ، اجلزائراجمللس الشوري الحتاد املغرب العريب احتاد املغرب العريب، : املصدر
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 .III            املشترك املغاريبالتاريخ :  
ئة          تقدم الكثري من الكتب و األعمال باللغة الفرنسية حول املغرب العريب قراءة مبتورة و خاط

فهي إما . للتاريخ املشترك للدول املغاربية، لكوهنا تنظر إليه خبلفيات إيديولوجية ذات طابع استعماري
تعرض مرحلة ما قبل االحتالل لبالد املغرب بطريقة مشوهة، و مشوبة باألحكام املسبقة، أو أهنا تتجاهلها 

و .  االستعمارية يف القرن التاسع عشرمتاما، و بكل بساطة، و كأن تاريخ املغرب مل يبدأ إال مع الفترة
أكثر من ذلك فان املدرسة االستعمارية تذهب إىل حد إنكار الشخصية املغاربية، و تقدم ادعاءات، 

، و أن تاريخ )1(»االحتاد و اخللق« مفادها أن املغاربة لديهم القابلية لالستعمار و أهنم غري قادرين على
  .            )2(كظاهرة تارخيية » التبعية املغاربية الدائمة« بع، قصد إبرازاملغرب العريب ما هو إال غزو متتا

         فالواقع التارخيي و اإلنساين للمغرب العريب تعرض منذ بداياته التارخيية، على حد قول حممد 
راقبني أركون، إىل نوع من التنقية عرب خطاب مل يكن يف يوم ما خطاب املغرب العميق، و إمنا خطاب امل

.                                                                                                )3(من اخلارج  
         إال أن مثل هذه التحريفات قد مت الرد عليها من طرف مؤلفني مغاربة مثل مبارك امليلي، و حممد  

  .                                                           )4(الشريف ساحلي و عبد اهللا التومي و آخرين 
         فلقد عربت الشعوب املغاربية عن إرادة قوية حلماية هويتها اجتاه مجيع احملتلني و الغزاة، فحىت  

ت تونس ، الدولة األكثر متوسطية بالنظر إىل واجهتها البحرية الطويلة، و األكثر انفتاحا على التأثريا
فلم . )5(اخلارجية بسبب صغر حجمها، قد استطاعت أن حتافظ على شخصيتها الثقافية و احلضارية 

أو يف اجتاه أوروبا، أهم * تتوقف هذه الشعوب عن تأكيد هويتها سواء كان ذلك يف اجتاه املشرق العريب
  .      شريك اقتصادي، منذ قرون طويلة

غاربية، يعود إىل العصر القدمي، هذا التاريخ عززه اإلسالم قرونا قبل          إن التاريخ املشترك للمنطقة امل
من الناحية احلضارية و  (هلذا فانه عند احلديث عن املنطقة املغاربية جند أنفسنا. االستعمار الفرنسي

خل و هذه املستويات تتدا. املستوى املغاريب، مث العريب و اإلسالمي:  أمام ثالث مستويات و هي)الثقافية
 .   فيما بينها

  
 
(1) Michèle BRONDINO, Le grand Maghreb : Mythes et réalités, Tunis : Alif, 1990, p.19 
(2) Stephane GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, Paris, 1913-1929 

   .             32 .، املرجع السابق الذكر، صب العريبوحدة املغر:، يفالفضاء االجتماعي و التارخيي للمغرب العريب،  حممد أركون)3(

  .2004مكتبة النهضة اجلزائرية، : اجلزائر مبارك امليلي، تاريخ اجلزائر، )4(

Abdallah LAROUI, L’histoire du Maghreb : Un essai de synthèse, Paris : Maspero, 1970. ;  Mohamed 
Chérif SAHLI, Décoloniser l’histoire ; introduction à l’histoire du Maghreb, Paris : Maspero, 1965.  
 (5) Paul BALTA, op.cit.p.15. 
Louis GARDET, L’Islam, religion et communauté, 1967 : يف»اإلسالم الرببري «هلذا حتدث لويس ڤاردي على  *  
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  و الرومان و العديد من الغزاة من الفينيقينيفلقد تعاقب على املنطقة املغاربية منذ العصر القدمي          
 و األسبان و الربتغاليني و األتراك و الفرنسيني و آخرون، كلهم وصلوا إىل هذه الوندال و البيزنطيني

  .                                                                                   )1(املنطقة عن طريق البحر
 إن العالقات الثقافية و التجارية بني الشعوب املغاربية تشهد على االستمرار التارخيي، و على متيز         

  .        الشخصية الثقافية هلذه املنطقة
م بقيادة عبد اهللا بن سعد، أي بعد 647         فبقدوم اإلسالم إىل املنطقة املغاربية من طرف العرب عام 

قبول الدين اإلسالمي من طرف السكان األصليني للمنطقة، خضع الرببر  سنة فقط، و ب25اهلجرة ب 
فاألمر هنا يتعلق إذا باالنضمام إىل حضارة، و ليس . للتعاليم اليت جاء ا القرآن الكرمي و السنة النبوية

لعربية اخلضوع لنظام سياسي دنيوي حمدد، و لذلك مل تعترب املنطقة املغاربية أبدا مستعمرة لإلمرباطورية ا
إن انتماء املنطقة املغاربية إىل العامل . و ذا أصبح املغرب جزءا من العامل العريب و اإلسالمي. يف املشرق

و يف هذا اإلطار جند انه بني : اإلسالمي يعين توسيع الرقعة اإلسالمية على املستوى احلضاري و الثقايف
قة املغاربية يف مرحلة متيزت جبهود توحيدية و إرادة القرنني امليالديني الثامن و الثالث عشر، دخلت املنط

للحفاظ على استقالليتها جتاه املشرق و إبراز الثوابت اليت متيز اخلصوصية املغاربية يف آفاق احلضارة العربية 
و لقد حتققت تلك الوحدة يف املغرب من قبل املرابطني و املوحدين ما بني القرنني احلادي . اإلسالمية
  .         )2(ثالث عشر لتعطي هلذه املنطقة طابعها الثقايف و اإلسالميعشر و ال

         إال أن هذه اإلمرباطوريات و املبادرات التوحيدية يف املغرب مل تعرف استمرارا طويال، فعدم 
 على مل تكن قائمةاالستقرار السياسي و االقتصادي و االجتماعي الدائم يفسر بأن هذه اإلمرباطوريات 

  .   ساس فكرة شرعية السلطة لتوجيه الطاقات حنو هدف مشتركأ
         فاحنطاط  بالد املغرب بني القرنني الثالث عشر و التاسع عشر قد تزامن مع انفكاك الوحدة 
املغاربية، و طغيان اجلوانب املادية و الدنيوية، و متركز الثروة يف أيدي أقليات، و تبذير للموارد على 

  . كز القيادية، و ضعف اجليشمستوى املرا
         يف ظل هذه الظروف اليت عرفتها املنطقة املغاربية ما بني القرنني الثالث عشر و التاسع عشر، و 
 اليت أدت إىل إضعاف األنظمة السياسية و االنسجام االجتماعي يف خمتلف دول املغرب العريب، و خالل

  تعمارية األوروبية اليت عززهتا النتائج االجيابية للثورة الصناعيةالقرن التاسع عشر بدأت تظهر األطماع االس
 
 
 
 
(1) Paul BALTA, op.cit.p.13. 

  .          34-32.، ص صاملرجع السابق الذكر، عبد احلميد براهيمي) 2(
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.   و شجعها ضعف الدول املغاربية ، فقد سامهت جممل هذه العوامل يف استعمار منطقة مشال إفريقيا
، باستثناء ليبيا اليت )اجلزائر، تونس، املغرب و موريتانيا(انت معظم الدول املغاربية مستعمرات فرنسية فك

  .                                                                           كانت مستعمرة ايطالية
 و يف سياق العمل النضايل ضد املستعمر          يف ظل الفترة االستعمارية اليت عاشتها الدول املغاربية

برزت فكرة ضرورة تنسيق العمل مابني التيارات الوطنية املغاربية الذين كثفوا من نواياهم حول إنشاء 
يف الواقع، فان تطور هذا التيار مل يكن سوى استمرار . وحدة مغاربية، ينظر إليها كأداة لتحقيق النهضة

يت من مصر و سوريا و تركيا و الباكستان، و حتت تأثري رواد النهضة للتيار التحرري و اإلصالحي اآل
 .     )1(مثل مجال الدين األفغاين و حممد عبده و رشيد رضا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Djamel- Eddine GUECHI, op.cit., p.24-25.   
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هيدمت  
  التركيز على»االندماج االقتصادي املغاريب بني اإلقليمية و العوملة« موضوعتتطلب دراسة           

                  . منذ ظهور فكرة االندماج بني الدول املغاربيةاملغاريب لالندماج األساس االقتصادي
غاربية يساعد على إلقاء الضوء على  فالبحث عن األساس االقتصادي لالندماج يف املنطقة امل         

 اإلطار الذي يرسم فيه النقاش حول االندماج املغاريب، يف وقت أن األبعاد السياسية و الثقافية ال تكفي
و هذا قد يكون له الفضل يف حتليل اهليئات و اجتاهات االقتصاديات املغاربية  .على الرغم من أمهيتها

 العامل  يبدواملسار االندماجي الذي خاضت فيه املنطقة املغاربية،فعلى مستوى تفسري  .علميةبطريقة 
 مطروح  اإلقليميخاصة عندما يكون البحث حول االندماج ،)1( أكثر فأكثر كبعد أساسياالقتصادي

 و ما يهمنا يف موضوعنا هذا هو التنمية اليت تعطي األولوية للموارد اإلقليمية و السوق . * التنميةمبنظور
  .                            )2( اخلارجية**ة و املوجهة للحد من التبعيةاملغاربي

نه  أما إذا نظرنا إىل االندماج على أ،سياسي أساسا و، فههدفنه إذا نظرنا إىل االندماج على أف          
دماج هو ذو  جند أن االن،يف الواقع ه غري أن. اقتصاديانه ميكن أن يكون أساسا، فإ التنميةلتحقيقوسيلة 

فالوعي بتداخل  .طابع مركب، يستلزم منا االعتراف باستحالة التمييز بني االقتصادي و السياسي
  األخرى ، فهذا ال يقصي دراسة اجلوانب  و السياسيةاملستويني جيعلنا ال نكتفي بدراسة األسس االقتصادية

  
  

(1) Roger LE TOURNEAU et autres, L’unité maghrébine, Dimensions et perspectives, Paris : centre 
national de la recherche scientifique, 1972, p.15 

فمفهوم الرأمسالية يشري إىل واقع تارخيي حدث و . »التنمية«و بني » نظام تنمية«يشري مسري أمني إىل ضرورة التمييز بني الرأمسالية باعتبارها   *
فالتنمية تفترض مشروعا  .أما مفهوم التنمية فهو مفهوم إيديولوجي يستحيل جتاهله.ليلية علميةحيدث، فيمكن أن يكون موضع دراسة حت

 األول يشري إىل الواقع املعيش يف حني أن املفهوم الثاين يشري إىل مفاملفهو .جمتمعيا، و بالتايل حتديد معايري تقاس االجنازات على ضوئها
، 1طمركز البحوث العربية بالتعاون مع دار األمني للنشر و التوزيع،:،القاهرة يف عامل متغريمستقبل اجلنوب مسري أمني،.د:يف .(املرجو

 فالتنمية االقتصادية اتفقت يف جوهرها، أهنا إال على الرغم من تعدد مفاهيمها و تعريفاهتا و اختالف صيغها، فالتنمية .)24.، ص2002.
، و يقصد ا  الوطيناإلنتاج زيادة إىلو هتدف عملية التنمية . الل فترة زمنية حمددةهي عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي احلقيقي خ

 عملية زيادة التنمية و الكميات، و ذا تكون األشياءالتفاعل القوي الذي يعتمد يف فترة زمنية يف اقتصاد الدولة، و يشتمل حتويالت يف 
دار اليازوري : ، األردنمستقبل التنمية يف الوطن العريبعبد اجلابر تيم و آخرون، : يف(معينة الناتج احلقيقي للفرد يف بلد ما خالل فترة 

  .) 81.، ص1998 العلمية للنشر و التوزيع،
(2) Serge CORDELLIER,  Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, Paris : La 
Découverte, 2000, p.197.   

سة هذه الدول بسياسة الدول املتطورة أي تبعية بناها للمراكز اخلارجية و هذا حيمل خضوع منو اقتصاديات هذه الدول تعين ارتباط سيا** 
 الالزمة للدول املتقدمة و دور األولية يف هذا اجملال بلعب دور املنتج للمواد املغاربيةو تنحصر وظيفة الدول . ملتطلبات منو الدول املتطورة

، جل التنميةكامل من أالتعاون االقتصادي العريب و أمهية التعبد اهلادي ميوت،  :يف(لع املنتجة يف هذه الدول السوق لتصريف الس
  .) 39.، ص1983، 3 طمعهد اإلمناء العريب،:بريوت
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  االندماج االقتصادي عمليةو هي جوانب مهمة يف) اخل.. الدميغرافية اجلغرافية،التارخيية،(لعملية االندماج 
        .ياإلقليم

  إن البحث عن األسس االقتصادية لالندماج املغاريب حيتاج يف نظرنا حتديد اإلطار املفاهيمي             
 يف املنطقة النظري للدراسة، حتليل اهليئات االقتصادية، و البحث يف إشكالية االندماج االقتصادي و

 ستوجب علينا عرض بعض املفاهيم األساسية يف فدراسة موضوع االندماج االقتصادي  املغاريب ي.املغاربية
فما هو  .، و كذا حماولة إبراز أمهية االندماج اإلقليمي االقتصادي يف العصر احلايل بالذاتاجملالهذا 

   مثن؟ و بأي مىت؟ كيف؟ ملاذا نندمج؟ ؟االندماج االقتصادي اإلقليمي
   :احملوريةحيث تتالقى هذه األسئلة مع نوعان من االنشغاالت          

 الدول النامية على العموم * أجل تنميةن مضرورة االندماج اإلقليمي هو إن، أوال -     
                 .مواجهة اهلياكل احلالية للتجارة اخلارجيةو  ،و الدول املغاربية على وجه اخلصوص

دية ، أن الرهانات اليت تطرحها العوملة من جهة، و التكتالت االقتصاثانيا -     
اإلقليمية اليت ترمي إىل تنظيم االقتصاد العاملي يف إطار مناطق كربى من جهة ثانية، 

  .                                                 جتعل من مستقبل التنمية بالنسبة للدول الصغرية غري ممكنة خارج اإلطار اإلقليمي
التفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و التجارة          فلقد أدت عمليات حترير التجارة يف ظل ا

)GATT ( التقنية و التكنولوجية الكبرية، الثوراتو منظمة التجارة العاملية و االستثمارات عرب احلدود و 
أدت كلها إىل تغريات جذرية و مهمة يف التجارة العاملية و املوارد املالية و االستثمار و إىل تعاظم دور 

 .)1(.  اجلنسية و إىل تقليص دور الدولة يف االقتصادالشركات متعدية

، و اليت تؤثر  سوف حناول إبراز أهم املتغريات الدولية و اإلقليمية يف عصر العوملة         و فيما يلي
                           .بشكل أو بآخر يف سياسات الدول الوطنية

                                                                                                                         

  
  
  

                        
إن عملية التنمية ال ينبغي أن هتدف إىل حتقيق النمو االقتصادي و رفع اإلنتاج املادي فقط، بل أيضا إىل تقليص الفروق يف الثروات و «  *

اجتاهات ، حممد يوسفي:يف ، »ية و االجتماعية املؤدية إىل تركز الدخل الوطين بني أيدي أقلية من السكانجتنب توفر الشروط االقتصاد
 ، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية ،االقتصادية و السياسية:يف،االستثمار الدويل و آثارها على سياسة االندماج االقتصادي للبلدان املغاربية

  .                    279.،ص1992 اجلامعية،ديوان املطبوعات:اجلزائر 
 تقرير التنمية اإلنسانية العربية :يف، التعاون العريب ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي و االجتماعي )1(

     .711. ص،2002 املكتب اإلقليمي للدول العربية،: ، اململكة األردنية اهلامشية2002للعام 
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  ملتغريات الدولية يف عصر العوملة ا:املبحث األول
         

 إن ما مييز عاملنا اليوم هو ليس الثوابت املستقرة عرب التاريخ و إمنا املتغريات اليت أفرزها، حيث          
 و تصاعد إيقاعها، و عمق تأثريها على خمتلف جوانب احلياة حركتهاتتصف هذه املتغريات بسرعة 

                                                                                                       . ريةالبش
   :ميكن أن جنمل هذه املتغريات فيما يلي و          

                                                                                     
   (La Mondialisation et la Triadisation)  لعوملة و دول الثالوث ا:املطلب األول

  
ما   هي اقتصاد عاملي يعيش مرحلة حتول جذري أو،لعل من أهم املتغريات اليت مير ا العامل

                               :   عرف اليوم بالعوملة االقتصادية، حيث تتميز هذه العوملة باعتماد متبادل بني أربعة ظواهر هيي
سواء كان  على  و هو ناتج أساسا عن إجراءات التحرير،اندماج األسواق          • 

مستوى الدولة، أو يف اإلطار متعدد األطراف اإلقليمي أو الدويل، و هو ما يعرف 
 عن الثورات احلاصلة يف جمال النقل و هو أيضا ناتجباتفاقيات التبادل احلر، و لكن 

  .التجاريةتكاليف الصفقات 
  . و هو التسارع يف سرعة انتقال رؤوس األموال:عوملة مالية         • 
 مع تسارع يف من طرف الشركات متعدية اجلنسية قائمتنظيم عاملي لإلنتاج          • 

                                                                                                 . التحالفات اإلستراتيجية
.ثورة يف املعلومات و تكنولوجية اإلعالم و االتصاالت         •   

  
و تعاظم   تزايد االعتماد املتبادل للمجاالت االقتصادية الوطنية،فما مييز النظام العاملي اليوم هو          

وجيات اجلديدة لإلعالم دور الفواعل اخلاصة اليت متلك استراتيجيات شاملة و تنظيم شبكي حول التكنول
يث ميكن القول انه يوجد انتقال يف مراكز التنظيم الوطين السيما يف اجتاه املؤسسات العاملية و االتصال، حب
                                                 .)1(و اإلقليمية

  
  

 
) 1( Philippe HUGON, les économies en développement à l’heure de la régionalisation, Paris : Karthala, 

2003, p.15. 
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 عبد الوهاب الذي يعد أهم مظاهر العوملة احلالية، يعرفه االعتماد املتبادل ففيما يتعلق مبفهوم          
حاجة األفراد و املؤسسات إىل تبادل املساعدات و اخلدمات يف «نه على أموسوعة السياسة الكيايل يف 

و  .علت فيه التكنولوجيا العالية العنصر البشري اشد أمهية من العنصر املادي و الطبيعيهذا العصر الذي ج
تستخدم هذه العبارة متييزا عن التبعية اليت تعين ضمنا أن بعض الدول أو اجملتمعات تعتمد على دول أو 

                      .)1(»جمتمعات أخرى دون أن تكون هذه اجملتمعات األخرية معتمدة بدورها على األوىل
 أن االعتماد املتبادل هو تعبري غامض يستخدم على أوجه عدة « :ناي. و يقول جوزيف س          

و حني يستخدم رجال الدولة  .متباينة مثله يف ذلك مثل العبارات السياسية األخرى كالقومية و االمربيالية
ملختلفة، حيث يسعى رجال الدولة مثال إىل أن أو احملللون العبارات السياسية يكون لكل منهم دوافعه ا

اولة خللق و كذلك يسعى القادة السياسيون إىل طمس املعاين يف حم .يسري اكرب قدر من املؤيدين حتت لوائه
كلنا يف قارب واحد، و لذلك علينا أن نتعاون، و لذلك عليكم أن «:ن يقولكأ:مضامني للنفع العام

 و جيب التفرقة .من ناحية أخرى فيحدد املعاين لفهم العامل على حنو أفضلأما احمللل السياسي  .»تتبعوين
فقد يشري احمللل إىل أن القارب الذي نستقله . بني السؤال عن اخلري و الشر و السؤال عن األكثر و األقل

قد يكون متوجها إىل امليناء اخلاص بأحد األفراد و ليس اخلاص بفرد آخر، أو أن شخصا واحدا  مجيعا
ميكن استخدام عبارة و مبعىن آخر . يقوم وحده بالتجديف، بينما يوجه آخر الدفة أو يركب بدون مقابل

 . االستخدامني كالاالعتماد املتبادل على املستويني اإليديولوجي و التحليلي، و جيب إدراك الفرق بني
تعتمد، حنن نعتمد و هم  أنا اعتمد، أنت :فالفعل من االعتماد املتبادل ميكن تصريفه كلفظة سياسية

 أما الكلمة على املستوى التحليلي فتشري إىل موقف يؤثر فيه األشخاص أو األحداث املتعددة يف .حيكمون
و ببساطة تعين الكلمة االعتماد املشترك، و هذا املوقف  .أجزاء خمتلفة من نظام معني على بعضهم البعض

  . )2(»ناك أكثر أو اقل منهيف حد ذاته ليس جيدا أو سيئا و ميكن أن يكون ه
ناي يظهر الغموض الذي يتميز به مفهوم .فمن خالل هذا النقاش الذي طرحة جوزيف س         
ففي كل مرة يستخدم فيها هذا املصطلح ينبغي علينا البحث عن األطراف اليت هي يف تبادل، االعتماد امل

 أن طرفا ملقدر و الكيفية من هذه احلالة، أ أن كال الطرفني يستفيدان بنفس ال، هحالة اعتماد متبادل
           .يستفيد أكثر من الطرف الثاين؟

 
                             
 
  

  . 214.ص.1990، 3املؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط:ت، بريو السياسةةموسوع،  و آخرون عبد الوهاب الكيايل)1(
اجلمعية املصرية ) :ترمجة الدكتور امحد أمني اجلمل.( ، جامعة هارفارد مقدمة للنظرية و التاريخاملنازعات الدولية،ناي ، .  جوزيف س)2(

   .        234.ص.لنشر املعرفة و الثقافة العاملية
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  . اتفاق بني الباحثني على تعريف واحد فال يوجد  العوملةأما فيما يتعلق مبفهوم         
 حيث التعميم و ة العوملة هي اجتاه موحد لكافة األسواق العامليأن  Theodore Levitt          فريى 

التكنولوجيا عوامل متيز السوق الدولية مبا جيعل املؤسسات تعمل بصفة مستمرة و بتكلفة منخفضة  انتشار
 حديثه عن التحوالت اليت  يف سياق  Hirstبينما يتحدث عنها  .و كأن العامل يشكل جزءا متكامال

                    .     )1(فيتكلم عن مشاكل وجود اقتصاد كوكيب و من بينها صعوبة التحكم فيه. اد العاملياالقتص يعرفها
          بينما يصف أسامة اجملذوب عملية العوملة بأهنا التوسع املتزايد املطرد يف تدويل اإلنتاج من قبل 

 بالبعض  االتصاالت و املعلومات اليت أدت يف اجلنسيات بالتوازي مع الثورة املستمرةدةالشركات متعد
  .                                                )2(إىل تصور أن العامل قد حتول بالفعل إىل قرية كونية صغرية

   و لكن ما يهمنا يف موضوعنا هذا، ليس إجياد مفهوم موحد للعوملة و إمنا إبراز مظاهرها كعملية        
  .  عادها و تأثرياهتا على خمتلف دول العاملمركبة هلا أب

  
، حيث متس اإلقليمية املناطق أومل تتوسع على منط واحد بالنسبة جلميع الدول  فعوملة االقتصاد          
 اإلستراتيجية جتري معظم االتفاقيات أيندول الثالوث، أو ما يعرف ب، »املتكاملالعامل املتقدم « أساسا
      . )3( الكربىشركاتلل
  

، على )الواليات املتحدة األمريكية، أوروبا و اليابان(          إن التقارب احلاصل بني دول الثالوث 
عكس ما كان متوقعا بعد احلرب الباردة و هو أن يعود التاريخ إىل مسريته التقليدية أي إىل تصاعد 

مل حيدث، بل ما حدث إىل اآلن هو لكن هذا . املنافسة االقتصادية و السياسية بني أطراف هذا الثالوث
عكس ذلك متاما، أي مزيد من التقارب بني أطراف الثالوث و قبوهلا إنعاش القيادة األمريكية على صعيد 

 توحيد مواقفها يف مجيع املؤسسات اليت تقع على عاتقها إدارة االقتصاد العامليو قد متثل ذلك يف  . عاملي
كما أن التكتل قد جتسد أيضا يف توثيق )اخل...لدويل، صندوق النقد الدويلمنظمة التجارة العاملية، البنك ا(

 الدور الرئيسي يف) احللف األطلسي (العالقات السياسية بني أطراف الثالوث و إعطاء املؤسسة العسكرية
                                        : و تؤدي هذه الوضعية الدولية إىل . )4(إدارة السياسة العاملية

   
                           

كلية : ، جامعة اجلزائراجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية: ، يف، الكوكبة وواقع دول العامل الثالثعبد اجمليد قدي) 1(
                                                  .  165.، ص2001، 2:، رقم37:احلقوق و العلوم اإلدارية، اجلزء

  .36.، ص1999الدار املصرية اللبنانية، :  القاهرة،العوملة و اإلقليمية، مستقبل العامل العريب يف التجارة الدوليةأسامة اجملذوب،  )2(
, office des publications universitaires:  Alger, Géoéconomie de la globalisation, Jacques FONTANEL) 3(

GRENOBLE : Université Pierre MENDES France, 2005, p.167.  

   .6.ص السابق، عمسري أمني، املرج )4(
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 . البعض اآلخر يف تباعديف تقارب وتفاوت كبري يف مسارات االقتصاديات الوطنية، بعضها •           
 يف اجتاه رى تسريبروز مناطق هي يف طريقها لالندماج يف االقتصاد العاملي و مناطق أخ•           
  .    التهميش
بروز مسارات متعاكسة لالندماج أو التفكك اإلقليمي، فبعض املناطق هي يف اجتاه تدعيم •           

                                .االعتماد املتبادل فيما بينها، يف حني أن البعض اآلخر هي يف طريق التفكك
 

  )                                                                   03رقم انظر امللحق (عوملة املبادالت  -1
العامل بعمق عن طريق التجارة ظاهرة جديدة، حيث عرف العامل يف هناية القرن اندماج ال يعد           

ألموال و التاسع عشر ديناميكية قوية لالندماج العاملي ناجتة عن احلركة عرب احلدودية للسلع و رؤوس ا
ذا كانت حركة األشخاص و السلع و االستثمارات اليت تتم من حدود إىل أخرى ذات أمهية . املعلومات
 مليون شخص من أوروبا، 36حيث انه غادر يف العشريات األربع السابقة للحرب العاملية األوىل : كبرية

هرة االعتماد املتبادل اليت ميزت مسحوا من خالل ذلك بتقليص الفقر و ختفيض فوارق الدخول، غري أن ظا
و منذ حوايل مخسة و عشرون سنة جند أن . بداية القرن العشرين قد حتطمت بسبب احلرب العاملية األوىل

  .                                     )1(التجارة الدولية قد أعطت قفزة جديدة لالندماج العاملي
 العاملية تغريات كبرية يف طبيعتها و حجمها و تسارع إيقاعها،  تعرف التجارة           فمنذ ذلك الوقت

 (CNUCED 2003)٪ من قيمة املنتجات العاملية 20 إىل 2000حيث وصلت نسبة التجارة العاملية يف عام 

رتفع حجم هذه التجارة العاملية حبوايل أكثر  ا1998 و 1988فما بني   تضاعفت قيمة املبادالت الدولية،و
   . )2(٪3 لسنة و اإلنتاج العاملي حبوايل يف ا٪7من 

  بتحرير املبادالت و1990 الذي عرفته التجارة العاملية منذ *و يرتبط هذا التسارع يف االنفتاح         
تدفقات رؤوس األموال، و الثورات التكنولوجية، و تطور وسائل النقل و استراتيجيات اجملموعات 

    و كذا) ةتكاليف النقل و تكاليف الصفقات التجاري اخنفاض ( فيةالكربى اليت قلصت املسافات اجلغرا
    
 
 (1) «La coopération internationale à la croisée des chemins, l’aide, le commerce et la sécurité dans un 
monde marqué par les inégalités», in : PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2005, 
Paris : ECONOMICA, 2005, p.122. 
(2) Céline ROZENBLAT, Intégration dans le commerce international: l’évidence du graphique 
triangulaire, in :  http://mappemonde.mgm.fr/num3/art04302.html, consulté le 26/02/2006.  
 

هتديدات و : ، العوملة سعدون بوكبوس:انظر (%90أكثر من بحيث تشغل السوق العاملية الناجتة عن املنظمة العاملية للتجارة حيزا تقدر نسبته *
 ، -البصرية- عن مركز البحوث و الدراسات اإلنسانيةةجملة صادر ،جملة دراسات اقتصادية: يف،فرص للبلدان السائرة يف طريق النمو

    ). 48.ص ،2005سبتمرب  العدد اخلامس، ار اخللدونية للنشر و التوزيع،د:اجلزائر
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 ). احلواجز اجلمركية و إلغاء القيود املفروضة على االستثمارات املباشرةرفع(  العراقيل التنظيمية قلصت
     ففي الدول لنامية جند أن حتول الظرف الدويل و انعكاساته السلبية على هذه الدول ابتداء من سنوات
الثمانينات قد أدى إىل تنامي و بقوة، تيارا مذهبيا و سياسيا يدعو إىل االنفتاح اخلارجي للعمل على 
التخلص من الوضعية الريعية الناجتة عن احلمائية اجلمركية و ذا يتم ختفيض األسعار و حتسني نوعية 

  .          )1(اإلنتاج
سية لظاهرة االعتماد املتبادل، حيث تزامنت هذه األخرية تعد التجارة أحد احملركات األساو          

   : ، و يتمثل هذا التحول اهليكلي أساسا فيما يليةبتحول هيكلي للتجارة الدولي
  مرتفعةقيمة مضافة و بصفة متزايدة على املنتجات ذات  العاملية يف الوقت احلايلتقوم التجارة        • 

نتجات ذات التكنولوجية العالية مثل األجهزة االلكترونية و أجهزة السيما املنتجات الصناعية، و امل(
و كذا على ، ) قطع السياراتلاإلعالم اآليل، و كذلك املنتجات ذات التكنولوجيا املتوسطة، مث

 نصف التجارة العاملية، 1950 فاملواد األولية اليت يتم مبادلتها يف أسواق مادية، كانت متثل يفدمات، اخل
  سوى املنتجات الفالحية متثل أنيف حني ، من جمموع التجارة العاملية٪20 متثل اليوم سوا اقل من بينما ال

أما فيما خيص اخلدمات اليت مت  .)2(بالنسبة للمنتجات الصناعية ٪60من التجارة العاملية مقابل  3.5٪
تتنوع هذه   وت التجارة العاملية نشاطا)3(اليوم ربعإدخاهلا يف اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة فهي متثل 

  ).اخل...املالية، النقل، السياحة خدمات املعلومات و االتصاالت، خدمات(املنتجات، من 
ة التكنولوجية و ترتبط هذه التغريات اليت عرفتها التجارة العاملية يف طبيعتها و ديناميكيتها بالثور          

                                         .وس األموال و التسارع يف حركة رؤاليت عرفها العامل
قل دول يا الشرقية و اجلنوبية، و بدرجة أ أن دول آسوهالنامية،  ما ميكن قوله بالنسبة للدول          

 للصني اليت تعد قوة ة، فبالنسب يف طريق االندماج يف التجارة العامليةتسري  دول هي،أمريكا الالتينية
تالف احلجم االقتصادي لكالمها،  من اخعلى الرغم وة منافسة لليابان يف املنطقة اآلسيوية،اقتصادية و ق

حد التطورات من بني أف باإلضافة إىل ذلك،. )4(ن الصني تعد من بني الدول األوائل املصدرة يف العاملفإ
 ٪40دول النامية، حيث أن  الاهليكلية األخرى اليت عرفتها املبادالت، هي منو املبادالت التجارية فيما بني

  أن إفريقيا متشي يف اجتاه التهميشبينما جند. من صادرات الدول النامية هي موجهة إىل دول نامية أخرى
  

  )1( Yves CHAMUSSY, les effets sur les personnes,l’organisation et le  fonctionnement , in :  
M.Y.Ferfera, M.Benguerne, M.AISLI, Mondialisation et modernisation des entreprises, Enjeux et 
trajectoires, Alger : Casbah édition et CREAD, 2001, p.69.        

)2(  Philippe HUGON, op.cit, p.16. 
(3) PNUD, La coopération internationale à la croisée des chemins, L’aide, le commerce et la sécurité dans 
un monde marqué par les inégalités, op.cit, p.123 

) 4( Sylvie BRUNEL, Le Sud dans la nouvelle économie mondiale, Paris: Collection major- presse 
universitaires de France,1995 , p.132 
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فبالرغم من أن إفريقيا تعرف انفتاحا اكرب من آسيا ، إال أن نصيبها يف السوق  طويلة، و اإلقصاء و ملدة
               .       2000 و 1970٪ مابني 25٪ اىل20٪ يف وقت أن نسبة آسيا انتقلت من 2 ٪ إىل 4العاملية انتقل من

نه أن حيقق التقارب بني الدول، و أن التوسع  من شأتطور املبادالت التجارية يعترب الكثري أن            
 الغنية والدول الفقرية، حيث تستفيد الدول النامية من لالتجاري يعمل على تقليص الفوارق بني الدو

هذا االعتقاد يتضمن عناصر من احلقيقة و لكن    .الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة و األسواق اجلديدة
مثل ( فبالفعل جند أن دوال قد استطاعت أن تتجاوز التأخر الذي كانت تعاين منه . ةأيضا كثريا من املبالغ
  ).                                                                                         *دول آسيا الشرقية

 ذا تكون التجارة. يس القاعدة العاملي يشكل االستثناء و لدالناجح يف االقتصا          و لكن االندماج 
عادة مصدر عدم مساواة أكثر مما هي ) السيما املبادالت بني الشمال و اجلنوب( على املستوى العاملي 

 -خالل العشر سنوات األخرية-مصدر رفاهية، حيث تسيطر على التجارة العاملية و بنسب ثابتة نسبيا 
هذا كما هو ( بالنسبة للصادرات ) 2001٪ يف 64(ات و بالنسبة للوارد) 2001٪ يف 67(الدول املتطورة 

  ).                                                                                              03مبني يف امللحق رقم 
 )ؤسساتيةزيادة على الشروط السياسية و الثقافية و امل ( إن النجاح يف التجارة العاملية مرهون         

 أن القدرة على حتويل مثار  أي.بالقدرة على إدخال منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة يف السوق العاملية
الصادرات إىل عائدات مرتفعة ال يتوقف فقط على حجم اإلنتاج و الصادرات، و لكن أيضا على القيمة 

 ،آسيا الشرقية و أمريكا الالتينيةهذا يعكس التباعد املوجود بني  . للمنتجات املوجهة للتصديراملضافة
ففي هذا اإلطار جند  . الصادرات املثمرةو فكرة الصادرات منوالذي يعرب عن الفرق املتواجد بني فكرة 

 من السوق العاملية مقارنة مع آسيا الشرقية، فحىت املكسيك اليت تعد الدولة اأن أمريكا الالتينية تفقد نصيب
  يف السوق العاملية مقارنة مع آسيا الشرقيةاتصدير يف أمريكا الالتينية تفقد نصيباألكثر ديناميكية يف جمال ال

 هي  املكسيك أن املنتجات اليت تصدرهاوو يزيد هذا الفارق بشدة إذا ما قورنت مع الصني، و التفسري ه
صدير ذات قيمة مضافة ضعيفة، و أن جانب كبري من منو صادراهتا قائم على جمرد التجميع و إعادة ت

.                                                                                      منتجات مستوردة مع حتسني القدرات التكنولوجية احملدودة 
         انطالقا من التحليل السابق يظهر أن التجارة العاملية هي فعال وسيطا لتحقيق الرفاهية لبعض 

، و       ) من سكان العامل٪ 15الدول ذات املداخيل املرتفعة متثل (لدول و جلزء صغري من سكان العامل ا
  

و يف عدد -آسيا الشرقية–إن معظم التطور املتزايد يف حصة السوق العاملية هو خمصص للسلع الصناعية، و هي مركزة يف منطقة واحدة * 
 جند أن هذه املنطقة من آسيا قد ضاعفت نصيب 1980فمنذ ).اليزيا ،سنغافورة، و تايوانالصني، مجهورية كوريا،م(صغري من الدول 
 Rapport mondial sur le:   ملزيد من التفاصيل انظر(. ٪ من احلصص اإلمجالية18 على املستوى العاملي،لتصل إىل ةصادراهتا الصناعي

développement humain 2005, op.cit., p.125(  
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 من صادرات املنتجات ذات         ٪70 دول نامية تنتج لوحدها 7جند أن  ()1(لدول ذاهتايف داخل هذه ا
 من صادرات املنتجات ذات التكنولوجية العالية، املوجهة إىل الدول النامية ٪80التكنولوجية التقليدية، و 

                                    .                                                                 )2()األخرى
ن التجارة الدولية هي قائمة على أسس توزيع غري متكافئة بني الدول، هذا ما يقودنا إىل القول بأ          

، و باملقابل تزايد اتساع (3)لذلك ليس غريبا عندما يتزايد تركيز جل املداخيل العاملية يف الدول الصناعية
  .                                                                                 الناميةدائرة الفقر يف الدول 

أخذا حبقيقة أن التجارة هي عامال لتحقيق رفاه الدول و أهنا عامل إدماج يف االقتصاد العاملي              
ما موقع : كننا طرح التساؤل التايلكما أهنا يف ذات الوقت عامل تباعد بني الدول املتطورة و النامية، مي

 و سوف ؟ ما نوع الصادرات اليت تعتمد عليها هذه الدول والدول املغاربية من التجارة العاملية ؟
  .                                                حناول اإلجابة على هذا التساؤل يف الفصل الثاين بشيء من التفصيل و التحليل

  ملاليةالعوملة ا - 2
اليت  منتجات مالية جديدةو تتميز العوملة املالية بترابط  األسواق املالية، بربوز أسواق مالية          

، )Futures( واملستقبليات )Options(واخليارات  )Swaps( استقطبت املستثمرين مثل املبادالت

ه ، و ينتج عن هذ)4(ي األسهم والسنداتاملالية وه باإلضافة إىل األدوات التقليدية اليت تتداول يف األسواق
 اخنفاض  الدولية منففاجتماع الظرو .عدم اليقني و عدم االستقرار الذي يدعم املضارباتالتغريات 

 و توتكنولوجيات االتصاال الوطنية، و تطور العبقرية املالية العراقيل التنظيمية، انفتاح األسواق
كما . و اجنازها يف وقت أسرع بكثري من ذي قبلالصفقاتاملعلومات، أدت كلها إىل اخنفاض تكاليف 

 تبييض األموال و احلركة غري أن حرية املبادالت وحرية حركة رؤوس األموال قد سامهت يف تدعيم
 و لقد .لألموال ، و كذا اقتصاد العصابات الذي يعيش من رسكلة أموال األسلحة أو املخدراتالشرعية 

  :  ت جديدة بدأت يف التنامي و هيكشفت حركات رأس املال عن مسا
  تلك الفوائض اليت استخدمت من طرف )5( الدور املتزايد لدول الفوائض النفطية يف سوق املال-        

  
) 1( CNUCED (Conférence des nations unies sur le commerce et le développement), Rapport sur le 

commerce et le développement 2003, New York et Genève , 2003, p.11 
(2) PNUD, op.cit, pp.125-127. 

مركز البصرية :  ، اجلزائر5: ، عددجملة دراسات اقتصادية: ، يف العوملة االقتصادية و أثرها على الوطن العريب، عبد الرمحن تومي )3(

  .68ص ، 2005 للبحوث و الدراسات اإلنسانية، مارس
le consulté.net.aljazeera.www:/http :، يف التجارة العاملية على االقتصاد العامليتأثريحممد، املصطفى ولد سيدي  )4(

17/05/2006   
 (5) زينب حسني عوض اهللا، االقتصاد الدويل، العالقات االقتصادية و النقدية الدولية،االقتصاد الدويل اخلاص لألعمال،اتفاقات التجارة 

العاملية،مصر:دار اجلامعة اجلديدة،2004،ص.254.                                              
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البنوك التجارية الدولية و البنك الدويل و مؤسساته يف تقدمي قروض للدول اليت حققت عجزا يف موازين 
برز هذا التطور احلاجة إىل مؤسسيت     إىل تفاقم مشكالت تلك الدول، و أمدفوعاهتا، مما أدى يف النهاية

 .)1()صندوق النقد الدويل و البنك العاملي( يتون وودز من جديدبر

 األمهية املتزايدة للتمويل اخلاص الذي تقدمه املصارف باملقارنة بالتمويل الرمسي الذي تقدمه -          
  .احلكومات أو املنظمات الدولية

.ان املصنعة حديثا اجتاه هذه األموال اخلاصة حنو الدول النامية و خصوصا البلد-         
  .                زيادة أمهية القروض البنكية يف هيكل املديونية اخلارجية للدول النامية-         

و يأيت اإلقراض اجلديد من األسواق يل للدول النامية بطفرات واسعة،    لقد زاد اإلقراض الدو      
ة، و االستثمارات اليت تقوم ا يف هذه الدول استثمارات الدول املتلقي اخلاصة ليغطي نسبة كبرية من

و يف الوقت  .كما مول هذا اإلقراض نسبة هامة من الصادرات إىل الدول النامية. فوق قوميةالشركات 
      .                                        )2(كرب من املتحصالت التجارية للمقترضنيمدفوعات خدمة الديون لتقتطع حصة أنفسه جاءت 

         إن تزايد ظاهرة االعتماد املتبادل سواء يف داخل أو فيما بني اجملموعات املختلفة من الدول عن 
طريق التجارة و اإلنتاج قد تزامن مع قوة ترابط األسواق املالية، هذه الروابط اليت عززت بدورها من تأثري 

 .  )3(التمويل الدويل على التجارة
                                                                         

       العاملي االستثمارات املباشرة و اإلنتاج -3
       القطاعات  ما يالحظ كذلك على املستوى العاملي هو وجود تنظيم عاملي لإلنتاج يف بعض         

 فتطور . الكربى املسيطرة عامليامع ارتفاع متزايد للشركات )اإللكترونيك السيارات،( اإلستراتيجية
 عندما ظهرت ألول 1908ففي عام . يشكل أحد اخلصائص احملددة للعوملة احلالية »نظام اإلنتاج العاملي«

 ، وجد العامل نفسه أمام صناعة  أصيلة و مت جتميعها جممال يف نفس املصنع Tمرة سيارة فورد من نوع 
ن الزمن جند أن إنتاج الواليات املتحدة ميثل سوى ثلث من القيمة بعد قرن م. بالواليات املتحدة األمريكية

 كما يف قطاعات الصناعات األخرى، فان إنتاج السلع الذي . املضافة للسيارات ذات اإلنتاج الوطين
 و العناصر و املنتجات يتم جتميعها من ،أماكن خاصة، أصبح جيزأ إىل أماكن خمتلفةكان يتم سابقا يف 
 و ميكن تقدمي مثال حول الطريقة اليت يتم ا اإلنتاج. تاج تغطي عددا كبريا من الدولطرف شبكات إن

  ذات التشكيلة        Xbox-Microsoft        نوعنأخذ مثال ألعاب الفيديو من : يف عصر العوملة
   

 فرض جدول أعمال اقتصادي و سياسي على مؤسستا بريتون وودز و-منظمة التجارة العاملية-الشركات متعدية اجلنسية منري احلمش، )1(
  ) .                 117.،ص2004مكتبة مدبويل، : ، القاهرةالدولة الوطنية و حتديات العوملة يف الوطن العريب: ، يفالدولة الوطنية

  .255.ص زينب حسني عوض اهللا، املرجع السابق، )2(
  .255.نفس املرجع،ص )3(
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حد تأيت من أ INTELاألقراص املضغوطة  . إنتاجها من طرف شركة تايوانية يؤمنالتكنولوجية العالية اليت
البطاقات . مواقع اإلنتاج احلادي عشرة مبا فيها املواقع املوجودة يف الصني، كوستاريكا، و ماليزيا و الفلبني

د مصنع تابع للواليات املتحدة األمريكية موجو تصنع من طرف ) Les cartes graphiques(اجلرافية 
  DVDالقرص الصلب جيمع يف الصني و هو يتشكل من مكونات تصنع يف ايرلندا، أما قارئ . بتايوان

الصني بعدما كان بتتم يف موقع اإلنتاج املوجود فيصنع يف اندونيسيا يف حني أن عملية التجميع النهائية 
  . )1(قائما يف املكسيك

و هذه الطريقة  .تم ا عملية اإلنتاج يف العصر احلايل         هذا املثال يعرب عن الكيفية اليت أصبحت ت
تنطبق على العديد من قطاعات اإلنتاج، ففي جمال إلكترونيك اإلعالم اآليل، جند أن مراكز العمليات 

 مواد )2/3( فهناك إحصائيات تقول أن ثلثي. اإلقليمية املتمركزة يف آسيا الشرقية، تراقب الشبكات العاملية
كما أن مفهوم .  متر أوال من الصنياألمريكية، اليت يتم تسويقها يف الواليات املتحدة اإلعالم اآليل

 هو مفهوم ينتمي إىل املاضي، حيث أن هذا القطاع كذلك يعرف تفكيك يف عملية ،»الوطنيةالسيارة «
                         .                                                                             التصنيع

          إن التغري يف طريقة اإلنتاج و تدويل احلياة االقتصادية ميثل الشكل احملدد الذي يكتسبه تقسيم 
و مها معا يشكالن القوة . و هو الشكل احملدد أيضا للطابع اجلماعي الدويل لإلنتاج. العمل الدويل حاليا

و تتوىل الشركات متعدية اجلنسية قيادة عملية تدويل اإلنتاج من . احلايلاحملركة ملسار االقتصاد العاملي 
  . )2(خالل تكرار مسارات اإلنتاج خارج احلدود الوطنية و توزيعها و نقل مراحل منها إىل دول أخرى

، تلك اليت تقود فعاليات و أنشطة تتجاوز احلدود القومية بالشركات متعدية اجلنسية          و املقصود 
 نالوط(، لذا يدعوها البعض متعدية القوميات أو فوق القومية، هلا جنسية واحدة، هي جنسية للدول
، و تعمل على نطاق عاملي يف مرحلة حتول الرأمسالية من الرأمسالية القومية إىل رأمسالية ما وراء )األم

 املركزي لألنشطة احلدود القومية، و قد كان هلذه الشركات دور أساسي يف هذا التحول فأصبحت املنظم
   .                  )3(االقتصادية يف اقتصاد عاملي يتزايد اندماجا

بضخامتها، سواء من حيث حجم املبيعات، أم حجم اإليرادات، فوق القومية           تتسم الشركات 
 بانتشارها كما تتميز. كما تتعدد أوجه نشاطاهتا يف جماالت إنتاج السلع املختلفة و اخلدمات و تسويقها

اجلغرايف الواسع يف عدد كبري من الدول و تنظر الشركات متعدية اجلنسية إىل العامل و كأنه  
      
 
(1) PNUD, op.cit, p.124. 

 (2) زينب حسني عوض اهللا، االقتصاد الدويل، املرجع السابق، ص ص.275-274.
مؤسستا بريتون وودز و فرض جدول أعمال اقتصادي و سياسي على -ة التجارة العامليةمنظم-الشركات متعدية اجلنسية منري احلمش، )3(

                           .       129-128. ،املرجع السابق،صالدولة الوطنية
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سوق واحدة، لذا فإهنا تسعى لتعبئة مدخرات من مجيع أحناء العامل، فتطرح أسهمها يف مجيع األسواق 
 األسواق الناشئة، كما أهنا توجه الشركات التابعة هلا أن توفر حمليا أقصى ما ميكنها من املالية مبا فيها
و انطالقا من نظرهتا إىل أسواق العامل، .  هلا، مبا يف ذلك االقتراض من اجلهاز البنكي احملليمالتمويل الالز

يع أحناء العامل دون تعمل الشركات متعدية اجلنسية، على استقطاب الكفاءات و أصحاب اخلربة من مج
  .                                                                                         النظر إىل جنسياهتم

          و غالبا ما تنتهي املنافسة بني الشركات متعدية اجلنسية باالندماج أو التعاون، أو بإحداث 
و ختصص الشركات متعدية .  معني كان موضوعا ملنافسة شديدةشركات تابعة مشتركة للقيام بنشاط

اجلنسية أمواال طائلة للبحث العلمي و التطور التكنولوجي و برامج اإلعالن الواسعة و تركز الشركات 
متعدية اجلنسية على إنتاج األسلحة و تطويرها و تسويقها و توفر عن طريق اإلنتاج اجلديد متويال هائال 

  .                       )1(د يف جمال التطوير التكنولوجي، و إلنتاج سلع و خدمات مدنيةيستخدم من جدي
من خالل التقرير الذي نشرته جملة  الشركات متعدية اجلنسية يف االقتصاد العاملي، تظهر مكانة  و            

 يصل إيراداهتا إمجايل أنكرب مخسمائة شركة متعدية اجلنسيات بالعامل من  عن أ1995فورشني يف جويلية 
 %40 العاملي و تستحوذ هذه الشركات يف جمموعها على حوايل اإلمجايل من الناتج احمللي %44وايل  حإىل

 العامل، و لذلك تلعب دورا مؤثرا يف أحناء املباشر يف األجنيبمن حجم التجارة الدولية، و معظم االستثمار 
  .)2(التمويل الدويل

  اإلدارات العليا هلذه الشركات مثالثة بشيء من التقريب بني ثالثة أقطاب متكافئة هي          و تتوزع  
.   الواليات املتحدة و االحتاد األورويب و اليابان، أما الشركات التابعة فتنتشر إدارهتا العليا يف مجيع العامل

 تدويل اإلنتاج، ))3(سية نفسهاو اليت تكرس أساسا يف املشروعات متعدية اجلن ( فلقد شجعت العوملة املالية
و ما يالحظ على  .حلدودية  خالل عشرية التسعينات هو تسارع يف االندماجات فوقظفما يالح

املستوى العاملي هو متركز أغلبية تدفقات االستثمار املباشر اليت ختوضها الشركات فوق القومية يف دول 
 2005 مليار دوالر عام 622هذه التدفقات إىل  حيث وصلت OCDEمنظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

 من هذه ناململكة املتحدة هي أول املستفيدي( 2004 مقارنة مع عام %27بنسبة ارتفاع تعادل 
        هذا ) مليار دوالر110 ب مث تليها الواليات املتحدة األمريكية، مليار دوالر165االستثمارات حبوايل 

  
  
  
.129 .، صابق الس املرجع،منري احلمش )1(  

دراسة ملظاهر و مشكالت االقتصاد الدويل املعاصر وفقا للتطورات الطارئة على النظام «، العالقات االقتصادية الدوليةعادل امحد حشيش، ) 2(
  .64.، ص2000  دار اجلامعة اجلديدة للنشر،،»االقتصادي العاملي اجلديد و املستجدات ذات العالقة مبعامله النقدية و املالية و التجارية

  .275.زينب حسني عوض اهللا، املرجع السابق، ص) 3(
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 يف معظم تو تؤدي هذه االستثمارا .)1( مليار دوالر من االستثمارات املباشرة لباقي دول العامل7مقابل 
، و دما كان قائما يف اإلقليم الوطين النشاط اإلنتاجي إىل اخلارج بعمتركز جزء أو جممل األحيان إىل انتقال
.                                                                                تنويع التمركز يف أسواق موسعة معظم األحيان إىل لكنها تؤدي يف

الكربى، ففي وقت أن معظم البحث حول التنمية و االبتكارات هي حمققة من طرف اجملموعات           
أصبحت عملية اإلغراء من طرف الدول النامية عملية إستراتيجية، هلذا يالحظ متركز كبري حول بعض 
             الدول و هتميش متزايد ملعظم الدول النامية باستثناء بعض القطاعات املرتبطة بالوصول إىل املوارد

 أمريكا الشمالية،(ا بني دول الثالوث ات املتقاطعة ميالحظ كذلك ثقل متزايد لالستثمار .الطبيعية
و تشكل آسيا جماال متناميا الستقطاب االستثمارات السيما آسيا الشرقية، حيث متثل  ).أوروبا، و اليابان

 يف آسيا حوايل ربع االستثمارات املباشرة، يف وقت أن إفريقيا و دول جنوب و  الناشئةةاملالياألسواق 
٪ 1فتمثل إفريقيا  .واد األولية املنجمية أو البترولية، تبقى بعيدا عن العمليةشرق املتوسط، باستثناء بعض امل

    .)2(من االستثمارات العاملية
                                                                                       

 . الثورة العلمية و التكنولوجية- 4
و االكتشافات يف ميدان  املتعلقة باألجهزة اجلديدة ،(  ية العاملية احلالية أدت الثورات التكنولوج         
 تنتشر بكثافة إىل تغري يف هراركية املصاحل، فهي)  و اكتشاف البيوتكنولوجية، و معاجلة املعلومات الطاقة،
ا نوعيا ، حيث أدخلت الثورة  العلمية و التكنولوجية تغيري)3( و تؤدي إىل طرق تنظيمية جديدةمتنوعة

و لقد اقتضى التغري يف طبيعة العمل إىل جتديد هياكل الصناعة و ابتكار . شامال على العمل البشري
و قامت ثورة يف جمال قوى اإلنتاج العصرية حمتواها الرئيسي هو االنتقال من توفري  .صناعات جديدة

 من ظروف اإلنتاج و من شكل و هي ثورة تغري بالضرورة. العضلي إىل توفري العمل العقلي نفسه العمل
أصبح العلم سلعة و أصبح موضوعا . و هكذا نشأت صناعة جديدة هي صناعة املعرفة. السلع املنتجة

حبيث صارت هذه الصناعة األوىل من » صناعة االختراع«و تطورت هذه الصناعة  .لإلنتاج و املبادلة
ة تقتصر على ميدان اإلنتاج املادي، بل امتدت           و مل تعد املنافسة االقتصادي. حيث استثماراهتا و نفقاهتا

     .   )4(و أصبحت بذلك التكنولوجيات احلديثة موضوعا أساسيا للتجارة الدولية. إىل اجملال غري املادي
  

  
(1) Maguy Day,  Les multinationales investissent davantage dans les pays de l'OCDE, in : 
www.lemonde.fr, consulté le 29/06/06. 
 (2) Conférence internationale sur le commerce et l’investissement «Pour une Afrique qui tire bénéfice de 
la mondialisation», Dakar, Sénégal, 23-26 avril 2003, in : www.investrade-inafrica.org, consulté le 
27/02/2006. 
 (3) Philippe HUGON, op.cit., p.17-18.  

  .                                                          270،271. صصزينب حسني عوض اهللا، املرجع السابق،  )4(
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 أيضا األكيد هو أن هلذه الثورات التكنولوجية فائدة كبرية على حياة البشرية، و لكن أثبتت          
وجيات اجلديدة يتعلق بالنسيج االجتماعي،و التجربة أن القفزات التكنولوجية صعبة و أن فاعلية التكنول

 فاملعلومة ال تصبح معرفة إال إذا استطاع من اكتسبها أن يفك .االقتصادي و التقين الذي يسمح بتكييفها
                                      . يفهمها و يوفقها مع معارف أخرى و يستعملها و خيزهناو، رموزها

  ةي الشركات متعدالذي تؤمنه»البحث حول التنمية « ة العلمية و التقنية علىتتوقف املعرف          
ة عومل نه  ال توجدذا ميكن القول أاإلقليمية و على النظام التعليمي،  على القدرات الوطنية أو و، اجلنسية

                            .)1(للدول النامية  على هذا اجملال مع إقصاء كبرياملعرفة و إمنا سيطرة الثالوث
          تشكل التكنولوجيات احلديثة موضوعا أساسيا للتجارة الدولية، حيث يالحظ من جهة تصاعد 
اخلدمات غري املادية و املنتجات التكنولوجية، و منو تدويل حبوث التنمية و حركة دولية للتكنولوجيا على 

ارية الدولية مشجعة بذلك االبتكارات  و املنافسة بني األقطاب االحتك شكل براءات االختراع
و .و من جهة أخرى يالحظ  متركز املعارف العلمية و املسارات التراكمية للتقوية الذاتية .التكنولوجية

تستند االستراتيجيات االحتكارية على تقوية امللكية الفكرية السيما على مستوى املنظمة العاملية 
عرفة يعرفان احتكارا و متركزا يف أقطاب معينة، هتمش العديد من في وقت أن العلم و املف. )2(للتجارة

  .  األقاليم و تبقى رهينة الفقر و التباعد الدويل
، على طرق التعلم، و »االقتصاد اجلديد« لتكنولوجيات اجلديدة للمعلومات و املعرفة ،أو          تؤثر ا

 ميكن أن متثل الرهان حول إستراتيجية  املعرفيةاإلنتاجية و املنافسة بني الشركات،كما أن هذه الثورات
 الدول النامية السيما فيما خيص أما .النفوذ بالنسبة للقوى الكربى السيما الواليات املتحدة األمريكية

) بالنظر إىل قدم شبكات االتصال و التكاليف املرتفعة( إىل املعلومات و املعرفة ن الوصول، فإاإلفريقية
  .واصم و لن ميس سوى جزء حمدود من السكانسوف يتمركز يف الع

 و  يسجل كذلك على املستوى الدويل عوملة اقتصاد اجلرمية مع تطور عمليات تبييض األموال،         
تقتضي العوملة إعادة ا ذ). مثل البترول و األملاس(جتارة األسلحة أو املواد األولية اليت تغذي الصراعات 

فهي جمال لالعتماد املتبادل بني النشاطات الشرعية و غري  .يم و الشبكات العامليةترتيب األوراق بني األقال
ذا تعيد النظر يف  الشرعية، هي كذلك جمال للتنافس بني السلطات العمومية و السلطات اخلاصة،

  .إشكالية الدولة القومية
                                                                                      

         
 
 

 )1(  Philippe HUGON, op.cit., p .19.  
                                                                                     (2) ibid., p.20.   
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   إشكالية قصور الدولة الوطنية :املطلب الثاين
 باإلضافة إىل التغريات يتني األخريتني من القرن العشرين، خالل العشرخاصة يفالعامل، و  عرف          

  :                                                                                              تطورات متثلت أساسا يفاليت سبق ذكرها،
صادية و املالية و املعيشية، و تزايد  فشل التنمية الوطنية يف الدول النامية و تفاقم األوضاع االقت-         

  .         أعباء الديون اخلارجية فيها بسبب ضعف األداء االقتصادي و انتشار الفساد و غياب الدميقراطية
 اهنيار االحتاد السوفيييت و فشل النموذج االشتراكي السوفييت، بسبب اجلمود العقائدي و -         

ترجم هذا و كأنه انتصارا للنموذج الرأمسايل األمريكي يف هناية احلرب و لقد . البريوقراطية و الفساد
  .                                                                                        املعسكرينالباردة بني 

، و *تراجع الكيرتية          فلقد كانت بداية التسعينات مرحلة تراجع النموذج السوفييت االشتراكي ، و 
  .                                                                               اندفاع الفكر الليربايل اجلديد

          و كان للتطور العلمي و التكنولوجي، خاصة يف وسائل االتصال و املعلوماتية و الصناعات 
الية على التكيف، و قاد قطاع املعلومات و املعرفة العلمية احلديثة االلكترونية، دور أساسي يف قدرة الرأمس

و أجهزة االتصال و احلاسب االلكتروين، ثورة يف عامل االقتصاد تغريت مبوجبها األمور على حنو غري 
                                                       .)1(مألوف باملقارنة مبا حققته الثورات التكنولوجية السابقة

 يف جمال الفكر السياسي و االقتصادي لصاحل ا          و لقد صاحب هذا التحول يف الواقع حتوال آخر
 و الذي بلور ما يناسب تطور الرأمسالية و ضمان مصاحلها، و لقد مت العمل )2(احلرية االقتصادية أو السوق

                                                           :                                          يف اجتاهني
. حتجيم دور الدولة و تقليص تدخلها يف النشاط االقتصادي:األول          

 املناداة بإعادة توزيع الدخل و الثروة لصاحل أصحاب رؤوس األموال بتخفيض الضرائب :الثاين          و 
  .                                بيع مؤسسات الدولة و نقل ملكيتها لألفرادعلى الدخول و الثروات الكبرية، و

          و تشمل آليات الليربالية اجلديدة اليت ترمي إىل إنشاء السوق احلرة العاملية يف إطار الترويج 
صالح      ، و برامج اإل)اليت تندرج حتت مصطلح املشروطية(للعوملة، برامج التثبيت و التكيف اهليكلي 

االقتصادي ، اليت قدمت على شكل نصائح و توصيات من قبل املؤسسات الدولية و الدول الرأمسالية 
و اليت عرب عنها الدكتور رمزي زكي على أهنا أول مشروع أممي حمكم لرأس املال الدويل         الليربالية،

   
               

ئدة و التوظيف حيث يرى كيرت انه من املستحيل أن يتجنب النظام الرأمسايل الوقوع يف األزمات النظرية الكرتية العامة للنقود و الفا * 
                                                                         .  االقتصادية  إال إذا لعبت الدولة دور املوازن املوضوعي بني تقلبات قوى الطلب الكلي و قوى العرض الكلي

  119-118. منري احلمش، املرجع السابق، ص)1(

     .48.ص،2004، 1 اإلسكندرية للكتاب، طمركز:، مصر»دراسة حتليلية مقارنة«دور الدولة يف ظل العوملة ، حمي حممد مسعد، )2(
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لشمال، أما أهم أدواهتا فهي يهدف إىل إخضاع اجلنوب لشروط التراكم و التوسع الرأمسايل يف ا
الشركات متعدية اجلنسية و صندوق النقد الدويل ، و البنك الدويل و مؤسسات التمويل الدولية و منظمة 

  .                                                                                             )1(التجارة العاملية
  : ئف املؤسسات الدولية فيما يلي          و تتمثل وظا

  . و مها صندوق النقد الدويل و البنك الدويل:(Bretton Woods) مؤسستا بريتون وودز. 1
  :صندوق النقد الدويل.         أ

          متثل اهلدف من إنشاءه تثبيت األوضاع النقدية يف تطلع إىل اقتصاد مفتوح عاملي يف ظل غياب 
  .                              انت قد قامت ذه الوظيفة حىت احلرب العاملية األوىلقاعدة الذهب، اليت ك

          أما اهلدف املعلن من إحداث الصندوق هو تشجيع التعاون النقدي الدويل، و العمل على حتقيق 
وصول إىل نظام النمو املتوازن يف التجارة الدولية، و جتنب فرض القيود على املدفوعات اخلارجية و ال

  .   دويل متعدد األطراف للمدفوعات، و العمل على ثبات أسعار تبادل العمالت بني الدول األعضاء
 عن توزيع أما  مليار دوالر،300يصل رأمسال صندوق النقد الدويل يف الوقت احلايل إىل           

 من أكثر، األمريكية املتحدة بالنسبة للواليات %17: التصويت على مستوى هذه املؤسسة فهو كالتايل
فكر « يكون هناك أندون  (األورويب املنتخبني من طرف االحتاد أو بالنسبة للمحافظني الدائمني  34%

 الدول املتطورة تسيطر بصفة أن، ذا يظهر بوضوح ن لليابا%6 من أكثر، ) يف هذا اجملال» مشتركأورويب
    . (2)كلية على سياسة صندوق النقد الدويل

         و يقدم الصندوق للدول األعضاء اليت تتعرض لعجز مؤقت يف موازين مدفوعاهتا، قروضا يف  
حدود الشرحية الذهبية حلصتها يف الصندوق دون شروط طاملا أن السحب املطلوب ال يتجاوز هذه 

تها، فان الشرحية، أما إذا أرادت دولة ما من الدول األعضاء أن تسحب من الصندوق ما يتجاوز شرحي
عليها أن تربز طلبها، و أن تتعاون مع الصندوق لتطبيق سياسات اقتصادية و نقدية و مالية معينة يراها 

  .                                                      الصندوق الزمة للقضاء على العجز مبيزان املدفوعات
الدويل، و اجلهات املختصة يف الدوائر الرأمسالية           و لقد توصل صندوق النقد الدويل مع البنك 

، يقدم إىل مجيع الدول )يتعلق بالسياسات االقتصادية و املالية و النقدية(العاملية إىل وضع برنامج ثابت 
                           :                   للصندوق ضمن احملاور الثالثة التالية) اإللزامية(دون مراعاة لظروف أي دولة، و تندرج التوصيات 

 
 
 

 .                                                       120-118.صاملرجع السابق ،ص  منري احلمش،: يف )1(
(2) Jacques FONTANEL, Géoéconomie de la globalisation, op.cit., p.176. 
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 إجراءات خاصة بالقضاء على العجز يف ميزان املدفوعات، و تشمل بصورة :احملور األول          
أساسية ختفيض القيمة اخلارجية للعملة الوطنية، و إلغاء الرقابة على الصرف اخلارجي، و حترير االسترياد 

 الثنائية و إقامة سوق من مجيع القيود و خصوصا بالنسبة للقطاع اخلاص، و إلغاء االتفاقات التجارية
  .  جتارية للنقد

 إجراءات تتعلق بتخفيض العجز يف املوازنة العامة للدولة، و تشمل جمموعة من :احملور الثاين          
غري (و زيادة املوارد الضريبية ) بشقيه التجاري و االستثماري( السياسات اهلادفة إىل ختفيض اإلنفاق العام 

  .                                                  عم احلكومي ألسعار السلع األساسيةو إلغاء الد) املباشرة
و تنمية  و هو يتعلق بالسياسة النقدية، و يهدف إىل احلد من منو عرض النقود، :احملور الثالثا        

البنكي و تطوير  و يشتمل على تعومي أسعار الفائدة، و وضع حدود لالئتمان السوق النقدي و املايل،
  .  )1(البورصات و األسواق املالية، و تكوين احتياطي لسداد الديون

                   
  البنك الدويل و مؤسسات التمويل الدولية.ب          

و توجد إىل . 1944عام ) بريتون وودز(          البنك الدويل هو املؤسسة الثانية اليت انبثقت عن مؤمتر 
بنك التسويات املالية، و مؤسسة التمويل الدولية، و وكالة :  مالية دولية أخرى هيجانبه مؤسسات
  .                                                                                               التنمية الدولية

ملبادئ اليت وضعها تقرير بريسون    و قد صاغ البنك الدويل سياسته و براجمه و توصياته، يف ضوء ا       
حول التنمية و االستثمارات األجنبية و يف ضوء سياسة صندوق النقد الدويل، لتشكل معا التحرك 
املشترك للرأمسالية العاملية، من أجل إعادة صياغة إستراتيجية تعاملها مع الدول النامية ، و لتكون أساسا 

دي حبيث حتمل يف جوهرها و طابعها العام أفكار املدرسة ملناهج التكيف و سياسات اإلصالح االقتصا
ضادة للفلسفة الكيرتية، و هذه املدرسة هي اليت قادت اهلجوم املالنقدية النيوكالسيكية، و هي املدرسة 

ضد تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية و االجتماعية و نادت بالدعوة إىل حرية السوق و الليربالية 
  :                        متضمنة ما يلي) املقدمة إىل الدول النامية على هيئة نصائح(ءت املبادئ و السياسات االقتصادية، و جا

  .حرية التجارة و االعتماد على قوى السوق و املنافسة . 1             
.  تشجيع السياسات املتجهة للتصدير. 2             
  .ية الصناعات احمللية التخلي عن نزعة محا. 3             
  . تنمية و تشجيع القطاع احمللي و األجنيب. 4             

  
 
  .123.منري احلمش، املرجع السابق،ص) 1(
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  . إلغاء الدعم احلكومي لألسعار و ختفيض عجز املوازنة. 5             
  . التخلص من القطاع العام عن طريق ما يدعى باخلوصصة. 6             

  :)1(    و هي هتدف يف النهاية إىل حتقيق ما يلي      
  . تقليص دور الدولة يف إدارة االقتصاد و يف تنميته•
املبادالت   انفتاح األسواق و إعطاءها األولوية يف تسيري االقتصاد، و إطالق حرية •

  .التجارية
ال أمام اعتبار الرأمسالية احمللية ركيزة العمل االقتصادي و التنموي و إفساح اجمل• 

  .االستثمارات األجنبية
  .دمج االقتصاد الوطين باالقتصاد الرأمسايل العاملي• 

 احملتاجة إىل خدمات البنك، ل          و يتم التنسيق بصفة كاملة بني الصندوق و البنك الدوليني، فالدو
سن سلوك من جيب أن تقوم جبدولة ديوهنا، و ليحقق هلا نادي باريس ذلك عليها أن تأيت بشهادة ح

  .     الصندوق الدويل الذي يربط ذلك بتنفيذ برناجمه اإلصالحي يف حماوره الثالثة اليت سبق اإلشارة إليها
فان هناك  *وفاق واشنطن          إضافة إىل ذلك، ووفقا ملتطلبات اهليمنة األمريكية اليت تتجلى يف 

، دائما، الدول ذات النهج الوطين املناهض و هلذا فقد استبعدت. شروطا سياسية البد من التقيد ا
                                       .لالستعمار و التبعية، من االستفادة من برامج البنك الدويل و مؤسسته

 
 
 
 
 
 
 

 
  .124-123.منري احلمش، املرجع السابق ،ص )1(

لتوصيات و املبادئ التوجيهية مع كل من صندوق النقد الدويل و توصلت الواليات املتحدة إىل اتفاق تضمن جمموعة من السياسات و ا* 
البنك الدويل، و مقر هذه األطراف الثالثة واشنطن و لذا مسي هذا االتفاق بتوافق واشنطن، و ينصب اهلدف العام هلذا االتفاق يف حتقيق 

            .حلد األدىنحكومة ا: األول :و يقوم هذا التوافق على مبدأين. مشروع السوق احلرة العاملية
مما يتطلب التثبيت التجاري بغرض السيطرة على التضخم، و عدم احلرص الزائد على خفض البطالة، و جتنب العمالة .األسواق احلرة: الثاين

ها من الكاملة، و إحالل الواردات، و عدم وجود معدالت شديدة االرتفاع لالدخار، و تيسري اخلوصصة و دعم حرية األسواق، و غري
األمن الداخلي و : إجراءات هتدف إىل رفع يد احلكومة عن األنشطة االقتصادية و االجتماعية، و أن يقتصر دورها على األدوار الرئيسية مثل

    .منري احلمش، املرجع السابق، ص :انظر( اخلارجي و العالقات اخلارجية و القضاء، أي تقليص حجم احلكومة حبيث يصبح اصغر ما ميكن،
  )pp, .cit.op, Géoéconomie de la globalisation, Jacques FONTANEL.171-172، و 121
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            منظمة التجارة العاملية-2
يف جنيف، اليت ) GATT( أبرمت االتفاقية  العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة 1948          يف عام 

ال السياسة التجارية اجلماعية، و تقوم هذه االتفاقية أصبحت مقرا هلا، و هي متثل اكرب جتمع عاملي يف جم
على مبادئ أساسية عنواهنا الرئيسي حرية التجارة و إزالة القيود عن التبادل التجاري، و أن ذلك سيؤدي 

و تعترب اجلات منذ تأسيسها األداة األساسية لوضع القواعد لتسيري التجارة . إىل االزدهار و تشجيع التنمية
  .                                                        و تنظيم التعامل التجاري بني الدولالعاملية،

          اعتمد أنصار اجلات يف الدفاع عن سياستها، على خلفية الفكر الليربايل، انطالقا من إيديولوجية 
ية السوق، يرتبط باملنافسة، و التجارة احلرة و فلسفتها، و اليت مؤداها أن الرفاه املادي القتصاد حر

  .                                           ليتحقق ذلك جيب إزالة القيود اجلمركية، و التجارية بني الدول
 مبصادقة املؤمتر 1993          و منذ توقيع االتفاقية، عقدت عدة جوالت للمفاوضات، انتهت عام 

يقة اخلتامية اليت كان من أهم نتائجها إقامة اإلطار التنظيمي  على الوث1994الوزاري يف مراكش عام 
املؤسسي الذي حيتوي على مجيع االتفاقيات اليت مت التوصل إليها ممثال يف املنظمة العاملية للتجارة اليت حلت 
حمل اجلات و أصبحت تتوىل اإلشراف على جتارة السلع  و اخلدمات و حقوق امللكية الفكرية، إىل جانب 

. شراف على النظام اجلديد لتسوية املنازعات التجارية بني الدول األعضاء و مراجعة سياستها التجاريةاإل
لتشكل البعد الثالث للنظام املتعلق بإدارة التبادل التجاري و الذي . هكذا قامت منظمة التجارة العاملية

  .                             )1(دولينيحيكم مسرية النظام االقتصادي العاملي إىل جانب الصندوق و البنك ال
إىل أقصى درجة، على عكس » مؤسسة دميقراطية«           يف األساس، تعترب منظمة التجارة العاملية 

 .البنك الدويل و صندوق النقد الدويل، حبيث أن هياكل اختاذ القرار ال تعكس القوة املالية ألعضائها
 ، كل عضو له احلق يف»كل دولة يقابلها صوت«: كالتايلحترامها هي فالقاعدة األساسية اليت ينبغي ا

اللجوء إىل حق الفيتو ، استنادا إىل قاعدة اإلمجاع، هذا كما لو نقول أن لدولة البنني نفس الصوت 
كل «يف الواقع، جند أن مثل هذه الواجهة . كالواليات املتحدة، و أن لبنجالديش مثل ما لالحتاد األورويب

،  ختفي وراءها عدم التساوي يف عالقات القوة  اليت تؤثر يف نتائج املفاوضات اليت »قابلها صوتدولة ي
فبعض الدول هلا قدرة أكرب من دول أخرى يف التأثري على برامج . جتري داخل منظمة التجارة العاملية

                                                       .)2(منظمة التجارة العاملية
 
 
 

L’Organisation Mondiale du , Olivier BLIN :و ملزيد من التفاصيل انظر .127-126.منري احلمش، املرجع السابق،ص )1( 

.10-5.pp,1999, Elipses:  France, Commerce  
(2) PNUD, op.cit, p.157. 
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كرب يف التجارة العاملية، لذا فان           متثل الواليات املتحدة األمريكية و أوروبا و اليابان، النصيب األ
االتفاق بني هذه األطراف يكفي الختاذ القرارات يف املنظمة مبا يتناسب و مصاحلها، و رغم بروز بعض 

ن اتفاقها على اخلطوط العامة لضمان مصاحلها، تباينة يف ما بني هذه األطراف، فإالتناقضات و املواقف امل
 اليت ت القرارامن أجل الوصول إىلايل العاملي، يكفي جلعلها تتكاتف و هي باألصل مصاحل النظام الرأمس

  .                                    ، و اليت غالبا ما تكون غري متوافقة مع مصاحل الدول الناميةتتناسب و مصاحلها
 دولية ليس فقط إعادة تنظيم كيفية حترير التجارة الاشتملت علىاليت (          فخالل جولة أوروجواي 

تضمن هذه األخرية اليت  ت  سلعة،اعتبارها السلع املادية و إمنا كذلك اخلدمات و التكنولوجية بخبصوص
،مل تستطع الدول النامية ، بالرغم من أن عدد ممثليها كان )1()إعادة النظر يف تنظيم حقوق امللكية الفكرية

املية لتشمل جماالت جديدة كامللكية الفكرية ، األكرب، من أن تعارض تطور قواعد منظمة التجارة الع
، يف منظمة التجارة العاملية بسبب  الدول املتقدمة و الدول الناميةفالتباعد يزداد بني .االستثمار و اخلدمات

سعي الدول الصناعية لفرض قواعد موحدة لتنظيم املعامالت التجارية الدولية، بغض النظر عن التفاوت 
فلقد استطاعت الدول  .قتصادي، و بغض النظر عن قدرات الدول التنافسيةيف مستوى النمو اال

 .                                                   )2(االقتصادية الكربى من أن تشكل قواعد منظمة التجارة العاملية على صورة سياساهتا الوطنية
هي أداة خلدمة ) إىل جانب صندوق النقد الدويل و البنك الدويل( التجارة العاملية          ذا فان منظمة

و هي تتجاهل باستمرار مطالب الدول النامية، و . أغراض الرأمسالية العاملية و الشركات متعدية اجلنسية
لقة و احلد من حقوق نه من الواضح أن مبدأ الليربالية املط املستدمية و أحوال البيئة، كما أمتطلبات التنمية

الدول يف التشريع يف شؤون العالقات الدولية، و فرض تشريعات موحدة، إمنا يعين تفكيك سلطة الدول 
سلطة  و إضعافها لصاحل تكريس هيمنة املصاحل الرأمسالية العاملية على القرار االقتصادي العاملي، و تكريس

  .الشركات متعدية اجلنسية العمالقة
قد زاد  ) تبييض األموال، اجلنات الضريبية(عاملي موازي إجرامي و مافيوي صاد تساع اقتإن ا          

فبينما كانت  .من عجز السلطات احلكومية أمام كل هذه الظواهر اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة
لحكم الراشد أين ل من االمتيازات السيادية للدولة جند أهنا تترك اجملال يف الوقت احلايل عملية التنظيم

فلقد فقدت الدولة اهليمنة على الصاحل العام يف وقت برزت فيه فواعل جديدة من  تتدخل عدة فواعل،
          .  )اخل...األحزاب السياسية، اجلمعيات، املؤسسات، النقابات، املنظمات غري احلكومية،( اجملتمع املدين

 
  
 

 ،الدولة الوطنية و حتديات العوملة يف الوطن العريب:،يف ارة فلسفتها االقتصادية و أبعادها القانونيةاملنظمة العاملية للتج، حممد دويدار (1) 

  .19.،ص2004، 1مكتبة مدبويل،ط:القاهرة

(2) PNUD, op.cit, p.157. 
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إىل آرون  (Hobbes)           إن العوملة احلالية تعيد النظر يف الفلسفة السياسية الواقعية من هوبز 
(Aron)مرورا ب  :Clausewitz, Waltz, Weberن الدولة هي الفاعل الوحيد يف  ، الفلسفة اليت تقول بأ

فالوضعية اليوم . العالقات الدولية و أهنا قائمة على القوة و السلطة و هتيمن على العنف املادي الشرعي
 باإلضافة إىل التفاعل تغريت، حيث نالحظ العديد من الشبكات املنظمة يف سلطات و تفاعالت متقاطعة،
فلقد انقسمت الساحة . بني املصادر األساسية للسلطة اإليديولوجية، االقتصادية، العسكرية و السياسية

  .  )1(العاملية ما بني نظام دويل قائم على منطق الدولة الوطنية و شبكات من التدفقات فوق القومية
وطنية و تعاظم دور املؤسسات الدولية و الشركات           هلذا جند أن موضوع تراجع دور الدولة ال

الواقعيون بتركيزهم على مفهوم السلطة، ينفون دور هذه املؤسسات، .  يشكل حمور خالفاتفوق القومية
و أن التأثري الذي متارسه هذه املؤسسات إمنا هو نابع من أفعال . باعتبارها ذات تأثري ضعيف يف حد ذاهتا

مثال االحتاد األورويب يذكرون الدور املهيمن ألملانيا باعتبارها مفتاح االحتاد يف . الدول اليت تشكلها
 من املؤسسات الدولية ا كبرياالبعض اآلخر من الواقعيني، خاصة األوروبيني،  يعتقدون أن عدد. األورويب

ون أن هم يعترب. هي حتت مراقبة الواليات املتحدة األمريكية، و هي ذا تعكس املصاحل األمريكية
جل ممارسة  و البنك الدويل كأدوات خفية من أالواليات املتحدة األمريكية تستخدم صندوق النقد الدويل

  .                                                                     )2(نفوذهم على دول أخرى
ر أن العديد من العوامل تظهر الدور  قضية تراجع الدولة جيب أن تؤخذ حبذر على اعتبا          هلذا فان

  :                                  ذه العواملاألساسي الذي تلعبه الدولة على الساحة الدولية، و من بني ه
 حيثيوجد تزايد عدد الدول على املستوى الدويل بعد انقسام الدول االستعمارية و الشيوعية،•          

كما .1998 عام 193و 1983 عام 144، ليصل إىل 1938 عام 60 إىل 1850م  عا44انتقل عدد الدول من 
                    .يالحظ بروز دول صغرية ظهرت على أساس مطالب اهلوية و منطق االنقسام اإلقليمي

  الناجتة من طرف الدول املصنعة يعاد توزيعها من طرف السلطاتالثرواتحوايل نصف •          
 كما أن حجم النفقات العمومية من الناتج الوطين اخلام قد.٪ قبل احلرب العاملية الثانية25ل العمومية مقاب

ذا ميكن القول أن الدولة  . بالنسبة للدول الصناعية1996٪ عام 46 إىل 1960٪ عام 28انتقل من  
 توفري اخلدمات  تلعب الدولة دورا هاما يف. يف التنظيم و يف توزيع الثرواتا متزايداأصبحت تلعب دور

 فالسوق أو القطاع اخلاص ليس بإمكانه أن  يوفر هذه اخلدمات. العامة و التحقيق من كفايتها و جودهتا
و يكون ذا دور . بنفسه إال كمتعاقد مع الدولة، و أن للسوق كبواته اليت جيب على الدولة االحتراس هلا

 مان يف حياة األفراد و ممتلكاهتم و معامالهتم، كما أهناالدولة هو احلفاظ على األمان يف اجملتمع، مبا فيه األ
                  

) 1(  Philippe HUGON, op.cit., pp.20-21 
(2) Helen V.MILNER, Economie politique internationale : au-delà de la stabilité hégémonique ? In : 
problèmes économiques, n°2.578, août 1998, p3.  
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املسئولة عن وضع إطار تنظيمي و مؤسسي للتنمية و خاصة يف القطاع املايل و قطاعات البنية األساسية و 
  .                                                                                              )1(الطاقة و البيئة

يقصي متاما الدولة، حيث توجد خماطر مرتبطة باالنفتاح إن االنفتاح التجاري اخلارجي ال •           
                                                                      .    ينبغي على السلطة العمومية تغطيتها

إن كل أو معظم االبتكارات التقنية اليت عرفتها اجملتمعات املعاصرة هي من متويل أو دعم •           
                          .  االنترنيتوالنووية، اإلعالم اآليل، :  يف ميدان النفقات العسكريةاولة، السيمالد

ففي معظم الدول  . تطرح إشكالية الدولة يف ظروف جد خمتلفة بالنسبة للدول النامية و الفقرية         
أزمة  :عاين من العديد من األزماتالنامية و الفقرية تظهر الدولة عاجزة عن تأدية وظائفها، فهي ت

مشروعية، حىت انه يف بعض األحيان يتم احلديث عن الدول املنهارة، و هذا االهنيار يتم تفسريه يف بعض 
األحيان بعوامل خارجية مثل التصحيح اهليكلي، و أخرى داخلية مثل االقتصاد غري الرمسي و التهرب 

 اباإلضافة إىل هذا تظهر أزمة املديونية اليت تشكل عبئ .أثري الرشوةالضرييب و اهنيار اهلياكل اإلدارية حتت ت
ثقيال على النفقات العمومية يف الدول النامية مبا فيها الدول املغاربية، باإلضافة كذلك إىل مشروطية 

ح هيكلي مفروضة من طرف الوصول إىل التمويل و تسيري املديونية بواسطة سياسات استقرار و تصحي
                                                                  .)نظام النقد الدويل(دز ن وووتريمؤسسات ب

 :نهرب عنها مبا يصفه مسري أمني على أ          فإشكالية الدولة يف الدول النامية ميكن أن يع
  

  تتآكل من أعلى من خاللةتآكل الدولة من األعلى و من األسفل، فالدول...«  
جهود القوى العاملية اليت تعمل على إضعاف سلطة الدولة املركزية القوية، و من 
األسفل تتآكل الدولة نتيجة تبلور مطالب اقتصادية حملية ال وطنية و ال تتم 

  .                                                   )2(»بالتماسك أو االرتباط باإلطار الوطين
                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) حمي حممد مسعد، دور الدولة يف ظل العوملة، املرجع السابق،ص.57.

(2) مسري أمني، العوملة و مفهوم الدولة، يف:الدولة الوطنية و حتديات العوملة يف الوطن العريب، املرجع السابق الذكر، ص.10.             
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  خمتلف مسارات االندماج االقتصادي اإلقليمي :املبحث الثاين
  

هو تساءل عن مصري »  بني اإلقليمية و العوملةالندماج االقتصادي  املغاريبا« ع دراسة موضو         
بل أن نتعرض إىل واقع املنطقة املغاربية يف ظل النظام االقتصادي وق . العريب يف عصر العوملةدول املغرب

ملاذا بعبارة أخرى،   يف الوقت الراهن،االندماج االقتصادي اإلقليمييستوجب منا التساؤل عن  املعومل،
     .   طرح إشكالية االندماج االقتصادي اإلقليمي يف وقت أن املفهوم ليس جديدا؟يعاد

                                      
  االندماج االقتصادي اإلقليمي يف ظل العوملة  :املطلب األول

قل  يف دول صناعية و أخرى ألقد عرف العامل يف القرن املاضي العديد من السياسات االندماجية          
ظهر أزمة من هنا ت .و الكثري من هذه التجارب قد فشلت خاصة تلك املتعلقة بالدول غري املصنعةصناعة، 

 و حول آفاق ة ذا من الشرعي طرح أسئلة حول أسباب هذه األزمحنظرية االندماج االقتصادي، فيصب
                                                                          .)1(جتديد اإلطار النظري بدءا باملفاهيم

مل املتقدمة منها و النامية قد خاضت يف عمليات في الوقت احلايل جند أن معظم دول العا          ف
. اندماجية إقليمية، تتراوح أشكاهلا من التعاون القطاعي إىل إقامة الوحدات السياسية مع حتول يف السيادة

               مؤسسات، و اتفاقيات  و تظهر اإلقليمية يف أشكال خمتلفة، بإمكاهنا أن تكون مرتكزة على
 .«Régionalisme de jure»  جتارية إقليمية

أن تنتج ، من عالقات قائمة بني فواعل تشكل شبكات   العكس من ذلكى علاكما ميكنه          
اإلقليمية  مثل «Régionalisme de facto»: تكنولوجية يف جماالت إقليمية و  ثقافية،و مالية، وجتارية، 

                                                       .)2(يف إفريقيااجلوارية  -الشرقية، أو التجارة عرب الشبكية يف آسيا 
 يتم التمييز بني خمتلف مسارات االندماج االقتصادي اإلقليمي من خالل مؤسساهتا، و أدوارها           و

، فهي أو توسعها، و من خالل أبعادها/ك من خالل عمقها وعلى املستوى اإلقليمي و الدويل، و كذل
 على و كذلك  و اجليواستراتيجي ، و االجتماعي، لتؤثر على االقتصادي، اوز اجملال االقتصادي،تتج

                                             .)3(وهي تترجم و بدرجات متفاوتة إرادة سياسيةسيادة الدول األعضاء، 
 من جهة، .التسعينات تطوران متناقضانخذ تنظيم العالقات التجارية الدولية منذ سنوات لقد أو          

         من خالل اإلعالن النهائي و إقامة املنظمة العاملية للتجارة1993أوروجواي عام جند أن هناية جولة 
                    

 )1( Mohamed FILALI, Quelle intégration pour un développement autocentré du Maghreb à l’ère de la 
mondialisation ? In : www.unites.uqam.ca/aep/vei/Filali2.pdf, consulté le 07/01/2006. 
(2) Philippe HUGON, Analyse comparative des processus d’intégration économique régionale, le 
Cered/FORUM et le Cernea, Université de Paris  X- Nanterre, in : www.diplomatie.gouv.fr/fe/IMG/pdf., 
consulté le 25/10/2005. 
(3) Mohamed FILALI, op.cit. 
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 أكد أن خيارات ما بعد احلرب ،1995 جانفي 1 و الذي دخل حيز النفاذ يف 1994 أفريل 15ملراكش يف 
 قد وسعت حقل مبدأ 1994ذا تكون اتفاقيات مراكش يف عام  .الباردة هي يف صاحل الليربالية التعددية

ذلك الوقت عرفت فمنذ  .ة لتشمل جمال اخلدمات و حقوق امللكية الفكري*الدولة األوىل بالرعاية
ية للتجارة إىل اتفاقيات  يف املنظمة العاملحيث خلصت الدول العضو ولية تطورا،املفاوضات التجارية الد

   .خدمات االتصاالت و خدمات املالية  صناعات اإلعالم،منتجاتدولية جديدة متعلقة بتبادل 
    اإلقليميةد يف مشاريع االتفاقياتلعامل تزايو لكن من جهة أخرى، و خالل نفس الفترة شهد ا          
كمنطقة التجارة احلرة ) 1(، اليت انتهت يف بعض احلاالت إىل معاهدات فعلية )اإلقليمية اجلديدة (االندماجية
مت التوقيع على اتفاقية  لقد(  (North American Free Trade Agreement -NAFTA)ا الشمالية ألمريك
 على أن يبدأ 1993نوفمرب   يف املكسيك وت املتحدة األمريكية و كندا بني ثالث دول هي الواليا نافتا

و مبقتضى هذه االتفاقية يتم إزالة القيود املفروضة على جتارة السلع و . 1994العمل ا منذ جانفي 
و متثل هذه . اخلدمات بني الدول الثالث، كما يتم ختفيف القيود املفروضة على تدفق االستثمارات بينها

 مليون نسمة، و ناجته احمللي يقارب ناتج االحتاد 363نطقة جتمعا اقتصاديا قويا يبلغ عدد سكانه امل
  .  )2()األورويب

 يف أمريكا الالتينية اليت انبثقت عن االتفاقية اليت مت Mercosur          و السوق اجلنوبية املشتركة 
 يل و باراجواي و أورجواي، و هي اتفاقية بني األرجنتني و الرباز1991 مارس 26التوقيع عليها يف 

Asunción . بني » برنامج االندماج و التعاون االقتصادي« اليت خلقهاو هو يعترب امتدادا للديناميكية
و اهلدف بعيد املدى للسوق اجلنوبية املشتركة هو إقامة سوق ). 1990-1986(األرجنتني و الربازيل 

ة احتاد مجركي بني الدول شر فهو إنشاء  منطقة تبادل حر و إقاممشتركة يف املنطقة، أما اهلدف املبا
يبلغ  ، )2 مليون كلم12(٪ من املساحة اإلمجالية ألمريكا الالتينية 60متثل مساحة هذه املنطقة األعضاء، و

 مليون نسمة و هو ما يعادل تقريبا نصف سكان أمريكا الالتينية، و يصل 205عدد سكاهنا حوايل 
ذا ، )كرب من ناتج الصني٪ أ25يعادل الناتج الفرنسي و  ( مليار دوالر1000لي حوايل إنتاجها احمل

  .   )3(أصبحت السوق اجلنوبية املشتركة مركز اجلاذبية لعملية االندماج يف أمريكا الالتينية
            حتاد، و كذلك توسع اال جمموعة إفريقيا اجلنوبية للتنمية وASEAN          هذا باإلضافة إىل جمموعة 

  
 الذي يعين أن االمتيازات التجارية اليت تتفاوض حوهلا األطراف املتعاقدة متتد إىل  الدولة األوىل بالرعاية،تأخذ املنظمة العاملية للتجارة مببدأ *

.مجيع األطراف األخرى تلقائيا  
) 1( Michel FOUQUIN, Jean-Marc SIROEN, Régionalisme et multilatéralisme sont-ils antinomiques ?In : 

Revue : Economie Internationale, N°74 ,2eme trimestre, 1998 , Paris , p.3 .  

(2) حممد نبيل جامع ، اجتماعيات التنمية االقتصادية ملواجهة العوملة و تعزيز األمن القومي، القاهرة:دار غريب،2000،ص،ص8-7.     

 )3( Luis MIOTI , Carlos QUENAN, Carlos WINOGRAD , Spécialisation  internationale et intégration 
régionale : l’Argentine et le Mercosur, in : Économie internationale,  op.cit.pp 94,95. 
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   .2004األورويب ليشمل عشرة دول من أوروبا الشرقية عام 

من  بسط معانيها تلك املوجة احلديثةيف أ New Regionalismفاملقصود باإلقليمية اجلديدة           
عالقات و تنظيمات االندماج االقتصادي و التجاري اإلقليمي اليت أخذت يف التبلور ابتداء من منتصف 

  .                                              إقليمية كربى-الثمانينات يف شكل جتمعات و تكتالت جتارية اقتصادية
 التجاري للعالقات و - و يستخدم مصطلح اإلقليمية اجلديدة للتمييز بني املضمون االقتصادي         

 أو التجمعات اإلقليمية اجلديدة، و بني املضمون السياسي و تالتفاعالت اليت حتدث داخل التكتال
دي، و العسكري و االستراتيجي الذي ظل حيكم عالقات و تفاعالت النظم اإلقليمية مبفهومها التقلي

يعكس اختالف مضمون التفاعالت يف النموذجني التقليدي و احلديث جمموعة واسعة من االختالفات بني 
مث، و هذا .النموذجني، سواء من ناحية دوافع النشأة، أو من ناحية البيئة اليت ميارس فيها النظام تفاعالته

  .                          )1(عد احلرب الباردةهو األهم، منط العالقات مع قيادة النظام العاملي يف مرحلة ما ب
         و مييز اخلرباء بني موجتني أو جيلني هلذا النوع من اإلقليمية ، املوجة األوىل ظهرت يف أوائل 
الستينات بتأثري من جتربة السوق األوروبية املشتركة يف ذلك الوقت، و انتشرت جتارب مشاة من 

فريقيا و أمريكا الالتينية و أجزاء أخرى من العامل، لكن مل تنجح يف غالب االندماج اإلقليمي يف إ
أما املوجة الثانية أو اجليل الثاين، فهي املوجة احلديثة الراهنة اليت أخذت جتذب االنتباه ملا متثله . األحيان

     . من أمهية مركزية يف أمناط العالقات الدولية املعاصرة
 قليمية االقتصادية بشكل أكثرالسبب األهم يف عودة اإل  Jadich Bhagawati            بالنسبة جلاديش

ففشل جتارب اإلقليمية . و انتشارا عن جتربتها يف الستينات هو حدوث حتول يف املوقف األمريكيقوة 
االقتصادية يف الستينات يرجع يف األساس إىل املوقف األمريكي الصعب و العدائي ضدها من منطلق 

 عن نظام التجارة الدولية متعددة األطراف، باعتبار أن الواليات املتحدة هي القوة احلامية للنظام الدفاع
نظام سعر الصرف : االقتصادي العاملي املرتكز على اتفاقية بريتون وودز بدعامتيها الرئيسيتني األوىل

ة ضمان تدفق التجارة الدولية و الثاني. الثابت الذي يعتمد على الدوالر األمريكي كقاعد أو عملة أساسية
دون اللجوء إىل سياسات متييزية يف التجارة و الصرف حتاشيا لإلجراءات التمييزية اليت كانت سائدة قبل 

  .                          )GATT«)2«هذا النظام، و ذلك كله يف إطار االتفاقية العامة للتعريفات و التجارة 
ي املعادي لتجارب االندماج االقتصادي اإلقليمي يف الستينات، حفاظا على           هذا املوقف األمريك

 التحرير متعدد األطراف للتجارة الدولية، تغري بدرجة ملموسة ابتداء من منتصف الثمانينات حيث بدأت 
  
  

، 138: مؤسسة األهرام، عدد: ، مصردوليةجملة السياسة ال: ، يفاإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإلقليميةحممد السعيد إدريس، :يف) 1(
  .                                                                              34.، ص1999أكتوبر 

.35-34. صنفس املرجع ، ص )2(  
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كون الواليات املتحدة يف عقد عدد من االتفاقيات الثنائية، إنشاء مناطق التجارة احلرة، مث أخذت تسعى لت
  . )1(اهلادي-طرفا يف اغلب جتارب التكتل اإلقليمي األخرى خاصة يف أوروبا و يف منطقة شرق آسيا

-          من هنا يطرح التساؤل التايل ، ملاذا هذا التحول يف املوقف األمريكي من التكتالت االقتصادية
  التجارية اإلقليمية ؟ 

 Michel FOUQUIN et Jean-MARCا يقول  يف خصوص إنشاء الواليات املتحدة ملنطقة نافت

SIROEN            :   
و إن كان بإمكاننا أن نفهم جيدا أن الواليات املتحدة األمريكية ميكنها أن ختشى عدم   حىت          «

االستقرار السياسي يف دولة كبرية جوارية كاملكسيك ، إال انه ال ميكننا االستيعاب اجليد للعناصر اجلديدة 
 جعلت من االتفاق ضروري يف سنوات التسعينات بدال من سنوات اخلمسينات أو الستينات أو اليت

من املؤكد أن تشجيع النمو االقتصادي يف املكسيك ميكن اعتباره كهدف وسيط لسياسة . السبعينات
ىل على الرغم من أن االتفاق قد تضمن ترتيبات تؤدي إ. خارجية هتدف إىل حتقيق االستقرار السياسي

فوراء احلجة السياسية قد ختتفي رمبا مقاربة عامة مفسرة للظاهرة، و اليت جتعل من . عدم االستقرار
االتفاقيات اإلقليمية منتوجا دوليا عاما تطرح كبدائل للمنتجات الدولية األخرى اليت تقترحها املنظمات 

                                                          .            )2(»التعددية الدولية، السيما منظمة التجارة العاملية
 إىل تفسري التغري الذي حصل يف املوقف األمريكي Paul KRUGMAN          يف نفس السياق يتجه 

اجتاه التكتل اإلقليمي، بالتقدم البطئ الذي كان حيدث يف مفاوضات اجلات بأوروجواي، و خلص أسباب 
  :                                                                                       (3)ذلك البطئ فيما يلي

  .   زيادة عدد األعضاء يف العملية التفاوضية بدرجة كبرية جعلتها شديدة الصعوبة:أوال          
سواء كان (نع اإلغراق  تغري ميثاق احلماية ووجود قيود  التصدير االختياري و آليات م:ثانيا          

  .، و أشكال أخرى من احلمائية جعلت املفاوضات تسرع يف تعقيدها)بيئي، اجتماعي، مايل أو تنافسي
 اخنفاض و تراجع القدرة األمريكية على السيطرة على جمرى املفاوضات مبا يتوافق مع :ثالثا          
                                                   .و أخريا االختالفات املؤسسية بني معظم الدول. مصاحلها
حدمها بديل عن  أم أن أن من هنا ظهر النقاش حول اإلقليمية و العوملة هل مها عمليتان متكاملتا         
                        األطلسي -وبرز هذا النقاش من جديد مبناسبة احملادثات حول مشاريع عرب اآلخر؟

Trans-Pacifique(APEC)    وآلسيا لتعاون االقتصاديمنتدى ا -      New Transatlantic Market و ، 

 
.35. حممد السعيد إدريس، املرجع السابق، ص)1(  

)2(  Michel FOUQUIN et Jean-MARC SIROEN, Régionalisme et multilatéralisme sont-ils antinomique ? 
op.cit., p.6.      

.37.إدريس، املرجع السابق، صحممد السعيد  )3(  
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 دولة من بينها الواليات املتحدة األمريكية و اليابان 18و حيتوي هذا املنتدى على . و احمليط اهلادي
كرب  املنتدى إىل التحول إىل أو يهدف .والصني و ماليزيا و الفلبني و كوريا و تايوان و سنغافورة و غريها

و هو يعترب بذلك أكرب جتمع اقتصادي عاملي من حيث القوة . 2020منطقة حرة يف العامل حبلول عام 
  .                                                                               )1(السكانية و القوة االقتصادية

ان اإلقليمية  فا فهناك من يعترب أن اجملال اإلقليمي هو جمال مالئم لتنظيم االقتصاد العاملي،  ذ         
نه إذا فالنظرية النيوكالسيكية تعترب أ. - اإلطار متعدد األطراف- عملية ال ميكن فصلها عن مسار العوملة

  كان بإمكان االحتاد اجلمركي تقليص الرسوم اجلمركية للدول األعضاء ،فيمكن اعتبار ذلك مبثابة خطوة 
                                       .Optimum   و ذا يساهم االحتاد يف حتقيق الوضعية األمثل. التبادل احلرحنو 

 أن ختفيض ظ ، حيث الح1950عام » فينر«         هذه املقاربة تعرضت إىل النقد، السيما من طرف 
ه الدول ، و لكن هذا التصرف احلواجز اجلمركية بني بعض الدول ميكن أن يؤدي إىل إلغاء التمييز بني هذ

.    األمثل)2(العاملي دو هذا ال يكون يف صاحل االقتصا .رفع من التمييز اجتاه باقي دول العاملنه أن يمن شأ
 إىل تشجيع املبادالت متعددة األطراف على املستوى العاملي، و بالتايل *اتفاقية اجلاتهتدف          

 من 24فاملادة  .موقفها حول تشكيل مناطق التبادل اإلقليمي ال ميكن أن يكون سوى موقفا غامضا
 العامة للتعريفة اجلمركية و التجارة  تعترف مبسامهة االتفاقيات اإلقليمية يف توسيع التجارة العاملية ةاالتفاقي

آثار االتفاقيات اإلقليمية سوف نتناوهلا يف ( ،بتحفظ ، على أن تتفوق آثار اإلنشاء على آثار التحويل 
ات و املنظمة العاملية يمية يف إطار اجلاالتفاقيات اإلقلعديد من  و لقد مت اإلعالن عن ال).املبحث الثالث

                                                                                                 .     للتجارة
 اإلعالن عنها اتفاقية مت 67 ، و 1994 و  1990 بني ات اتفاقية يف اجل33 ن عاإلشعارحيث مت           

بدون متييز اجتاه الدول الغري » فاإلقليمية املفتوحة« .1للتجارة ،انظر اجلدول رقم يف إطار املنظمة العاملية
حني أن االتفاقيات  يف املدعم من طرف املنظمة العاملية للتجارة،  هي مماثلة لإلطار املتعدد األطراف

 عدم التماثالت القائمة بني الدول هي ضد مبادئ اإلطار و اليت تأخذ بعني االعتبار مية التفضيليةاإلقلي
                                                                                          .   األطراف  متعدد

   
    
  . 8.ملرجع السابق،صا ،اجتماعيات التنمية االقتصادية ملواجهة العوملة و تعزيز األمن القومي حممد نبيل جامع، )1(ا

(2) Claude Danièle ECHAUDEMAISON, L’économie aux concours des grandes écoles, analyse 
économique et historique des sociétés contemporaines, France : Ed.Nathan, 1996, pp.396, 397.                  

 اليت متخضت عن مشروع احملاضرة الدولية يف إطار منظمة األمم املتحدة و (GATT)و التجارة االتفاقية العامة حول التعريفة اجلمركية  *
 23 من طرف 1947و لقد مت التوقيع على اتفاقية اجلات جبنيف يف أكتوبر عام . اليت كانت هتدف إىل تقليص احلواجز املتعلقة باملبادالت

  :انظر. ال تضم دوال أعضاء و لكن فقط أطرافا متعاقدةاتفاقية اجلات ليست مبثابة منظمة دولية، هي . دولة
Claude Danièle ECHAUDEMAISON, l’économie aux concours des grandes écoles, analyse économique 
et historique des sociétés contemporaines, op.cit.p.391. 
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  أال يوجد يف داخل عملية العوملة«  G.DESTANNE DE BERNIS يقول اإلطار        يف هذا   
، امتدادها التناقضي، و من احملتمل أن تكون ات الوقت امتدادا لعملية العوملةظاهرة اإلقليمية، اليت تعد يف ذ

                                   .                                                          )1(»رفضا هلا
فبالنسبة للبعض اإلقليمية هي رد فعل على االجتاهات اليت متيل إىل التوحيد و التجانس اليت ترافق           

جل ضمان االندماج يف النظام  كشرط ضروري من أةديناميكية العوملة، و بالنسبة لآلخرين، تظهر اإلقليمي
جل تنسيق الضوابط و السري حنو ليربالية متعددة األطراف، و جتنب أ سيلة منو هي و االقتصادي املعومل،
نه أن يدعم اإلمجاع الضروري حول اإلطار يل عدد من املناطق املندجمة من شأفتشك .خطر التهميش

كما ).فلسفة النافتا( متعدد األطراف، ذا تكون االتفاقات اإلقليمية عادة كسابقة لإلطار متعدد األطراف
هل على العالقات اإلقليمية أن تنصهر يف اإلطار . وجد نقاش آخر حول شكل اإلطار متعدد األطرافي

متعدد األطراف العاملي؟، أم جيب إقامة إطار متعدد أطراف تعاوين يستند على جمموعات إقليمية و يأخذ 
                                                                              بعني االعتبار االختالفات الدولية؟

 أو هكذا بد  نفسا جديدا ملفهوم االندماج، القول أن عوملة االقتصاد قد أعطىمما سبق ميكن          
تكون حتما خمتلفة  ميكانيزمات و أشكال و نتائج االندماج سوف .احلديث عن اجليل الثاين لالندماج

املي الذي هو يف طور التكوين هو يف صاحل اإلطار متعدد ، خاصة و أن الترتيب الععما كانت عليه
  ). الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، و أوروبا( األطراف ثالثي األقطاب 

، أي أهنا ال ة يظهر من املناقشات السابقة أن اإلقليمية ال تقبل إال إذا كانت تسري يف خط العومل         
و مبأن الترتيب العاملي احلايل هو ترتيب  .ه اإلطار الليربايل املتعدد األطرافتقبل إال إذا كانت تسري يف اجتا

 ما هو مصري الدول .إقصاء، و إدماج يف القيم الغربية، و تقليص كل األبعاد إىل العقالنية االقتصادية
س الغربية، لعاملية حسب املقاييلسوق اا ؟ هل هو إدماجها يف املغاربية يف ظل النظام االقتصادي املعومل

كال احلالتني غري مرغوب فيهما و ذا يصبح االندماج بني الدول املغاربية  ؟ إقصاءها و هتميشهاأم
                                                                                         .اضرورة و ليس خيار

 
 
                                       
 
 
 

) 1( R.BARRE, G.BLARDONE, G.DESTANNE DE BERNIS, et autres : De la politique commerciale 
stratégique au commerce organisé, in : Nouveaux aspects des échanges internationaux, globalisation et 
régionalisation, Paris :Ed. L’Epargne, 1994, p. 
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مية املسجلة يف إطار اجلات و املنظمة العاملية للتجارةتطور االتفاقات اإلقلي  

.2000 البنك الدويل،:ر املصد،1اجلدول رقم  
 

   االقتصادي اإلقليميمفهوم االندماج :ب الثايناملطل
االندماج م  املتعلق باملنطقة املغاربية، يستوجب علينا حتديد مفهوقبل أن نتعرض جلوهر الدراسة          

 و ما هو الفرق بني مفهوم االندماج و املفاهيم األخرى ماذا يعين االندماج االقتصادي؟ .االقتصادي
                                                                                                     املماثلة له؟

 .  يطرح مصطلح االندماج مشكلة التداخل بني املفاهيم من حيث تعدد املعاين اليت تعطى للمفهوم        
 واقتصادي،  اندماج فمن هنا ميكن احلديث عن ،دة جوانبفهو مفهوم يتميز بالديناميكية و يغطي ع

أو إحلاق أو  إدماج، :كما أن للمفهوم مضامني و معاين خمتلفة قد تكون  .عرقي و اجتماعي،و  سياسي،
   .)1(، و التكتالت و االعتماد املتبادلاثلة له مثل التكامل، كما توجد هناك مفاهيم مم  أو تعاونتوحيد

»  التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب «ه يف كتابالرحيمفمثال األستاذ إكرام عبد           
يف  (عبد الوهاب الكيايلل ةبالنسبكذلك و  . التكتل و االندماجمصطلح التكامل للداللة على يستخدم

هو التكامل أو االندماج  جنده ال يفرق بني التكامل و االندماج حيث يقول أن )املوسوعة السياسية
م و االعتماد املتبادل بني أجزاء و أطراف تشكل يف جمموعها وحدة أو نظاما حالة من التوافق و االنسجا«

   .)2(»حبيث تكون خصائص الوحدة أو النظام ككل غائبة يف أي من العناصر املكونة وحدها
          إن تداول مصطلح االندماج يف هذا املوضوع هو ليس للداللة على مرحلة معينة من العملية 

  .    و إمنا للداللة على العملية ذاهتا ، يف أي مرحلة كانت ، حىت و لو كانت يف بدايتهااالندماجية ككل 
 » و العوملةاإلقليميةاالندماج االقتصادي املغاريب بني « وضوعم فعلى الرغم من أن ما يهمنا يف         

و بالتايل البحث عن حتديد ، كوسيلة لتحقيق التنميةهو إبراز دور االندماج االقتصادي يف املنطقة املغاربية 
       
               
) 1( FILALI MOHAMMED ,Quelle intégration pour un développement autocentré du Maghreb à l’ère de 

la mondialisation ? In : www.unites.uqam.ca/aep/vei/Filali2.pdf, consulté le 07/01/2006. 
                 .779.ص.1990، 3املؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط :ت، بريو السياسةةموسوع ، و آخرونعبد الوهاب الكيايل )2(

احتاد مجركي التبادل احلرتاتفاقيا اتفاقيات االندماج اإلقليمي الفترة
4 2 2 1949 -1959

12 7 5 1960 -1969
5 3 2 1970 -1979
7 4 3 1980 -1989

84 76 8 1990 -1998
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طبيعة اإلشارة إىل أن مفهوم االندماج حىت و إن ظهر ذو  نه جيب أ، إالملفهوم االندماج االقتصادي
، و ا، و اجتماعيااسي سي حمضا و لكن مشكالا اقتصاديمشكال هو ليسفهوم مركب، ففهو ماقتصادية 
 ا دور كبري يف حتليل هذا املوضوع،و إن كان هل، املقاربة االقتصاديةهلذا فان  .ا، و ثقافيابسيكولوجي

                                                      .حدها غري كافية لضبط حركة و ديناميكية االندماجو
لالندماج سواء كان يرمي فقط إىل إعادة إقامة التبادالت اليت  املعاين اليت تعطى ت فمهما كان         

 النظريات فان ، األقصى إىل إقامة وحدة اقتصاديةكانت قائمة من قبل أو إىل إقامة احتاد مجركي أو على
 سوف تكون دوما القاعدة للعديد من األفكار و االستنتاجات و التنبؤات اليت سوف توجه االقتصادية

    .الندماجالتفكري حول ا
و   البحث العلمييساعد على إخراج هذه العالقة اهلامة بني  G. Myrdalد  جند يف هذا الصدو          

حممل  « و يقول أن االندماج االقتصادي هو مفهوم املذهبية فيما يتعلق باالندماج،السريورة 
  )1(».....بالقيم
اعفة االحتياطات عندما نسعى إىل حصر حدود  فمثل هذه األسس املفاهيمية تدعونا إىل مض         

  . مفهوم االندماج االقتصادي و باألكثر عند تعريفه
جل تشكيل كل أو رفع تتضمن مجع عناصر من أ عملية اإلدماج «فانF.Perroux           أما بالنسبة ل 

 التدرجييلقضاء  يغطي إرادة و فن تقليص أو ا*ذا فان مفهوم االندماج. »جتانس كل موجود من قبل
كلمة  .على التمييز يف العالقات االقتصادية بني دولتني أو أكثر و تطوير أو زيادة التوافق بني اقتصادياهتا

 تعرب على أن االندماج هو أساسا مفهوم ديناميكي، هلذا فهو عادة ما يتم ربطه مبصطلح  هناالتدرجيي
التجربة األوروبية إذا ما تأملنا خمتلف املراحل اليت و تظهر هذه الديناميكية جليا يف .)2( عملية أومسار

و تدرج منها إىل السوق األوروبية  ،1958مرت ا منذ نشأة اجلماعة األوروبية وفقا ملعاهدة روما سنة 
و توسع بعد  ،)بلجيكا هولندا و لوكسمبورج ايطاليا، فرنسا،أملانيا،( أوروبية هي املشتركة بني ستة دول

 عام )3( مث وحدة نقدية1992اقتصادي يف إطار سوق واحدة عام  إىل احتاد مث حتول ،ذلك يف العضوية
                                               .2004دول من أوروبا الشرقية إىل االحتاد األورويب سنة  و آخر مرحلة هي انضمام عشرة  ،1999

 
 

)1(  In :Roger LE TOURNEAU et autres, L’unité maghrébine. Dimensions et perspectives, op.cit, p.18 

، جربان مسعود :انظر( اندمج الشيء يف الشيء أي دخل فيه و استحكم.يف اللغة العربية كلمة االندماج هي مصدر اندمج، اندماجا*
   )137.،ص1992 دار العلم للماليني،مارس:بريوت ،معجم لغوي عصري:الرائد

)2(  Roger LE TOURNEAU, op.cit, p.18. 

التعاون االقتصادي العريب و  ،امحد يوسف امحد  آخرون. د، يف االقتصادي العريب يف ظل البيئة املؤسسية العامليةنالتعاو سعيد النجار، )3(
                                                 .              148. ،ص2001، 1البنك العريب ،ط:األردن ،آفاق املستقبل
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بيال بالسا فقد عرف   و قد قدم العديد من علماء االقتصاد تعريف االندماج االقتصادي،         
(BELA BALASSA, The theory of economic integration, 1961)  عملية االندماج االقتصادي بأنه

جهة إللغاء التمييز بني الوحدات   يشمل اإلجراءات املوأو عملية  املفهوم كمسار ه، فبوصف)1(و حالة
أما عبارة حالة فهي تدل فقط على غياب األشكال املختلفة  ، إىل وحدات وطنية خمتلفةةاالقتصادية املنتمي

                                                                                   .   )2(للتمييز بني االقتصاديات الوطنية و ليس البحث عن إلغاءها
 إن فكرة االندماج الكامل تنطوي على « يف مناقشته ملفهوم االندماج االقتصادي يقولماكلوب          

نه يف نطاق أية  أ«و يضيف ،»اإلفادة الفعلية من كل الفرص املمكنة اليت يتيحها التقسيم بكفء للعمل
 السلع كما يتم تبادهلا بالدرجة األوىل على أساس حساب منطقة اندماجية يتم استخدام عوامل اإلنتاج و

و بصفة أكثر حتديدا، دون متييز و حتيز متعلقني باملكان اجلغرايف الذي نشأت  الكفاءة االقتصادية البحتة،
أو باملكان الذي نقصد إليه مع ما يتضمن ذلك من أن تتساوى أسعار السلع املتساوية يف  فيه هذه السلعة،

            .     »ء املنطقة االندماجية مع تعريف تساوي وسائل اإلنتاج مبعايري اإلمكانية الكاملة للتنقلمجيع أحنا
دون انتقال مجيع  اليت حتول  أن جوهر االندماج االقتصادي ينظر إىل إزالة العقبات،«ماكلوبو يرى 

، و إن مل تكن بالكافية وحدها أنواع و أمناط العمالة و رأس املال و املنتجات بوصفها شروطا ضرورية
هنا أن تؤمن ؤسسات وإتباع سياسات مشتركة من شأإلحراز االندماج الكامل، الذي يتطلب أيضا إقامة م

                                          .)3(»الذي قد متليه الظروف اجلغرافية اليت صنعها اإلنسان  استمرار عدم التمييز، و أن تؤكد عدم التحيز
          فعلى الرغم من االختالفات  يف التفاصيل تشترك املفاهيم  املختلفة اليت قدمها  بعض 

   يف أن االندماج Weiller, Balassa, Tinbergen, Scitowsky et Myrdal الغربيني أمثالاالقتصاديني 
و .الوحدات الوطنية املختلفة العملية اليت تتم مبوجبها إزالة مجيع احلواجز املوجودة بني لك تاالقتصادي هو

ن ذلك أن يؤدي إىل حتقيق تكافؤ الفرص أمام مجيع عناصر اإلنتاج دف احلصول على مكاسب من شأ
      .اقتصادية يف شكل زيادة معدالت النمو و ارتفاع مستويات املعيشة تبعا لذلك

عملية حتقيق االعتماد املتبادل بني اقتصاديات «: االندماج االقتصادي بأنه لبيب شقري   يعرف         
 و اليت تبدأ من منطقة التجارة احلرة، االحتاد اجلمركي، - جمموعة من الدول، تتحدد درجاته املتصاعدة

 كل شكل منها من  حسب ما حيقق-السوق املشتركة، الوحدة االقتصادية، االندماج االقتصادي الكامل
قوة يف درجة الترابط العضوي بني اقتصاديات األطراف، و يتطلب إقامة االندماج االقتصادي بأشكاله    
  
 

عربية لطباعة و :القاهرة ،و التكتالت اإلقليمية البديلة...التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب ،العوملة، م عبد الرحيإكرام) 1(
 .                                                                                                      13.،ص2000، 1النشر،ط

                       (2) Roger  LE TOURNEAU, op.cit., p.18.                                                                

  .44، 43. صص السابق، ع، املرجالرحيمإكرام عبد(3) 
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كاله املتعددة وجود إرادة سياسية واعية و صارمة و تقبل التنازل عن بعض سلطات الدولة لصاحل 

 و تستخدم وسائل و أدوات متنوعة و متباينة لتحقيق هذه ، اليت جيري إنشاؤها)اجلماعة املتكاملة(
و من هنا تعقد فكرة االندماج -األهداف اليت تتوقف عليها طبيعة هذه الوسائل و األدوات و مداها

االقتصادي و عمليته، حيث ال تقتصران، من حيث دوافعهما و طبيعتهما و آثرمها على اجلانب 
للعديد من العوامل املركبة من سياسية و اجتماعية و تارخيية و االقتصادي وحده، و لكنهما ختضعان 

جيوسياسية، فضال عن كوهنما جتريان حسب كل حالة، يف إطار نظم و ظروف دولية ذات طبيعة معقدة 
و مركبة هي األخرى مما جيعل من الضروري دراسة هذه اجلوانب مجيعا لفهم الطبيعة احلقيقية و العميقة 

  .                                                                                               (1)»االقتصاديلعملية االندماج 
 ميكن أن يصل إليها االندماج االقتصادي هي توحيد السياسات االقتصادية كافة، آخر مرحلة         و 

ول بني الدول األعضاء، و جهاز إداري موحد و إجياد سلطة إقليمية عليا، و عملة موحدة جتري يف التدا
و يف هذه املرحلة، تتفق كل دولة عضو على تقليص سلطاهتا التنفيذية الذاتية و . لتنفيذ هذه السياسات

  .                                                   (2)خضوعها، يف كثري من اجملاالت، للسلطة اإلقليمية العليا
 من هذه التعاريف املختلفة أن االندماج االقتصادي هو ليس عملية بسيطة بل هي يتبني          

و أن آثارها تتجاوز اجلانب االقتصادي لتؤثر يف  .عملية تتميز  بالتعقيد و الشمول و املرحلية
                                                .                                                              االقتصادي و السياسي و االجتماعي

االندماج االقتصادي عملية معقدة و متشابكة، تتضارب « :           فكما يقول األستاذ يوسف حلباوي
فيها املصاحل ، و ختتلف فيها املواقف ، فاالندماج إذن ليس عملية عفوية ، بل عملية جيري تطبيقها بوعي 

 تقاربا مستمرا، و تدرجييا، عن طريق اختاذ خطوات متتابعة و منسقة، جترب على تستوجب. و إرادة
و هي ال تشمل .التضحية مرة للكسب يف املرة التالية، و تستدعي تغريا جذريا للهياكل االقتصادية القطرية

املالية و عملية التبادل فقط، بل تشمل أيضا عملية اإلنتاج و االستثمار، و جمموعة واسعة من العالقات 
  .  )3(»النقدية و العمالية، حىت تكاد تشمل مجيع أوجه احلياة االقتصادية و االجتماعية للمجموعة املتكاملة

 ونظرا للخلط الذي يتم يف بعض األحيان بني مفهوم االندماج االقتصادي اإلقليمي و التعاون          
  .            اون اإلقليمي و التفرقة بني املفهومنياالقتصادي اإلقليمي، جيب علينا التعرف على مفهوم التع

 يضرب التعاون االقتصادي يف التاريخ اإلنساين إىل أعماق بعيدة و تتراوح أشكاله من جمرد          
التفاهم و املشاورة إىل توثيق األوامر بني الدول األعضاء،فال ميكن للدول أن تعيش طويال و حتافظ على   
            

.                                  45-44. السابق ،ص صع، املرجالرحيمإكرام عبد ) 1(  
 (2) حسني عمر، التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر، النظرية و التطبيق، القاهرة: دار الفكر العريب، ط1،  1998، ص.9.  

(3) .يوسف حلباوي، الصناعة و التكامل االقتصادي العريب، دمشق، ط1، 1989.، ص.166. 
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استمراريتها و هي يف عزلة عن بعضها البعض،الن الطبيعة اإلنسانية و التقارب يف املصاحل يف بعض 
  األحيان يدعو الدول إىل إقامة العديد من العالقات املتنوعة و إىل إمناء روابط التكامل اإلنساين، اليت تربط 

  .             بينهما
 »التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب« يف كتابهإكرام عبد احلميد دكتور           و يعرف ال

جمموعة مكثفة من التفاعالت و االتصاالت يف اجملاالت املختلفة اليت تسمح بالبناء و حتقيق «التعاون بأنه 
فيا،أو منتمني إىل التقدم و تعظيم درجة األمن بني عدة أطراف ليسوا بالضرورة متقاربني مكانيا، أو جغرا

أما التعاون اإلقليمي فهي تلك التفاعالت اليت تتم يف إقليم . » دين واحد، أو ذو أصول عرقية واحدة
جغرايف معني و بني عدة دول تنتمي إىل هذا اإلقليم اجلغرايف، و عادة ما يشمل التعاون اإلقليمي على 

غري املقيدة بتوجيهات معينة أي النابعة من أسس االتصاالت و التعامالت احلكومية و التفاعالت الشعبية 
  .                                                                                            )1(اجتماعية و مصلحة حقيقية

ليمية  هو مفهوم وسيط يتناول التفاعالت التعاونية بني الدول يف منطقة إقالتعاون اإلقليمي          و 
معينة و هو وسيط ألنه يتخذ موقفا وسطا بني التعاون الدويل أو العاملي من ناحية و التعاون الثنائي بني 

  .                                                          ) 2(الدول الفاعلة يف النظام العاملي من ناحية أخرى
يكمن يف أن التعاون يتضمن األفعال اهلادفة إىل التقليل من           أما الفرق بني التعاون و االندماج 

التمييز مثل تلك االتفاقيات الدولية يف خصوص السياسات التجارية، يف حني أن عملية االندماج تشمل 
  .             )3(على التدابري الفاعلة يف القضاء على قدر من التمييز كإزالة احلواجز القائمة يف وجه التجارة

       ترتبط فكرة االندماج االقتصادي بتحقيق تغريات و آثار هيكلية يف االقتصاد الوطين للدول    
الداخلة يف عملية االندماج، تغريات و آثار تقوم عادة على درجة من التعقيد و من الشمول و من بعد 

 اون االقتصادي ال يرتبطاملدى يف العالقات االقتصادية و السياسية بني هذه الدول، يف حني أن جمرد التع
ال من ناحية ما يستهدفه و ال من ناحية ما يترتب عليه من آثار بتحقيق تغريات ليس هلا الطابع اهليكلي   

.         نفسه و ال الدرجة نفسها من العمق و الشمول و التعقيد و بعد املدى يف العالقات بني األطراف  

قوم حالة االندماج إال بني الدول اليت تتميز بالتقارب و التجانس           من هنا يصبح من الطبيعي أال ت
االقتصادي و االجتماعي، و هي ذا ختتلف عن حالة التعاون االقتصادي اليت ميكن أن تقوم بني دول هلا 
نفس النظام االقتصادي و االجتماعي، كما ميكن أن تقوم بني دول ذات أنظمة اقتصادية و اجتماعية 

                                                                                                        .)4(خمتلفة
     

  .45.، املرجع السابق، صالرحيم إكرام عبد)1(
   .                     60.،ص1995 أكتوبر ،112:، عددالسياسة الدولية: جملة، يف ، اإلقليمية يف الشرق األوسط،حنو مفهوم جديد عبد املنعم سعيد)2( 
  .                                                    8.ص، املرجع السابق،  االقتصادي أنشودة العامل املعاصرلالتكام، حسني عمر )3(

.47-46. ص، املرجع السابق، صالرحيمإكرام عبد) 4(  
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            اإلقليمينظريات االندماج : الثالثاملطلب
جندها كلها أو  .، و إمنا نظريات تطمح إىل تغطية هذه الظاهرة          ال توجد نظرية واحدة لالندماج

 أحيانا  و ميكن. مرتبطة بنظرية للتجارة الدولية، أو بصفة أمشل بنظرية حول العالقات بني الدولمعظمها
 ا املؤلف، و حىت إىل جنسيته، إىلالذهاب إىل حد تصنيف النظرية حسب املدرسة الفكرية اليت ينتمي إليه

                                        . الدولندرجة أن تصور النظرية مرتبط مبصاحل دولة ما أو جمموعة م
.نه ال ميكن احلديث عن معىن لالندماج دومنا اإلشارة إىل طرح قيمي أ  G.Myrdal   يقولحيث               

الترابط املوجود بني بعض النظريات اخلاصة بالتجارة الدولية و معظم هذا املوقف يشهد على أمهية 
                                                                                .)1(املذاهب االقتصادية لالندماج

را بالتجربة يف و مؤخ)2( كما ترتبط نظريات االندماج اإلقليمي و بصفة واسعة بالتجربة األوروبية       
 ببناء الدولة الوطنية  أوالأمريكا الشمالية، غري أن وضعية دول اجلنوب ختتلف، فمساراهتا خاصة و متعلقة

                                       *. أو االندماج الوطين، كما جتد أصلها عادة يف التاريخ االستعماري
سنوات  فعلى خالف مفهوم لعوملة إىل جتدد اإلطار التحليلي،القد أدى تكاثف اإلقليمية يف ظل           

االندماج  (Viner, 1950 ; Mead, 1954 ) اخلمسينات الذي كان منطا من نظريات الوحدة اجلمركية
األموال و العمال، و  ص كذلك تدفقات رؤوسص فقط املبادالت التجارية، فهو خي ال خي اليوماإلقليمي

رك أين تسمح السياسات املنسقة بتقارب االقتصاديات و إرساء سياسات إقامة حميط مؤسسايت مشت
حتليل اإلقليمية جتدد يف إطار االقتصاد املؤسسايت بالتركيز على دور املنظمات و القواعد و  .اقتصادية

مي هو ذا فان اجملال اإلقلي .اجلغرافيا االقتصادية اجلديدة أو االقتصاد الدويل اجلديد يف منافسة غري تامة
                                      .  موضع إلعادة تشكيل سلطات عمومية و خاصة و استراتيجيات للفواعل الوطنية و الدولية يف ظل العوملة

 جانب إىلو حتليل ظاهرة االندماج،  تربز يف الوقت احلايل العديد من التصورات اجلديدة لتفسري        
 ,B.BALASSA, The theory of economic integration, 1961, R.ERBES)النظريات القدمية

L’intégration économique internationale, 1966  (االندماج : و من بني هذه التصورات اجلديدة  
  
  

 )1( Roger LE TOURNEAU, op.cit., p.17. 
(2) موريس شيف و ل. ألن وينترز، التكامل اإلقليمي و التنمية، مصر: مركز معلومات قراء الشرق األوسط (ترمجة كوميت للتصميم 

.                                                                                                       12.،ص2003 ،)الفين  
ابرز زعماء احلركة الوطنية (  ترجع جذورها إىل الفترة االستعمارية، و كان السيد علي باش محبهجند أن فكرة توحيد املغرب العريب* 

يف أوائل القرن العشرين أول زعيم فكر يف ضرورة توحيد املغرب العريب يف ميدان الكفاح،كما أن فكرة املغرب العريب كانت يف ) التونسية
. املوجهات الرئيسة يف عمل احلركات الوطنية يف كل من تونس و اجلزائر و املغرب األقصىسنوات الثالثينات من القرن العشرين من احد 

 . )                                       17.،ص1،1987مركز دراسات الوحدة العربية،ط:بريوت ،وحدة املغرب العريبحممد عابد اجلابري، : للمزيد من التفاصيل انظر
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و ) التصور الليربايل(السوق و االندماج عن طريق ) التصور اإلرادي(ول الداالندماج املخطط من طرف 
  الفواعل املوجودة يف و االندماج املشجع من طرف) التصور املؤسسايت(االندماج املرتبط بالقواعد 

التصور (و االندماج السياسي ) هوىاجلالتصور (وضعيات غري متماثلة و مرتبطة بديناميكيات إقليمية 
    .2 رقم اجلدول، )وماسيالدبل

  
La conception volontariste  : املخططالتصور. 1            

يفترض هذا  . االندماج اإلقليمي هو عملية انقطاع اجتاه االقتصاد العاملي التصور هذا حسب         
 .ار العامليالتصور سياسات محاية و سياسات هتيئة اإلقليم و إنشاء نظام إنتاج منفصل عن نظام األسع

إطار التحليل هو اجملتمعات التابعة ، املفككة و املنفتحة و اليت ليس بإمكاهنا إقامة صناعتها على املستوى 
 إىل تقليص التفتح و رفع قدرات التكتل و خلق سوق موسعة و  ذا، يهدف االندماج اإلقليمي.الوطين

هي االقتصاد املخطط و احلماية ف ،عتمد عليهااألدوات األساسية امل أما .تعويض االختالالت اإلقليمية
مت الدفاع عن هذا التصور و ملدة  لقد .القوية للصناعات اإلقليمية و إقامة املشاريع اليت هلا آثار االستقطاب

 جتنب إىل، هذا املخطط كان يرمي )1980خمطط الڤوس  (CEAمن طرف منظمات اجلنوب  طويلة
  .)1(لة املصنعةاملضاعفات و جتهيز الصناعات الثقي

 1949 الذي مت إنشاءه عام CAEM)الكوميكون أو (          لقد كان جملس التعاون االقتصادي املتبادل 
 السوفيييت سابقا،  نظام انقطاع دويل قائم خارج نظام االمتيازات املقارنة و األسعار دمن طرف االحتا

كان الكوميكون قائم على أساس إرادية سياسية .فالدولية، و لقد ترجم باتفاقيات ثنائية و متعددة األطرا
   .)2(حيث أن النشاطات االقتصادية يف خمتلف الدول األعضاء كانت مقررة يف موسكو

 بعد اهنيار جدار برلني و سقوط االحتاد 1991       لقد ترجم االحنالل الرمسي للكوميكون يف عام     
ح خارجي و تصاعد احلمائية الوطنية من طرف الدول السوفيييت ، عملية التفكك اليت متيزت بانفتا

و لقد أدت السياسات املنتهجة من طرف الدول األعضاء سابقا لتجاوز . األعضاء يف املنطقة السابقة
، إىل تزايد الفوارق اإلقليمية بني )مثل حترير األسواق، اخلوصصة، و التحرير التجاري( األزمات 
جل االنضمام إىل االحتاد ل أوروبا الشرقية إىل التحرك من أعديد من دوو لقد دفع ذلك التحول ال الدول،
  .                                                                                                    األورويب

ملستقلة ميكن أن  بني أوروبا و الدول امتيازاتإن تفكك اإلمرباطوريات االستعمارية و تآكل اال        
 .ناميكية االقتصاد العامليحيلل كاختفاء للمسار املخطط للعالقات االقتصادية غري املتماثلة و املنقطعة عن دي

    .»اإلقليمية املغلقة« رجم فشلذا هو يت
                                                           

)1(  Philippe HUGON, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, op.cit, pp.34,37. 
(2) In: http://cartoflash.free.fr/motcle/page/caem.htm 
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        لالندماج عن طريق السوقالتصور الليربايل.          2
، جيب الرجوع إىل ك اإلطار النظري لالحتاد اجلمركيجل فهم هذه املقاربة اليت مثلت كذل          من أ

النظرية النيوكالسيكية ال تعترب الدولة كفاعل اقتصادي أو . األسس النظرية للمدرسة النيوكالسيكية
نت هذه و ذا تكون املؤسسات و األفراد هي وحدها الفواعل االقتصادية، و إن كا كوحدة اقتصادية،

  .الفواعل االقتصادية موجودة على األقاليم الوطنية ذات السيادة و متارس فيها نشاطاهتا
 كذا إىل و(biens) مرفق          أدوات التحليل بالنسبة هلذه النظرية تستند إىل الكمية املنتجة لكل 

، أين يتوقف حتقيق التوازن احلرقليمي و يف ظل نظام التبادل ، و هي متتد إىل املستوى العاملي و اإلأسعارها
  .                                                                                               العام على قواعد السوق

و .           فحسب هذا التصور االندماج االقتصادي اإلقليمي هو مدعم من طرف ميكانيزمات السوق
التمييز بني الوحدات دماج يف القضاء على يكمن االن« د بيال بالسا الذي يقولاالجتاه عن يظهر هذا

  .)1(»االقتصادية املنتمية إىل دول خمتلفة
فهل  .حسب التصور الليربايل، يتمثل االندماج التجاري يف حترير املبادالت و عوامل اإلنتاج          

ففي التصور الليربايل التحرير على  اف أم أهنا تعرقلها؟تشجع االتفاقيات اإلقليمية الليربالية متعددة األطر
و لكن  .تحرير على قاعدة إقليمية مبراحلال من يكون بذلك أحسنو حتقيق األمثل قاعدة عاملية يؤدي إىل 

ن التعريفات اخلارجية هي العائدات  التبادل و بأن باقي العامل ليس حريأخذ هذا التصور بعني االعتبار بأ
من هنا فان  .ألساسية و أن االقتصاديات اليت هي يف مرحلة الطفولة حباجة إىل أدىن محايةالعمومية ا

إلجراءات و التعريفات اخلارجية قد اس االمتيازات املقارنة و توحيد اعلى أس قائمالقليمي اإلتخصص ال
ماج حسب هذا االند . و املنافسةاحلجم ياتاقتصاد األمثل بشرط خلق جتارة و ق حتقييسمح للوصول إىل

  .                          )2(التصور هو تقليص تعوجات السياسة الوطنية و نقل احلدود بالتقرب من السوق العاملية
ذا . نه ال يأخذ بعني االعتبار التطور اهليكلي للدول األعضاءور هو أ          ما يعاب على هذا التص

 ال يقدم إجابات على املسائل املتعلقة بعدم املساواة هأننه ستاتيكي حبكم التصور على أيصنف هذا 
  .                                                             )3(اهليكلية، كما هو احلال بالنسبة للدول النامية

   لالندماجالتصور اجلهوي . 3        
عالقات الداخلية يف داخل الشركات االندماج هو حمصلة الاالقتصاد الصناعي اجلديد، حسب           

      اليت توسع إستراتيجيتها يف جمالتالتجمعاتضمنه هذا االندماج .قومية أو يف داخل الشبكاتال-فوق
  
 

) 1( Djamel-Eddine GUECHI, L’union du Maghreb arabe, Intégration régionale et développement 
économique, op.cit., pp 16,17. 

) 2( Philippe HUGON, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, op.cit, pp. 37,38. 
) 3( Djamel-Eddine GUECHI, op.cit., p.18. 
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  .يؤدي إىل تقسيم إقليمي للعمل و هو إقليمي معني،
استغالل  : متقاربةهلا مصاحلتم إقامتها من طرف فواعل ي القطاعي على مشاريع نيرتكز التعاو          

يتم حتليل االندماج بإعطاء األولوية الستراتيجيات  . التصحر أو محاية البيئةةموارد بطريقة مشتركة، حمارب
 ينتشر مثل هذا النوع من االندماج بصفة  و،الفواعل يف جمال من املنافسة غري التامة و غري املتجانسة

 ، مثل )1(ق األوروبية و هو إحدى نتائج التدويل االقتصاديخاصة يف جنوب شرق آسيا و بعض املناط
  .                                                                                               يف آسيا مثلث النمو

 و (Effets d’agglomérations) بآثار التجمعاتاالقتصاد اجلغرايفحسب   يتميز االندماج         
 و هذا بفضل الثورةلقرابة اجلغرافية  ليوجد تقليص للمسافات و دور  حيث ،التمركز يف مناطق معينة

                                                                                                         .التكنولوجية و حجم املبادالت غري املادية
ألماكن اليت توجد ا أسواق  هو متركز اإلنتاج الصناعي يف ا على املستوى العاملي ما يالحظ         

إن هذه اآلثار  .ميكن أن ينتج عن هذا عملية تراكمية تقوي االختالفات بني املراكز و احمليط و مهمة،
 و .دحام املراكز بازنتاج و مبردودية متناقصة مرتبطة باختالفات يف اإلتم عرقلتهايالدافعة للمركز ميكن أن 

لكي يكون هناك تبادل بني األقاليم جيب أن تكون هناك أنظمة إنتاجية تسمح خبلق حجم معني للسوق و 
يفترض تواجد هياكل قاعدية يف عالقات مترابطة  كما .)تكامل بني آثار التجمعاتأي (مبنتجات متنوعة 

 أو  آثار االنتشارذا عموما إىليؤدي هو .*جمايل مال رأس أي وجود )يف شكل شبكات( فيما بينها
هذا  .عدوى النمو بتقليص تكاليف النقل، بتشجيع حتويل التكنولوجيا أو بتخفيض تكاليف الصفقات

بواسطة أو ، )حتويل دويل حلقوق امللكية للسلع( عن طريق التجارة اخلارجية  يتماالنتشار ميكن أن
بواسطة التنسيق بني الشركات أو بني أو  ،)حتويل حقوق ملكية املؤسسات(االستثمارات املباشرة 

                                                             .ذا فان ديناميكية  التخصص اإلقليمي يتفوق على آثار التجمعات الشبكات اإلثنية،
فسر بلعبة القوى ميكن أن ت) مركز و حميط(إن االختالفات املتنامية ما بني أوروبا و إفريقيا           

و على اعتبار وجود  . إىل تزايد الفقرذلكيؤدي ، و قد جمايلآثار التجمعات و رأس مال  :الدافعة للمركز
مرتبط بالطبيعة االستعمارية و مبستوى تكاليف الصفقات داخل و بني » جنمة« نظام مبادالت يف شكل

 يف ة سوف ترتكزمهميات حجم  اقتصادالدول اإلفريقية، فان النشاطات األساسية و اليت ينتج عنها
     .أوروبا

                                                                                                   
 
    .40.، املرجع السابق، صاإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإلقليميةحممد السعيد إدريس،  )1(

نه جمموع القدرات  اإلنتاجية احملصورة و اليت ميكن أن يعرف على أ رأس املال اجملايل Léon  و Akanni-Honvo حسب منوذج * 
متمركز يف جمال معني و مولد آلثار ) االتصاالت، خدمات اإلنتاج(  يتشكل من عوامل النمو. تساهم يف  رفع إنتاجية باقي عوامل اإلنتاج

                   ...). حجم السوق، املعرفةتكاليف الصفقات، آثار(-التكتالت-التجمعات
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 تؤدي هذه اجملاالت أو الشبكات إىل و للتنظيم و االبتكار، جماليةتتميز هذه األقاليم بأشكال               
و ال يكون للبىن القاعدية و رأس املال البشري أو االجتماعي احملصورة يف جمال معني  .تنافسية إقليمية
هذا اجملال هو عبارة عن جمموعة من  .ريق قنوات نقل مؤسساتية و إعالمية يف جمال مالئمفعالية  إال عن ط

                           .)1(الفواعل اليت حتقق بواسطة تعامالهتا املتبادلة تعلما مجاعيا و تنتج آثار التجمعات

                                                                التصور املؤسسايت. 4        
 هو إقامة نظام مشترك من القواعد من طرف السلطات جحسب التصور املؤسسايت االندما        

                                                                       .العمومية يف عالقة مع الفواعل اخلاصة
العملية اليت تتضمن « أنه  يعرف االندماج على (E.HAAS)           و يف هذا اإلطار جند أرنست هاس 

 و النشاطات السياسية لقوى سياسية يف دول متعددة و خمتلفة حنو مركز جديد تكون تحتول الو الءا
  .                                   )2(»ملؤسساته صالحيات تتجاوز صالحيات الدول القومية القائمة

 تعريف هاس لالندماج عرف ليون ليندبرغ يف دراسة له عن السوق األوروبية           و استنادا إىل
  :                                                                                     املشتركة االندماج بأنه

رجية أو شؤوهنا  العملية اليت جتد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤوهنا اخلا«)1(          
الداخلية الرئيسية باستقاللية عن بعضها البعض، و تسعى بدال من ذلك الختاذ قرارات مشتركة يف هذه 

).                                             لتكن منظمة دولية(الشؤون أو تفوض أمرها ملؤسسة جديدة   
موعة من اجملتمعات السياسية بتحويل نشاطاهتا  أو هي العملية اليت تقتنع من خالهلا جم)2 (         

                                                                                                             .»)3(السياسية إىل مركز جديد

 وضع حواجز يف وجه ، هدفت املؤسسات اإلقليمية إىل»لإلقليمية املغلقة«          يف التحاليل السابقة 
أما التحاليل اجلديدة . االقتصاد العاملي، و تدعيم محاية إقليمية و كذا حتويل السيادة اجتاه هيئات إقليمية

من . جنوب و على تنسيق السياسات االقتصادية/ لإلقليمية املؤسساتية جندها تركز على العالقات مشال 
جنوب  متنح السياسات مصداقية و تساهم يف / دل احلر مشال منطلق أن التعاون العمودي أو اتفاقيات التبا

 دوال  جمال السياسات االقتصادية من شأنه أن ينشأفالتعاون يف. تقليص الرتاعات حول املصاحل الوطنية
  .                           األموال و التكنولوجيةستنافسية تعمل على إغراء األسواق املالية و جلب رؤو

 الرقابة و السلطاتعن طريق عزل هيئات (مصداقية هذه السياسات بتخفيف التفضيالت  ترتبط         
                                         . إقليميةو بإنشاء مؤسسات ) الوطنيةعن مجاعات الضغطالقضائية 

    
) 1( Philippe Hugon,  Les économies en développement à l’heure de la régionalisation , op.cit., pp.59-60.  

املؤسسات :، بريوت و الكويت)ترمجة وليد عبد احلي(، النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، جيمس دوريت و روبرت بالستغراف )2(
         .                                                   271. ، ص1985اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 

.272.نفس املرجع ، ص )3(  
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و كذا حمور ) نافتا(تشكل هذه الفلسفة حمور اتفاقيات التبادل احلر يف منطقة مشال أمريكا           و 
 ا دورةو تلعب القواعد و املعايري القانوني .اتفاقيات التبادل احلر بني االحتاد األورويب و الدول  النامية

ادية الدولية، حيث يسمح اإلطار القانوين مبنح متخذي القرار القدرة التنبؤية ، متناميا يف العالقات االقتص
  .    )1(وكذا ضمان أمن بيئة األعمال و السماح بتقليص املخاطر

                                                                                                  
   وماسيالتصور السياسي أو الدبل.5
  االقتصاد السياسي و العالقة بني االندماج االقتصادي و السياسي تصورات           • 

  .تتقابل العديد من تصورات االقتصاد السياسييف هذا اإلطار             
 للمقررين  حتليل العقالنية االقتصاديةميكن ،  «Public choice theory»            حسب نظرية 

األنظمة السياسية و االندماج اإلقليمي يف عالقة و نعرف خمتلف األسواق وضع  يث ميكنحب السياسيني
صاحلها لن يكون يف ، متسلطنيمنطقيا فان األنظمة التسلطية أو الديكتارورية اليت تتميز حبكام  .السياسية

على  . مع اخلارجميف تعظيم الريع يف عالقاهتالشركاء، بل مصلحتها هي انتقال السيادة أو الرقابة إىل 
ذا  .العكس فان األنظمة الدميقراطية تتميز بتفاعل مابني عارضي و طاليب سياسات االندماج اإلقليمي

 .فيحتمل وجود العديد من األشكال حسب دور اجلماعات الضاغطة، األحزاب السياسية و احلكومات
 ميكنهم حسب احلاالت ،على املدى البعيد ، استراجتيات تنميةميلكوناألنظمة اليت تتميز بديكتاتوريني  أما

                                                                                           .)2(تشجيع البناء الوطين أو اإلقليمي
يتعلق األمر بإعادة إدخال السياسي يف قلب القرارات ، *التصور السياسي أو الدبلوماسي حسب         
فالتقارب  دة و بأهداف الوقاية من الصراعات،ذا يترجم االندماج اإلقليمي بانتقال السيا .القتصاديةا

 biens)  العموميةاملنافعانتقال السيادة و إنتاج  .االقتصادي هو طريقة لتجاوز العداءات السياسية
publics)مثل خلق عملة إقليمية (ة  على املستوى اإلقليمي هي إجابة لتجاوز عجز الدولة يف ظل العومل
  ).                  موحدة
  االندماج اإلقليمي هو طريقة لتسيري التوافق النسيب بني جماالت السلطات االقتصادية و جماالت         

و املوافقة بني شبكات التبادل و االستثمار فوق القومي مع التنظيمات  السلطات السياسية،
     .ؤسسايت متجاوزين بذلك احلدود الوطنيةالسوسيوسياسية و اإلطار امل

                                   
 ) 1( Philippe HUGON, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation ,op.cit., pp.59-

60.   
)    2( Philippe HUGON, Analyse comparative des processus d’intégration économique régionale, le 

Cered/FORUM et le Cernea, Université de Paris  X- Nanterre, in : www.diplomatie.gouv.fr/fe/IMG/pdf., 
consulté le 25/10/2005. 

theories of , Europe in question, .HARRISON Reginald J:  انظرانظر ملزيد من التفاصيل حول النظريات السياسية* 
.22-9.pp, 197, George Allen and Unwin Ltd: London, gional international integrationre 
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 .فدرالية أو فدراليةن ك االندماج السياسي إىل حتول يف السيادة و ميكن أن يأخذ أشكااليؤدي       
الحتاد األورويب، فانه قليلة املناطق االندماجية اليت تؤدي إىل الوحدة السياسية، باستثناء اهي إذا كانت ف

 غري أن درجات التحول يف السيادة ختتلف  و بدرجات متفاوتة، أبعاد سياسية،،ب االندماجيةلكل التجار
على السيادة الكاملة للدول و ال تأخذ أي بعد ترتكز منطقة اآلسيان من منطقة إىل أخرى، فمثال جند 
 تتخذ من التكتل أداة ملواجهة الشيوعية، و اليوم بالنضال ضد بداية( سياسي إال يف عالقاهتا اخلارجية 

   .  )1( )القوى اآلسيوية األخرى الصينية و اليابانية
  :                من خالل حتليل التصورات املختلفة لالندماج اإلقليمي ميكن حصرها ضمن ثالث تساؤالت

القتصاد ؟ احتاد القطاعات أم احتاد الدول           ميكانيزم السوق أم االندماج املنظم ؟ السياسة أوال أم ا
يف حني ) أولوية السياسية أم االقتصاد ؟(؟ يف املنطقة املغاربية التساؤل الذي ينبغي التركيز عليه هو الثاين 

  .                                                                يصبح السؤاالن اآلخران تابعني هلذه املسألة
، و عن دورمها يف تشكيل حميط »االقتصادي« أم »السياسي«    يشكل التساؤل حول أولوية      

التكامل أو االندماج االقتصادي، التساؤل األساسي السابق لكل عملية اندماجية، شريطة أن يكون 
  .                    قتاهلدف بعيد املدى من هذه العملية هو االندماج الشامل، أي اندماج اقتصادي و سياسي يف ذات الو

         و ميكن االستناد يف هذا إىل التجربة التكاملية األوروبية، فلقد طرح قيام االحتاد األورويب مسألة 
 و دور كل »االقتصادي« و »السياسي«حمورية، من الناحيتني النظرية و العملية، هي مسألة العالقة بني 

فكيف حتققت إدارة هذه العالقة يف اإلطار األورويب؟       . ديمنهما يف تشكيل حميط االندماج االقتصا  
          يشري تاريخ التجربة االندماجية األوروبية، إىل أن هذه األخرية انطلقت أساسا من دوافع و
 متطلبات اقتصادية، يف الوقت الذي كان اجملال السياسي األورويب على امتداد عقود، بل قرون، موضع

فقد أملى قيام نظام القطبني على أوروبا، خصوصا بعد احلرب .  و عرقية و دينية و لغويةنزاعات قومية
 فلقد حتولت أوروبا إثر احلرب العاملية الثانية إىل(العاملية الثانية، العمل على مل شتاهتا و مجع صفوفها 

حلادة اليت كانت تعمل يف ، بالرغم من االنقسامات السياسية ا))2(طالل مادية و اقتصادية و نفسية و بشرية
داخل القارة ، و طغى الطابع االقتصادي على عملية اجلمع هذه، يف بداياهتا األوىل، على ما سواه من 

و انطوت هذه التجربة على دروس بالغة الداللة، و أمهها إمكان التقدم على طريق التنسيق و . جوانب
مع  .  مماثل و مواز قد حتقق على املستوى السياسيالتعاون و الوحدة االقتصادية، من دون أن يكون تقدم

  .)  3(ذلك مل يكن التقدم يف جمال االندماج االقتصادي ممكنا لو مل يرفده حد أدىن من التفاهم السياسي
  

) 1( Philippe HUGON, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, op.cit., pp.74-
75.   
 (2) Denis MICHEL et Dominique RENOU, Code commenté de l’Union Européenne, Paris  Ed. DE 
VECCHI S.A., p.5. 

  .21.ص، 2004 ، يونيو547 ، عددجملة العريب يف ؟ملاذا التجزئة: التعاون االقتصادي العريبكمال محدان، ) 3(
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ع بداية املسار االندماجي، هو دائما قرارا          يف الواقع إن قرار االندماج، أي القرار الذي يطب

فكل عملية اندماجية مهما . *، على اعتبار أن العملية االندماجية تستدعي دائما فواعل سياسية)1(سياسيا
كانت طبيعتها حتتاج إىل اإلرادة السياسية، حىت و إن كان الدافع األساسي من هذا املسار هو ذو طبيعة 

                                                                                      .               اقتصادية

  االندماج االقتصادي الكبريةت          و يظهر ذلك من خالل التجربة األوروبية حيث انطوت قرارا
 و ما كانت على تكاليف و تضحيات و منافع مشلت البلدان األوروبية املختلفة، و إن بنسب متفاوتة،

مثل هذه التكاليف و التضحيات لتتجسد لو مل يكن هناك حد أدىن من االستعداد السياسي و االجتماعي 
 .                                                                               )2(لتحملها و استيعاب أعبائها

باملعىن الواسع، اإلرادة االجتماعية » اإلرادة«  على مفهوم         فالعملية االندماجية تقوم إىل حد كبري
أي إرادة قوى اجتماعية بعينها تسهم يف عملية بناء اجملتمع القائمة بطبيعتها على الصراع حول تغيري 

.                                                            )3(اجملتمع وفق رؤى و مصاحل متعارضة و متباينة
 :            )4( على ثالثة ركائز أساسية إرادة التطور االجتماعي          و تقوم
و .  أن تعرب اإلرادة عن قوة اجتماعية، أو جمموعة قوى اجتماعية بعينها:أوال        

كلما كانت تشكيلة القوى االجتماعية عريضة و متنوعة، و ممثلة كما و كيفا للشرحية 
 ما كانت تلك اإلرادة قريبة من حتقيق غاياهتا،األوسع يف اجملتمع كل

 فهي بنيان الغايات ذاهتا، حيث يلزم أن تتوفر بنية فكرية متماسكة، جتذب :ثانيا        
اجلماعات االجتماعية املنتمية إليها و النابعة منها، كمحدد هلوية اجملتمع اليت يعلنها و 

فيه الطاقات البشرية من أجل وجود مشروع جمتمع تسخر (يكافح من أجل تركيزها 
  ، )بلوغ اهلدف املرجو أال و هو بناء اجملتمع و التغيري حنو األفضل

 ة فهي اإلمكانية، أي توفر املقدرة االقتصادية و املعرفية و العضوية الالزم:ثالثا        
  . لتجسيد اإلرادة االجتماعية

  
  

(1) Roger LE TOURNEAU, L’unité maghrébine, dimensions et perspectives, op.cit.p.20. 
، عن إنشاء الواليات املتحدة األوروبية، اليت حتتاج كخطوة أوىل1946، الوزير األول الربيطاين عام   Winston CHURCHILL حتدث *  

.إقامة جملس أووربا  
.21.كمال محدان، املرجع السابق الذكر، ص) 2(  

األهرام، : ،   مصر136، عدد جملة السياسة الدولية: ، يفكامل االقتصادي العريبحنو نظرية للتحممد عبد الشفيع عيسى،  )3(
                                                                                                                                          .  68.، ص1999أفريل 

  نفس املرجع،  )4(
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جلمع بني هذه املقاربات و التصورات    من هنا يظهر أن أي دراسة للعملية االندماجية حتتاج إىل ا         
، فواقع العملية االندماجية أينما كانت، يبني و االقتصادية، و الثقافية) مبا فيها املؤسساتية(سياسية الالثالثة 

   .                                           الثقافيةصعوبة الفصل بني أبعادها السياسية و االقتصادية و 
                                                         

 جدول رقم 02 
 تصورات االندماج اإلقليمي

 
دبلوماسية عن طريق 
 التحويل يف السيادة

مؤسساتية عن طريق 
 القواعد

إقليمية عن طريق 
 الشركات

إرادية عن طريق 
طالتخطي  

اندماج ليربايل عن 
 طريق السوق

 التصورات
   حتويل يف السيادة-
  وحدة سياسية-

 بيئة مؤسساتية مقلصة -
  لعدم اليقني

  إرساء سياسات-

   منافسة غري تامة-
 نظرة فواعل متعددة -

  يف وضعية غري متماثلة
   تنسيق بني الشركات-
   تكاليف الصفقات-
   آثار التجمعات-
العاب  -

 اتصراع/تعاونية

 نظرة إرادية ملخطط -
إقليمي للتنمية و برامج 
موضوعة من طرف 

  الدولة
   محاية اجتاه اخلارج-
   عدم اتصال-
 

إطار من املنافسة التامة -
و االستقرار، تصحيح 

  بواسطة السوق
   تنسيق-
 ليربالية و انفتاح -

 خارجي

 األهداف
 كونفدرالية أو -

  فدرالية الدول
 الوقاية من -

  ألمنالصراعات، ا
 مبادالت و مشاريع -

مترابطة كوسيلة 
لتجاوز العداءات 

  السياسية
 إنتاج ثروات -

  عمومية إقليمية
  سلطة التفاوض-

   إقامة مؤسسات-
 مصداقية السياسات -

  االقتصادية
   إرساء العملة-
   بنك إقليمي-
 تنسيق أو توحيد -

 السياسات االقتصادية

 اعتماد متبادل بني -
  الفواعل

  يفي تنسيق وظ-
 التحكم يف املتغريات -

املوجودة على املستوى 
  اإلقليمي

 ختفيض تكاليف -
  الصفقات

  تعويض االختالفات-

 حتالف، سلطة -
  التفاوض

   تصنيع-
   تكامل بني املناطق-
 برجمة اإلنتاج و هتيئة -

األقاليم املخططة آلجال 
بعيدة املدى على 

 مستوى الدول

   رفاهية املستهلكني-
   منافسة-
  ق التجارة خل-
 حرية تنقل املنتجات -

  و عوامل اإلنتاج
 احترام االمتيازات -

  املقارنة 
  اقتصاد احلجم-

 الوسائل
اتفاقيات االستقرار 

  النقدي
   وحدة نقدية-
 وحدة السياسات -

  مشال/اتفاقيات جنوب
ات االندماج  اتفاقي-

  اإلقليمي 
 ميكانيزم االستقرار -

 سياسات حتث -
الفواعل ذوي الرتعة 

  اإلقليمية
 دعم األقطاب -

 مؤسسات و سلطات  -
  إقليمية 

  اية اجملال اإلقليمي مح-
   استثمار عمومي-

منطقة تبادل حر، شراكة 
  التعاون

:  احتاد مجركي-
سياسات خاصة 
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  القطاعية و االقتصادية
 جهود الوقاية من -

  الصراعات
 قوى التدخل -

 اإلقليمية

  اإلقليمي
   ابتكارات مؤسساتية-
  حتويل املصداقية-

  اإلقليمية
 معاهدات و اتفاقيات -

حتد من عدم التأكد لدى 
  الفواعل

  ميكانيزم التعويض-

   هياكل قاعدية إقليمية-
 ميكانيزمات التعويض -

  و إعادة التوزيع 
  ختطيط إقليمي-

  بالتعريفات
سوق :  وحدة نقدية-

حرة للتبادل، حتويل 
النقود، و حرية انتقال 

  رؤوس األموال
طار مؤسسايت خمفف  إ-

من اجل احترام املنافسة 
 و لعبة السوق

 املؤشرات
 درجة التحول يف -

  السيادة
   أفعال الدول املهيمنة-
 ثقل مجاعات -

  الضغط
 إنتاج الثروات -

 العمومية اإلقليمية

 توحيد القانون و -
  القواعد

 تقارب السياسات -
  االقتصادية

 إنتاج املعايري و -
  القواعد

 س األموال جلب رؤؤ-

 أمهية العالقات -
  االقتصادية فوق اجلوارية

   أفق فضائي للفواعل-
 درجة التحكم يف -

املعلومة على املستوى 
  اإلقليمي

 تنسيق األفعال على -
  املستوى اإلقليمي

 تبادل رمسي و غري -
  رمسي

 أمهية الشبكات و -
  عالقات اجلوار 

  آثار التجمعات-

 توحيد السياسات -
  و االجتماعيةاالقتصادية 

   مشاريع مشتركة-
   قدرة تفاوضية دولية-
 درجة محاية -

التعريفات و غري 
التعريفات للمجال 

  اإلقليمي
 اقتصاديات احلجم -

 للصناعة اإلقليمية

   االمتيازات املقارنة-
   حركة إقليمية للعوامل-
 اخنفاض تكاليف -

  اإلنتاج
   توسيع السوق-
   انفتاح جتاري-
   خلق للتجارة-
 قتصاد احلجم ا-

 إقليمية منفتحة إقليمية مغلقة إقليمية مركزة إقليمية معيارية إقليمية فدرالية
 
Source : Philippe HUGON, les économies en développement à l’heure de la régionalisation, 
op.cit., p.36. 
 

 جدول تصورات االندماج اإلقليمي (تابع)
 

 
  
 
 
 

  
  
  



 70

  آثاره االندماج اإلقليمي و و أهداف و أشكالشروط :املبحث الثالث
  شروط االندماج االقتصادي اإلقليمي :املطلب األول

 ال يوجد شك يف أن ظاهرة اخنراط الدول يف تكتالت مجاعية غالبا ما حتصل نتيجة لدوافع و          
مل تبني أن اجلوانب االقتصادية إال أن التجارب املختلفة عرب العا.  اقتصادية و غري اقتصادية،حوافز عديدة

  .                  هي اليت تلعب الدور البارز و احلاسم يف حث الدول على اخلوض يف عمليات اندماجية
حيث  . بتوافر بعض املقومات و الشروط األساسيةة إن عملية جناح العمليات االندماجية مرهون        

لالندماج، و ترتيب التعامل االندماجي و التكاملي على أساس مقومات مواتية يتطلب األمر ضرورة توافر 
شروط ضامنة لتحقيق منافع متبادلة و متكافئة لألطراف، و أخريا توفر النية السياسية و اإلرادة التنفيذية 

                                                           .الفاعلة حقا لدى كل واحد من أطراف االندماج
  إن العنصر األساسي من املقومات الضرورية لالندماج االقتصادي، هو العنصر املتمثل :   أوال       

:  املوجودة يف ناحية أو أكثر من الكيانات االقتصادية الوطنية لدى األقطارالعوز و النواقصحباالت  
و هذا العنصر يعترب مبثابة . تسويقيةسواء يف هياكلها اإلنتاجية أو يف مواردها اإلمنائية أو يف إمكاناهتا ال

الدافع األول حنو االندماج، الن أي دولة، إمنا تسعى إىل االندماج يتيح هلا إمكانية حصوله على إمدادات 
إال أن عنصر العوز و النواقص رغم أمهيته كعنصر أساسي . و منافع يناهلا من األطراف اليت يتكامل معها

  .                                   )1(افيا  وحده خلوض يف عملية االندماجحنو التكامل و االندماج،ليس ك
          و السبب يف ذلك هو أن حاالت العوز و النواقص املوجودة عند أي دولة، ال ميكن زواهلا، 
 تلقائيا، ما مل تكن لدى الدولة نفسها فوائض و منافع يستطيع مبادلتها مع الدول األخرى لقاء حصوله

  .                                                                             على إمدادات و منافع من غريه
معا هو أمر ضروري إلقبال الدولة، » النواقص« و» الفوائض«          و لكن مع أن وجود عنصري

إىل التكامل ما مل تتوافر عناصر كطرف، على التكامل مع غريها، كطرف آخر، إال أن هذا األمر ال يؤدي 
فهذا ميثل شرطا بالغ األمهية، الن عملية التكامل بني طرفني أو أكثر، . مقابلة لدى الطرف اآلخر أيضا

تستدعي وجود تناظر نوعي و تناسب كمي مقبول بني عناصر الفوائض و عناصر النواقص لدى أطراف 
ق إال عندما يكون النقص لدى طرف من نفس نوع و التناظر املطلوب ال يتحق. االندماج االقتصادي

الفائض املتاح لدى الطرف اآلخر، حبيث تتطابق املواصفات النوعية و الكمية للنواقص مع املواصفات 
و يف هذه احلالة تصلح الفوائض      . النوعية و الكمية للفوائض لدى أطراف التكامل إزاء بعضهم البعض

  . )2(»التبادل« لعوز املوجودة عند بعضهم بعضا بالتقابل واملتاحة لديهم إلزالة حاالت ا
 
خطط التنمية العربية و اجتاهاهتا التكاملية و التنافرية، دراسة لالجتاهات اإلمنائية يف خطط التنمية العربية املعاصرة حممد احلمصي،  )1(

 .     96.،ص.1986، 1 طربية،مركز دراسات الوحدة الع:، لبنان1980- 1960إزاء التكامل االقتصادي العريب 
                  .97.،صنفس املرجع)  2(
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           و من خالل هذه العناصر املشكلة ملقومات االندماج يتبني أن عملية االندماج ليست عملية 
و إذا كانت بعض التعقيدات ترجع إىل . بسيطة االندماج ليست عملية بسيطة و لكنها عملية معقدة

تعلقة مبدى التطابق بني مواصفات النواقص و الفوائض، فان أكثر هذه التعقيدات تنشا عن املشاكل امل
« يف نطاق» مصلحته الذاتية«كون هذه العملية جتري بني أطراف يسعى كل واحد منهم إىل حتقيق 

اء و هذا األمر يستلزم إجياد توازنات و تكافؤات بني أفعال األخذ و أفعال العط. »املصلحة اجلماعية
و ميكن أن تصور هذه العملية بصورة .  االقتصاديجاملتبادلة فيما بني األطراف الداخلة يف عملية االندما

  ).                                                                            1( على النحو املبني يف الشكل رقم )1(جتريدية
الطرف الثاين                                                        الطرف األول 

  عطاء        اخذ 
2ن     1ف   
2ف  1ن       
     اخذ عطاء 

).1(الشكل رقم 
:الشروط االقتصادية-ثانيا         
املالئمة و  تستوجب عملية االندماج االقتصادي اإلقليمي توفر جمموعة من الظروف االقتصادية         

 األيدي العاملة املدربة، و ختصص مشاريعها اإلنتاجية على واملشجعة منها توافر البنية األساسية املالئمة، 
                               .أساس إقليمي، و انسجام السياسات االقتصادية، و توزيع مكاسب اإلنتاج

ج عن العملية االندماجية إىل حد كبري على مستوى  االمتيازات اليت ميكن أن تنتتتوقف أمهية         
التنمية االقتصادية املتوصل إليها يف الدول الشريكة، أي شكل التطور يف هذه الدول ، السيما الصناعي، و 

  .                              اخل...، )2(كذا مواردها الطبيعية ، الظروف املناخية، اليد العاملة، و رأس املال
يعد وجود بنية أساسية مالئمة من بني الشروط الواجب : توافر البنية األساسية املالئمة-1           

 اإلقليمي، ال يتيح، يف الواقع، إمكانية انتقال آثار احلجم لفاجملا .توفرها من اجل جناح العملية االندماجية
مواصالت و اتصاالت مالئمة ذلك و الوفرات اخلارجية و التقدم االقتصادي إال إذا توفرت شبكة نقل و 

الن عدم توافر وسائل كافية للنقل و املواصالت يف الدول األعضاء من شانه إضعاف أمهية االندماج 
االقتصادي، حيث يتعذر توسيع حركة التبادل التجاري بني منطقة و أخرى داخل نطاق التكتل 

 اطق املتخلفة بصورة مشتركة، خاصة يف جمالكما يتعذر أيضا تنمية اقتصاديات املن .االقتصادي اإلقليمي
  

  . 78-79. املرجع السابق،ص،خطط التنمية العربية و اجتاهاهتا التكاملية و التنافرية د احلمصي، حمم)1(
)2(  F.Kahnert et autres, Intégration économique entre pays en voie de développement, Paris : centre de 

développement de l’organisation de coopération et développement économiques, 1966, p.33. 
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 إذ أن زيادة   .تكامل عمليات االستثمار و املشاريع اإلنتاجية و استغالل املوارد اإلقليمية بصورة موحدة
اكز التكتل االتصاالت، و تقريب املسافة بني دول االندماج االقتصادي سيؤدي مبرور الوقت إىل دعم مر

يف إطار التجارة الدولية، و جيعل من السهل إنشاء عالقات جتارية و اقتصادية جديدة مع الدول 
      .)1(األجنبية

 من العوامل املؤدية إىل جناح العملية االندماجية هي توافر :توافر األيدي العاملة املدربة -2            
ل األعضاء حيث يتيح ذلك باستخدام مواردها اإلنتاجية بطريقة األيدي العاملة املدربة و املؤهلة يف الدو

كما يتيح هلا يف ذات الوقت تنمية هذه املوارد و زيادة حجمها، و ينتج عن ذلك زيادة .فعالة مستمرة
اإلنتاج الكلي، و رفع مستوى املعيشة يف دول االندماج، و  توسيع نطاق التعاون االقتصادي بني الدول 

                                                                                                       .األعضاء
 االقتصادي جيقتضي جناح االندما :ي  ختصيص املشاريع اإلنتاجية على أساس إقليم-3            

ي، و ذلك الن هذا شرطا آخرا ، هو ختصيص املشاريع اإلنتاجية يف الدول األعضاء على أساس إقليم
التخصص جيعل اقتصاديات هذه الدول متكاملة تعتمد على بعضها البعض بطريقة مباشرة، مما يؤدي إىل 
زيادة املبادالت التجارية بينها، فنجاح االندماج االقتصادي يعتمد بالدرجة األوىل على مدى تباين 

تباين ميكن هذه الدول من احلصول التخصص اإلنتاجي يف الدول األعضاء بوجه عام، ذلك الن هذا ال
على امليزة الكربى اليت حيققها االندماج االقتصادي للدول األعضاء عادة، و هي ميزة توسيع حجم 

يف حني انه يف الوقت الذي يتشابه فيه التخصص اإلنتاجي يف هذه .السوق أمام منتجات الدول األعضاء
 كبري، و بالتايل يفقد االندماج االقتصادي أثره كتنظيم الدول تفقد الدول مثل هذه امليزة قيمتها إىل حد

                                                        .)2(لتنشيط التبادل التجاري بني جمموعة الدول األعضاء
إن احد شروط زيادة املبادالت داخل املنطقة يتمثل يف  :انسجام السياسات االقتصادية -4           

يق بني السياسات االقتصادية للدول األعضاء، و على وجه اخلصوص بني السياسات اجلمركية و التنس
 .التجارية و النقدية و الضريبية، و ال يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات اليت سبق ذكرها
يمية من جهة أخرى كذلك من الضروري تنسيق سياسات االستثمار بشكل يؤمن تنمية اقتصادية إقل

و هذا يقودنا إىل ضرورة إعداد  .متوازنة، حيث ميكن التوفيق بني املصاحل الوطنية و املصاحل اإلقليمية
و على هذا األساس، جيب أن .سياسة إقليمية لالستثمار تؤمن تنمية متجانسة ملختلف الدول األعضاء
اج، و ينبغي أن يتيح العدد الكبري هتدف السياسة اإلقليمية لالستثمار إىل حتقيق توزيع عادل ملزايا اإلنت

 للمشاريع املقامة إمكانية تسهيل مهمة الشركاء الصعبة يف توزيع النشاطات الصناعية بشكل متوازن عرب 
  

                                                     .56.املرجع السابق،ص ،و التكتالت اإلقليمية البديلة...التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب،العوملة ،الرحيمإكرام عبد  )1(
  .57-56. صنفس املرجع،ص )2(
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 اليت ميكن أن تنجم عن قيام(إن التخصص و تنسيق االستثمارات سيمكنان من جتنب االختالالت .املنطقة
 و ازدواجية االستخدام اليت ميكن أن تتسبب يف هدر كبري، و يتمثل ،)أقطاب حقيقية يف بعض البلدان

األهداف اليت يرمي إليها تنسيق السياسات االقتصادية لبلدان املنطقة يف توزيع عادل ملكاسب احد 
      .)1(االندماج

 من الشروط الصعبة حتقيقها هي التحديد الدقيق ملكاسب : توزيع مكاسب االندماج-5           
،و لكن املمكن هو إقامة سياسة مشتركة دف اختاذ ءالندماج و كذا توزيعها العادل على خمتلف األعضاا

 تفاديا الن تعمل البلدان األكثر تقدما، أو األغىن على سحب عوامل ةجمموعة من اإلجراءات التصحيحي
ات مشتركة حول هياكل اإلنتاج و الكفاءات ملحقة بذلك ضررا بالبلدان املتأخرة،فينبغي اختاذ إجراء

اإلنتاج الصناعي و الزراعي للحيلولة دون حدوث اختالالت اقتصادية و اجتماعية تربك عملية اإلنتاج، 
و جيب أن تقترن اإلجراءات اهليكلية أيضا بإجراءات أخرى حلماية البلدان األضعف يف املنطقة، فيمكن 

 إلغاء رسوم االسترياد على املنتجات القادمة من على سبيل املثال، أن يواجه بلد خسارة يف العوائد اثر
فتحرير التبادل ميكن أن يسفر عن اثر .البلدان األعضاء، و اليت كان يستوردها، فيما قبل من بلدان أجنبية

سليب على ميزان مدفوعات البلدان الفقرية، اليت تستورد منتجات الشركاء اآلخرين بأسعار أعلى من تلك 
و هكذا ميكن إن ننشأ أوضاع تقود إىل تفاقم التفاوتات اإلقليمية، و من .ق الدوليةاليت تتحدد يف السو

اجل تفادي ظهور مثل هذه االختالالت، يتوجب إجياد وسائل للتعويض كتحويل املوارد يف صاحل البلدان 
  .األضعف

:ةالشروط السياسي: ثالثا          
 تفترض هذه و جناح أو فشل العملية االندماجية،  تلعب الظروف السياسية دورا أساسيا يف         

الظروف تواجد هياكل متماثلة لصناعة القرار يف طريف أو أطراف االندماج املتعددة، و التوصل إىل حالة 
 كما تفترض أيضا ضرورة توافر .من القبول املشترك لتحقيق التوافق و التجانس وفقا ملقتضيات احلاجة

هداف السياسية و االقتصادية للشركاء، و وجود فرضيات سياسية مشتركة أو القدرة على االستجابة لأل
على األقل وجهات نظر متوافقة حول أبعاد سياسية تنظم التدخالت احلكومية احمللية املؤثرة على التجارة 

  . )2(ةيف السلع و اخلدمات و املعامالت املالية األخرى، و أشكال و أمناط هذه السياسة و أوامرها الالئحي
 تظهر أمهية العامل السياسي كذلك يف مدى إميان املقررين السياسيني بأمهية اللجوء إىل االندماج          

فالعامل السياسي  .اإلقليمي كوسيلة لتجاوز بعض املشاكل اليت تطرح على الساحة السياسية و االقتصادية
  

       
  .58-57.،ص املرجع السابق، الرحيمإكرام عبد )1(
     .59-58. ص نفس املرجع، ص )2(
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   .)1(لعب دورا حمركا يف العديد من االتفاقيات اإلقليمية، بدءا بتشكيل االحتاد األورويب
السياسة العامة يف :          و تظهر أمهية العامل السياسي يف كون أن املفتاح احلقيقي لالستثمار يتمثل يف

املعتدلة، و احلفاظ على حقوق امللكية، و قطاعات متويل بعض املناطق مثل سياسة االقتصاديات الضخمة 
و االندماج اإلقليمي ميكنه أن حيسن االستثمار إذا زادت املصداقية السياسية بصورة . و بنوك ذات كفاءة

  .                        )2(واضحة و زاد حجم السوق، لكن ذلك حيتاج إىل أن يصاحبه سياسة عامة جيدة
             أهداف االندماج اإلقليمي  :املطلب الثاين

كرب التطورات اليت عرفتها العالقات الدولية يف السنوات األخرية هو منو التكتالت   إن أحد أ        
و من الواضح أن مجيع الدول تنتمي إىل تكتالت، و رمبا تنتمي الدولة الواحدة إىل  .التجارية اإلقليمية
ن ثلث جتارة العامل تتم من خالل مثل هذه االتفاقيات، و يقترب ذلك كما أن أكثر م .أكثر من تكتل

 او ختتلف االتفاقيات اإلقليمية بشدة، لكنه .الرقم من الثلثني إذا ما مشل التعاون اآلسيوي الباسيفيكي
 و هذا يعين متيزها عن التجارة .مجيعا تتفق يف أن هدفها هو تقليل العقبات التجارية بني الدول األعضاء

باإلضافة إىل هذا اهلدف املشترك بني مجيع االتفاقيات اإلقليمية فهناك جمموعة  .)3(املفروضة على البضائع
 و أخرى غري معلنة، و هلذه 1،2من األهداف املعلنة و الواضحة كما هي مذكورة يف املربعات أرقام 

من  .ه هناك صعوبات للفصل بينهاندية و السياسية و العسكرية، إال أأبعاد خمتلفة منها االقتصا األهداف
                                                                                                 : بني األهداف املعلنة ما يلي

هتدف الدول من خالل اخلوض يف عمليات  :الرغبة يف تأمني الوصول إىل األسواق الكربى -          
قليمي يف احلصول على مزايا اإلنتاج الكبرية حيث يتسع حجم السوق، و يشجع هذا على االندماج اإل

توجيه االستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، و إعادة تكوين احلركة احلرة للسلع و رأس املال و العمل من 
                           .                                   )4(دولة أخرى، و إزالة كل العوائق يف هذا اجملال

تعاين الدول خاصة الرأمسالية من مشكلة ضيق األسواق، و صعوبة تصريف الفائض من           حيث 
إنتاجها و ترى يف التكتل االقتصادي حال ملشكلة ضيق نطاق السوق، و عليه فبعد عملية االندماج 

 و يترتب على ذلك زيادة إنتاج .عضاء أوسع تشمل مجيع الدول األقاالقتصادي يصبح لدى الدولة سو
     املعطلة  و غري  اإلنتاجية املشروعات ملقابلة الزيادة يف الطلب على منتجاهتا، و بالتايل تشغيل الطاقات

      املستغلة كما يؤدي إىل حتقيق وفورات اإلنتاج الكبري حيث يشجع اتساع نطاق السوق على إقامة  
  

)1(  Michel Fouquin, Jean-Marc Siroen, Régionalisme et multilatéralisme sont-ils antinomiques ? IN : 
Economie Internationale, op.cit., p.5. 

                     .                                                        18.، صاملرجع السابق الذكر، التكامل اإلقليمي و التنمية، ألن وينترز. موريس شيف و ل)2(
   .1. نفس املرجع ، ص)3(

 (4) إكرام عبد الرحيم،التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب،العوملة..و التكتالت اإلقليمية البديلة، املرجع السابق ،ص. 52.  
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 صناعات ذات حجم اقتصادي تنخفض فيها تكاليف اإلنتاج لدرجة متكن املشروعات من التسويق خارج
  .)1(أسواق الدول األعضاء

رغبة الدول يف أن تلزم أنفسها بسياسات أفضل مبا يف ذلك الدميقراطية، و تطبق هذه  -          
                                                             .السياسات على املستثمرين املواطنني و األجانب

ات و الدول إىل االكتفاء من خالل أسواق اكرب و منافسة دفعت ضغوط العوملة الشرك -           
                                                               .)2(متزايدة للوصول إىل التكنولوجيا و االستثمار األجنيب

 من يعمل االندماج االقتصادي على متكني الدول األعضاء :حتسني شروط التبادل التجاري -           
حتديد أو تعديل شروط التبادل التجاري بينها و بني العامل اخلارجي و ذلك وفقا ملصلحتها اخلاصة، و 

                                        .يكسب الدول األعضاء قوة تفاوضية أو تساومية أمام العامل اخلارجي
و هذا عن طريق فسح :يض نسبة البطالةالعمل على االستفادة أكثر من اليد العاملة لتخف -           

اجملال حلرية انتقال العمالة و اهلجرة ما بني الدول األعضاء مما يزيد من اليد العاملة املدربة و املهرة يف 
و يؤدي إجراء حرية انتقال اليد .شكل أفضل لتقسيم العمل الذي يطبق يف إطار االندماج االقتصادي

 اندماج اقتصادي إىل حل جزئي ملشكلة البطالة يف األمد القصري، حيث العاملة ما بني الدول الداخلة يف
يعمل إىل إعادة توزيع العمالة ما بني الدول األعضاء و هو ما جيعل حتقيق التوازن أو التناسب بني املوارد 

                                                                                 .   )3(املتاحة يف كل دولة و عدد السكان
اخلوف من البقاء بعيدا عن بقية دول العامل اليت اخنرطت يف اجتاه إىل اإلقليمية، أي اخلوف  -           

                                                               .    من التهميش  و اإلقصاء من النظام االقتصادي
إن العالقة اليت تربط االندماج االقتصادي بعملية التنمية االقتصادية  :نمية االقتصاديةحتقيق الت -           

تتمثل يف الفوائد اليت قد خيلقها االندماج لصاحل الدول األعضاء يف دائرة االندماج، الن اهلدف الرئيسي 
ذكرناها سابقا للدول و احلكومات من إقامة مثل هذا االندماج االقتصادي هو حتقيق األهداف اليت 

 .على حنو أحسن من تلك اليت ميكن أن حتقق من خالل جهود منفردة و منعزلة) خاصة االقتصادية منها(
و يعين هذا أن العالقة تتمثل يف ارتباط الوسيلة باهلدف، حيث يفترض أن االندماج من أحسن الوسائل و 

           س كل حمور للتنمية هو حمور للتكاملأفضلها لتحقيق التنمية االقتصادية، و يقال يف هذا اجملال لي
   
 
         

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف (، التكامل االقتصادي الزراعي العريب و حتديات املنظمة العاملية للتجارة، مقدم عبريات )1(
  .            24.، ص2002، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري: ، جامعة اجلزائر)العلوم االقتصادية

 (2) موريس شيف و ل.ألن وينترز، التكامل اإلقليمي و التنمية، املرجع السابق، ص.6.                                              
.24. مقدم عبريات، املرجع السابق، ص)3(  
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   سعى إليه االندماج إىل توسيعو حتقق التنمية من خالل ما ي .)1(و أن كل حمور للتكامل هو حمور للتنمية
 حجم السوق و توفري اليد العاملة و التقليل من تكاليف االستثمار و الزيادة يف عوائده، و كل هذا يعمل

  .على الرفع من اإلنتاج لتلبية الطلب املتزايد و من مثة زيادة معدل النمو االقتصادي يف الدول األعضاء
.                  ريق بني أهداف االندماج يف كل من الدول الصناعية و الدول النامية   لكن تظهر هنا ضرورة التف       

تسعى الدول الصناعية يف هذا اجملال إىل االستفادة من عوائد الكفاءة النامجة على إزالة العوائق املفروضة 
 و توسيع نطاق السوق  على األنشطة االقتصادية القائمة و زيادة حجم التجارة اإلقليمية للدول األعضاء،

أمام املشروعات يف كل بلد من البالد األعضاء هذا االتساع الذي يسمح باالستفادة مبا يتحقق من 
وفورات اإلنتاج الكبرية و مزايا التخصص، و انعكاس ذلك على رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية يف 

                                                                           .)2(صناعات تلك الدول
 الصناعة يف اجتاهها هلذه األهداف قد تأثرت إىل حد كبري بالنظرية و يف الواقع أن تلك         

الكالسيكية يف التجارة اخلارجية، اليت ترى أن اكرب قدر ممكن من الرفاهية االقتصادية، يتوقف على توزيع 
و أن من العوامل . اج، مما حيقق أكفاء استخدام ممكن هلذه املوارداملوارد االقتصادية بني فروع اإلنت

األساسية لتحقيق ذلك حرية التجارة بني أقطار العامل كله، مبا يتضمنه ذلك من حرية انتقال السلع و 
عناصر اإلنتاج فيما بني األقطار و دون أي متييز بني هذه السلع و العناصر، حبسب مصدرها و من هنا 

تباط بني األهداف اليت توقعتها الدول الرأمسالية من عملية االندماج االقتصادي، و بني الوسائل يتضح االر
اليت استخدمتها لتحقيق هذا االندماج و هي إزالة احلواجز و القيود اجلمركية و غري اجلمركية على انتقال 

                                           .                                )3(السلع و عناصر اإلنتاج فيما بينها
أما بالنسبة للدول النامية فهي عادة ال حتقق هذه املكاسب بنفس القدر من الفاعلية و الديناميكية 

 .                                                                              االقتصادية اليت يفرزها التكتل
 خالل خمتلف املناقشات اليت طرحها الكثري من األساتذة حول دوافع و أهداف االندماج بني          فمن

الدول،  و إذا نظرنا إىل االندماج من الزاوية االقتصادية، يظهر أن االندماج ال يشكل هدفا يف حد ذاته، 
ن الزاوية السياسية أما إذا نظرنا إىل االندماج م. و لكنه أداة و وسيلة لتحقيق هدف أو أهداف معينة

.                              فسوف يظهر على انه هدف، سوف تسعى الدول و احلكومات إىل تشكيله  
، »النمو االقتصادي« أو» إستراتيجية للتنمية«         ذا ميكن أن ميثل  االندماج يف املنطقة املغاربية 

السياسات العامة « شكل االندماج االقتصادي يف املنطقة احدفتلتحق األداة االقتصادية بالبعد السياسي ، لي
.                                                                                                     »للتنمية  

كلية العلوم : ، جامعة اجلزائر)االقتصاديةأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم (، التكامل االقتصادي العريبقدور بوزيد، ) 1(
  .  22.، ص1999، االقتصادية و علوم التسيري

  .53.إكرام عبدالرحيم، املرجع السابق، ص ) 2(

.53نفس املرجع،  )3(
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:ل السياسة عن أهدافهم من االنضمام إىل االتفاقيات االندماجية اإلقليميةأقوال رجا1مربع رقم  

:التجارة
إن حتقيق اتفاق التجارة العربية احلرة سيكون عامال رئيسيا يساعد اململكة على توسيع سوق «

         .                                                                                  »صادراهتا
وكالة أنباء زيناو– مالكي وزير الصناعة و التجارة و التموين األردين هاين  

  1998سبتمرب7
إن االندماج اإلقليمي ال يعوق التجارة العاملي احلرة، و لكنه جزء أساسي منها، كما انه ميكن «

.                   »الدول من خمتلف املستويات من التنمية و املشاركة الفعالة يف التجارة العاملية  
 ممثل كولومبيا يف اجتماع فريق عمل منظمة التجارة العاملية يف املريكوسور 

  1995أكتوبر 10-11
:الستثمارا

احتاد دول جنوب شرق آسيا و منطقة التجارة احلرة (إن تنمية  االستثمار املباشر يف آسيان«
.                   »نمية على املستوى العامليسيضمن بقاءه فعاال و منافسا يف جمال الت) التابعة له  

ستريتز تاميز-السكرتري العام آلسيان-داتوك آجيت  
1997فيفري25  

و حنن ....إن مثل هذا املناخ الصحي ميثل نقطة جذب كربى لالستثمار األجنيب يف الصناعة«
صادية من خالل إنشاء نشجع االستثمارات العربية اليت من خالهلا ميكننا الوصول إىل الوحدة االقت

.                                                                              »سوق للتجارة احلرة  
حممد العمادي وزير االقتصاد و التجارة اخلارجية السوري متحدثا عن منطقة التجارة احلرة 

1998نوفمرب6العربية لصحيفة مصرية   
.» دولنا، البد من تشجيع االستثمار و إجياد الوظائفو لكي ينتظم النمو بني«  

متحدثا عن اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية-رئيس املكسيك-كارلوس ساليرت  
1994نوفمرب4  

:األمن و الدميقراطية
إن تكوين السوق األوروبية املتوسطية سيدفع كل جوانب التعاون األخرى مثل اجلوانب «

.                                                        »ية و األمنية و التنميةالسياسية و االقتصاد  
امحد فتحي سرور رئيس احتاد الربملانيني العرب و املتحدث باسم جملس الشعب املصري يف 

  1998أكتوبر28حديث مع إذاعة صوت العرب 
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1تابع ،املربع رقم

كا الشمالية يف رفاهية و استقرار جرياننا األقربون و مها لقد سامهت اتفاقية التجارة احلرة ألمري«
اثنان من أهم شركاءنا التجاريني، لقد ساعدت االتفاقية املكسيك على التخلص السريع من 

.            »االهنيار االقتصادي احلاد، يف الوقت الذي اجتهت فيه حنو الدميقراطية بسرعة تارخيية  
1997يف رسالة إىل الكوجنرس األمريكي يوليو -ت املتحدة األمريكيةرئيس الواليا-ولييم كلينتون  

:النفاذ إىل السوق  
إن أكثر ما يزعج نيوزيلندا هو انقسام العامل إىل تكتالت جتارية ال تتواجد فيها نيوزيلندا، لذلك «

         .                                         »فنحن حريصني على استمرار التعاون مع آسيان
حول اتفاق التجارة احلرة بني نيوزيلندا و سنغافورة-رئيسة وزراء نيوزيلندا-هيلني كالرك  

2000اوت17-جملة الشرق األقصى االقتصادية  
:التكامل العميق

إن اتفاق أوروبا مع الوحدة األوروبية إلعداد إطار عمل مناسب يف كل احلوار السياسي و «
يدة، هو خطوة هامة جلمهورية التشيك جتاه هدفها األساسي و هو التعاون الشامل يف جماالت عد

.                                                            »العضوية الكاملة يف الوحدة األوروبية  
 مندوب مجهورية التشيك لدى جلنة منظمة التجارة العاملية حول اتفاقيات التجارة اإلقليمية

1997ماي30  
:و التنميةالنمو 

.»سوف يدعم نقل التكنولوجيا من دول مشال البحر األبيض املتوسط إىل دول جنوبه«  
 امحد فتحي سرور رئيس احتاد الربملانيني العرب و املتحدث باسم جملس الشعب املصري

1998 أكتوبر 28يف حديث مع إذاعة صوت العرب   
، و حتسني مستوى و نوعية املعيشة و لتحقيق التنمية و النمو االقتصادي، و حماربة الفقر«

.»للشعوب يف جنوب إفريقيا، و مساندة اجملتمعات يف مشكالهتا عن طريق التكامل اإلقليمي  
يف اجتماع احتاد جنوب إفريقيا للتنمية-حمافظ بنك االدخار اإلفريقي- كريس ستالز  

1997ماي 1  
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 أهداف االندماج اإلقليمي من خالل االتفاقيات2مربع رقم
:جارة و العائداتالت
.»و ذلك لتحسني قدرات شركاهتم التنافسية يف األسواق العاملية«  

1992اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية   
. »و خللق سوق ممتدة و آمنة للبضائع و اخلدمات اليت تنتجها بالدهم و لتقليل أخطار التجارة «

1994-)رتويالكولومبيا و املكسيك و ف( اتفاقية جمموعة الثالثة   
لتطوير اقتصادهم حىت تزداد اإلمدادات و تتحسن نوعيات السلع و اخلدمات املتاحة، مع العناية «

.                                                              » األحوال املعيشية ملواطنيهمبتحسني  
 1991- اتفاقية السوق اجلنوبية املشتركة

  »..عية و الزراعية و التجارية و االجتماعية للدول األعضاءحتقيق التنمية الصنا«
  .1989-معاهدة إنشاء احتاد املغرب العريب

:االستثمار
.»و لتامني إطار عمل خاص بالتنمية و األنشطة اإلنتاجية ميكن التنبؤ بنتائجه«  

1994- اتفاقية جمموعة الثالث  
إقليميا، وخارجيا، و لتوسعه و منو و تطوير هناك مطلب أساسي لدفع االستثمار املباشر حمليا، و «

.»اقتصاديات كل دولة من األعضاء و املنطقة ككل  
1998-بيان كينشاسا عند إنشاء جمموعة الكوميسا  

إن ذلك حيسن اقتصاد الدول بتشجيع االستثمار و فرص اإلنتاج و التجارة و التبادل «
                                                   .                                        »التجاري

1992آسيان للتجارة احلرة   
:التنمية

.»و لضمان إن هذه اإلجراءات تشجع التنمية يف الدول األقل تقدما و يف توجيه اقتصادهم«  
1979اتفاقية االحتاد اجلمركي اإلفريقي   

:الدميقراطية و حقوق اإلنسان
قة يف التنمية و التكامل، البد من ضمان احلقوق الدميقراطية، و و لكي تشترك شعوب املنط«

.                                                          »مراقبة حقوق اإلنسان و سيادة القانون  
1992-احتاد جنوب إفريقيا للتنمية  

مو االقتصادي و         و تعميق الدميقراطية و احترام حقوق اإلنسان، و مراعاة التوازن بني الن«
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             خمتلف أشكال االتفاقيات اإلقليمية  :املطلب الثالث
 ختتلف االتفاقيات اإلقليمية حسب درجة عمقها، و حسب مستوى احلماية اجتاه السوق و          

ب ما إذا كانت ، و حسب عدد الدول األعضاء، و حس)إقليمية مغلقة أم منفتحة( القواعد الدولية
                            .4انظر امللحق رقم  ،)1()اندماج أفقي أو عمودي( جنوب/ جنوب أو مشال/جنوب

األول هو شكل التكتل التجاري اإلقليمي القائم على :          و تتميز اإلقليمية اجلديدة مبظهرين أساسني
 بدرجات متيزها عن العالقات التجارية مع الدول غري فرضية تيسري العالقات التجارية بني الدول األعضاء

 الصناعي يف جمموعة من الصناعات العملو الشكل الثاين قائم على أساس التخصص و تقسيم . األعضاء
  .)2(أو صناعة واحدة بني جمموعة من الدول اليت جيمعها هذا التخصص و التقسيم يف العمل

                                                                          :منوذج التكتل التجاري -1          
          ختتلف أشكال االندماج االقتصادي تبعا الختالف الدرجة اليت يبلغها اندماج اقتصاديات الدول 
    

) 1( Philippe Hugon, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation , op.cit, p.28 

 .39.حممد السعيد إدريس، املرجع السابق، ص )2(

  2 تابع للمربع رقم
.                                     »االجتماعي، و حماربة الفقر، و تشجيع التفاهم بني الثقافات  

 1995-إعالن برشلونة يف املؤمتر األورويب املتوسطي
:التعاون و التنسيق اإلقليمي

 حتسني التعاون اإلقليمي يف جنوب شرق آسيا مع و إلقامة احتاد قوي للعمل املشترك من اجل«
.      »و بالتايل يسهم ذلك يف األمن و الرفاهية و التقدم يف املنطقة.الشعور باملساواة و املشاركة  

1977-إعالن آسيان  
و لتحسني التعاون بني املشاركني يف االقتصاد العاملي، و خاصة هؤالء املشاركني يف عمليات «

.                                                                       »يكا الالتينيةالتكامل يف أمر  
1994- اتفاقية جمموعة الثالث  

:التكامل اإلقليمي و العلمي
.»و للمشاركة يف النمو املتوازن و لتوسيع التجارة العاملية، و دعم التعاون الدويل«  

1992-رةاتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احل  
للمسامهة يف التعاون بني ..لتسهيل وصول شيلي إىل اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة«

ط ل
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املتكاملة، و ميكن أن منيز بني أربع درجات أو مستويات لالندماج التجاري، أدناها هو مناطق التبادل 
احلر، حيث تقوم الدول األعضاء بتخفيض أو إلغاء احلواجز على التجارة داخل املنطقة مع احملافظة على 

و بعدها يف املرتبة الثانية تأيت االحتادات اجلمركية، حيث تقوم . يزة مع الدول غري األعضاءمحاية متما
الدول األعضاء بوضع تعريفات خارجية مشتركة، باإلضافة إىل حترير التجارة بني الدول األعضاء من أي 

جلمركي ليتجاوز يأيت يف املستوى الثالث السوق املشتركة، حيث يتم توسيع االحتاد ا. حواجز مجركية
حدود إلغاء احلواجز اجلمركية املشتركة و توحيد التعريفة اجلمركية مع اخلارج إىل إلغاء كافة احلواجز 

حرية انتقال العمال ، و رأس املال، : غري اجلمركية أيضا حبيث تتوفر حرية انتقال عوامل اإلنتاج األربعة 
 االقتصادي حيث يتم تنسيق السياسات االقتصادية أما أعلى مستوى فهو االحتاد. و السلع، و اخلدمات

االقتصادية -و فيما يلي خمتلف أشكال االتفاقيات التجارية. )1(القومية باإلضافة إىل السوق املشتركة
  :                                                                                                    اإلقليمية
                               جنوب/قيات االقتصادية و التجارية مشالاالتفا
جتمعات التعاون االقتصادي•           
يتعلق األمر هنا برابطة من الدول قائمة على أساس منطق إقليمي و ترمي إىل تنظيم التعاون ما بني          

ية، االستثمار، املعايري، سياسات املنافسة، و الدول حول مسائل مثل تنسيق السياسات االقتصادية، التجار
هذه التجمعات ترمي إىل حتضري املفاوضات التجارية متعددة األطراف أو الشروع يف اتفاقيات مت .البيئة

  :      و ميكن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل .)2(إبرامها مسبقا
 و اليت 1989مت إنشاءها عام    APEC ( Asia Pacific Economic Cooperation)          اتفاقية  

 اوروبا     آسياع اجتماو الدول اآلسيوية، األمريكية و الدول القريبة من احمليط اهلادي،   تضم معظم
(ASEM)و يضم دول االحتاد األورويب و بعض الدول اآلسيوية، و التجمع 1996إقامته يف عام (مت الذي 

   .(EAEC ,1990)ااالقتصادي لشرق آسي
   اتفاقيات االمتيازات غري املتماثلة    •          

يتعلق األمر باتفاقيات ما بني دول الشمال و دول اجلنوب قائمة على تنازالت أحادية لالمتيازات لصلح 
ميكن ذكر االتفاقيات السابقة .بعض الدول املصدرة دون أن حتصل الدول املستوردة على نفس االمتيازات

                                                       ).، و اتفاقيات أوروماد)3(لوميمعاهدة ( لالحتاد األورويب
  اتفاقيات التبادل احلر •          

     
 . 39. املرجع السابق، ص،اإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإلقليمية حممد السعيد إدريس، )1(

(2) Philippe Hugon, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, op.cit, p.28 
La coopération entre l’Union , Mohamed Ben El Hassan ALAOUI : ملزيد من التفاصيل حول املعاهدة انظر) 3(
 .30-28.p, 1994, NATHAN:  Paris, )Thèse de doctorat d’état en droit(, Européenne et les pays du Maghreb 
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الرسوم تقليص أو إلغاء   إىلترميهي  . فيما خيص ختفيض الرسومل باملثةهذه االتفاقيات قائمة على املعامل
تستثين  ومركية جتاه الدول خارج االتفاقية،مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها اجل اجلمركية داخل املنطقة،

ميكن إعطاء أمثلة  .ياسات التجاريةعادة هذه االتفاقيات بعض املواد احلساسة و هي ال تشمل تنسيق الس
 و دول أخرى أو مع اتفاقية النافتا، اتفاقيات التبادل احلر بني االحتاد األورويب : مناطق التبادل احلر نع

                                             ).إفريقيا اجلنوبية، اجلزائر، تونس، املغرب:مثال( بعض املناطق
         ت الشراكة االقتصادية اتفاقيا•          

مابني االحتاد ألورويب و ) 2000جوان ( هذا النوع من االتفاقيات تضمنتها معاهدة كوتونو           
، و ترمي هذه االتفاقيات إىل تشجيع االندماج التدرجيي دون تصادم يف االقتصاد العاملي  ACP  دول

 إىل االندماج اإلقليمي و اإللغاء التدرجيي ء اللجوملبادئ املعاملة باملثل، و هي تشجع كذلكوفقا  
                                  .  للتعريفات اجلمركية

  جنوب  /االتفاقيات النقدية مشال         
فنجده .  السياسات النقدية عنصرا مهما يف عملية االندماج اإلقليميتوحيديشكل تنسيق أو          

 يف مناطق أخرى ة االندماجيالعمليةنه يشكل جوهر الندماجي األورويب يف حني أسار ايتمحور يف آخر امل
  .                                                                                         مثل منطقة الفرنك

.)1(ثال منطقة الفرنكهناك مناطق نقدية عمودية تربط بني دول صناعية و دول نامية،على سبيل امل          
جنوب/االتفاقيات التجارية جنوب

االحتادات اجلمركية •          
         يتضمن االحتاد اجلمركي إزالة مجيع الرسوم اجلمركية و احلواجز األخرى على التجارة بني 

لعامل و كذلك ، باإلضافة إىل إقامة تعريفة خارجية مشتركة اجتاه الواردات اآلتية من بقية ا)2(األعضاء
ميكن اإلشارة إىل . ت إقامتهاتقسيم العائدات اجلمركية بني الدول األعضاء حسب القواعد اليت مت

                                                                                                  .كوسوراملري
السوق املشتركة •          
ملشتركة تتجاوز االحتاد اجلمركي لتصل إىل حترير عوامل اإلنتاج،و إزالة كافة القيود  السوق ا         

على حركة انتقال العملة و رؤوس األموال بني الدول األعضاء،و قد حقق االحتاد األورويب مرحلة السوق 
     السوق جند أن العديد من  االحتادات اجلمركية ترسم كهدف الوصول إىل  .1992 أواخر )3(املشتركة

  
)1(  Philippe Hugon, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation, op.cit, p.29 

دار اخللدونية للنشر و التوزيع، :اجلزائر ،جملة دراسات اقتصادية، يف مقومات و معوقات التكامل االقتصادي املغاريببوكساين رشيد،دبيش أمحد،  )2(
                                                             .86.، ص2004سبتمرب 

  .86.نفس املرجع، ص) 3(
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  .كوسورريمثل امل املشتركة،
           االحتاد االقتصادي   •          

سوق املشتركة ليبلغ درجة تنسيق أو توحيد السياسات االقتصادية            يتجاوز االحتاد االقتصادي ال
 .املالية و االجتماعية و النقدية للدول األعضاءو 

   االندماج االقتصادي  •         

   ميثل االندماج االقتصادي املرحلة األخرية اليت ميكن أن يصلها أي مشروع للتكامل االقتصادي،        
بلوغ هذا املستوى  .بقاو يتم الوصول إىل هذه املرحلة النهائية مرورا باألشكال املختلفة اليت مت ذكرها سا

                    .، واملالية و السياسات النقدية)1(من االندماج يقتضي توحيد السياسات االقتصادية كافة

 :      منوذج التكتل الصناعي - 2            
ت           إىل جانب منوذج التكتل التجاري السابق الذي يستند على مستويات خمتلفة من التسهيال

التجارية يوجد نوع آخر من التكتالت االقتصادية، يعتمد أيضا على الروابط التجارية و لكنه ينشا يف 
األساس بدوافع تفرضها العالقات الصناعية و التكنولوجية ال يشترط أن يربط بني الدول كما هو احلال 

احدة أو مناطق جتمع بني بالنسبة للتكتالت التجارية، و لكنه ميكن أن يربط بني مناطق داخل دولة و
.           عضوية أكثر من دولة ال يشترط فيها أن تكون متقاربة جغرافيا بقدر ما تكون متكاملة صناعيا

. و البعض اآلخر يطلق عليها اسم الدولة اإلقليم  Subregional البعض يسميها ب إقليمية فرعية         
وب شرق آسيا و بعض املناطق األوروبية و هو إحدى النوع يوجد بصفة أساسية يف مناطق جنو هذا 

و الثورة التكنولوجية و تقسيم العمل ) الذي متت اإلشارة إليه يف املبحث األول(نتائج التدويل االقتصادي 
  .                                        )2(أكثر من كونه نتيجة ألمناط معينة من السياسات احلمائية التجارية

 أي ظهور رة إليه، تنظيما عامليا لإلنتاج  و كما سبق اإلشاالتكنولوجية،لقد ترتب على الثورة          
 الذي خيتلف عن النمط التقليدي الذي ساد خالل الثورة الصناعية تقسيم العملأمناط جديدة للتخصص و 

 ة، وهو ما يعرفحيث يوجد اآلن نوع من تقسيم العمل بني دول خمتلفة إلنتاج نفس السلع. األوىل
  و أصبح شائعا أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة  ،Intra-Industryبتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة  

 أكرب بني مقاطعات أو واليات يف إنتاج جزء أو أكثر من تلك السلعة وو بتحديد  بني عدد من الدول،
 و قد أصبح هذا النوع من التخصص Intra-Firm  هو ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة

  .)3(أحيانا بني دول صناعية و دول نامية
                 

  .                                  9.، املرجع السابق، صالتكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر حسني عمر، )1( 
.40.، املرجع السابق، صقليميةاإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإل  حممد السعيد إدريس،)2(  
.40.نفس املرجع، ص )3(
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  اجلديد من التخصص و تقسيم العمل أدى، يف إطار عملية تدويل احلياة االقتصادية ،هذا النوع          
إىل الدعوة خللق جتمعات أو كيانات تربط بني املناطق أو األقاليم املتكاملة اقتصاديا و اليت تربطها مصاحل 

 أكثر ارتباطا بوالية أمريكية جتمعها معا عملية إنتاج نوع معني من ة فقد تكون جزيرة ياباني. مباشرة 
السيارات أو احلاسوب أكثر من ارتباط تلك اجلزيرة بأي جزيرة يابانية أخرى، أو تلك الوالية األمريكية 

                                  .                                                  بأي والية أمريكية أخرى
 بقرار سياسي و إمنا عن طريق عالقات نتجت عن حركة ناطق اإلقليمية الفرعية مل تنشأ هذه امل        

و ألهنا مناطق . فهي تتبع و ال تسبق التدفق احلقيقي للنشاط اإلنساين.  السوق العاملي للسلع و اخلدمات
  .                  )1( داخل حدود جغرافية إلحدى الدولفإهنا قد تقع Natural Economic Zones طبيعية اقتصادية

         و من أمثلة املناطق أو الدول اإلقليم اليت تقع داخل دولة واحدة منطقة مشال ايطاليا، و األلزاس و 
قة يف أكثر من دولة أما بالنسبة لتلك اليت تتشكل من مناطق متفر. اللورين، و بادين فريمتربج، و كتالونيا،

فأمثلتها كثرية، مثل املنطقة اإلقليمية اليت تربط بني بوهيميا يف مجهورية تشيكيا مع ساكسوين يف أملانيا و 
سيليزيا يف بولندا، و كذلك منطقة لومباردين يف ايطاليا و املناطق اجملاورة يف فرنسا و سويسرا، كما 

لواليات املتحدة و مشال املكسيك، و هي روابط تفوق برزت روابط مماثلة بني منطقة جنويب غريب ا
  .                                                                           مثيالهتا مع الوطن األم يف البلدين

 :ب جنوب شرقي آسيا، و أمهها هو ما يعرف األقصى و  كما جند هذا النموذج شائعا يف الشرق        
The Subregional Growth Triangle  مع العمالة لربط التكنولوجية و القوة املالية  1990 عام الذي نشأ

و منها كذلك الروابط غري .يف اندونيسيا، و منطقة جوهور جنويب ماليزيا» أرخبيل ريو« و املوارد يف
ط املقاطعات الشمالية و كذلك ترتب. احلكومية التجارية و املالية بني مقاطعة فوجيان الصينية مع تايوان

الشرقية يف الصني بعالقات و ارتباطات مماثلة مع كوريا اجلنوبية و اليابان جلذب املستثمرين و تنشيط 
  .                                                                                             )2(التجارة

        
 
 
 
 
 
 

  .40.، املرجع السابق، صاإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإلقليمية ،حممد السعيد إدريس) 1(
.41-40، ص ص نفس املرجع )2(  
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   ي آثار االندماج االقتصادي اإلقليم:املطلب الرابع
 يتم عادة ربط عملية االندماج االقتصادي مبفهوم التنمية االقتصادية و خاصة بالنسبة للدول         

. جل حتقيق هذه التنمية و ليس كهدف يف حد ذاهتادماجية كوسيلة من أالعملية االنالنامية، حيث تؤخذ 
                                                              فما هي آثار االتفاقيات االقتصادية اإلقليمية ؟

اسات التجارية املتبناة يف جل تقييم اآلثار املترتبة عن العملية االندماجية على اختالف السي من أ        
كل جتربة، سواء كانت أحادية أو متعددة األطراف متييزية، أو متعددة األطراف غري متييزية ، 

تشكيل كتل تؤثر يف عالقات  (جنوب، فانه ينبغي تعريف األهداف املنتظرة/جنوب، أو مشال/جنوب
، و كذلك مقارنة آثار )ملستهلكنيالقوة الدولية، الوقاية من خماطر الصراعات، أو زيادة رفاهية ا

   :االتفاقيات االقتصادية اإلقليمية بالسياسات التجارية األخرى، و يكون هذا التقييم وفقا للمعايري التالية
                 .املتعلقة خبلق أو حتول تدفقات التبادل* االجيابيات الستاتيكية بالنظر إىل الرفاهية -     
خر ذو طبيعة مؤسساتية متعلق باملصداقية و إرساء السياسات اخلاصة بتقليص املخاطر معيار آ -         

                                                                                         .و تشجيع جلب رؤوس األموال
 األمالك القدرة التفاوضية، إنتاج الوقاية من الصراعات،(املعيار الثالث هو ذو طبيعة سياسية  -         
                                                    ).اخل...األمن اخلارجي، عملة، معايري مشتركة: العمومية

  إمكانية تعظيم الرفاهية يف حالة االندماج          • 
:)1(  تتأثر الرفاهية االقتصادية يف وضع االندماج مبا يلي         

  التغري يف حجم املنتجات النهائية، و بالتايل حجم الدخل القومي، يف كل دولة من الدول)1(       
بعد حتقيق -يف الرفاهية، إذا ترتب على إعادة توزيع املواد) أو نقصا(األعضاء، ميكن القول بأنة مثة زيادة 

ستثمارات معلوم مقدارها، كمية السلع و اخلدمات املنتجة باستخدام ا) أو نقصت( أن زادت -الندماج   
 
A.C.Pigou         علق أمهية كبرية على اجلوانب االقتصادية للرفاهية بوصفها رفاهية مادية تنم حقا عن   بيچوجند أن * 

غري مباشر ذلك اجلزء من الرفاهية الكلية الذي يتناوله املقياس النقدي بطريق مباشر أو «سعادة اإلنسان و رغد العيش، فقد عرفها بأهنا 
بالنسبة لبيچو، فان الدخل القومي ميثل حجم الرفاهية الكلية ، و أية زيادة يف حجم الدخل القومي تؤدي إىل زيادة مناظرة يف الرفاهية .»

وزيع و أن التغريات يف ت.االقتصادية الكلية، شريطة أن نصيب غري األثرياء من هذا الدخل ال ينقص عما كان عليه قبل الزيادة يف الدخل
لكن افتراض زيادة الرفاهية االقتصادية بإعادة .(الدخل القومي لصاحل غري األثرياء ذوي الدخول احملدودة مدعاة إىل زيادة الرفاهية االقتصادية

صية لغري يف املنافع الشخزيادة صافية توزيع الدخل من األثرياء إىل غريهم من أفراد اجملتمع هو افتراض ال يدعمه معيار موضوعي ينبئ عن 
ذلك « : ركز اهتمامه بالرفاهية الكلية، وعرف الوضع األمثل بالنسبة إىل الرفاهية بأنهباريتو.األثرياء، بل يستند فقط إىل احلكم الشخصي

حسني عمر، .د:انظر.(»الوضع الذي ال ميكن التحرك منه إىل وضع آخر يصبح فيه كل فرد يف النظام االقتصادي أحسن حاال من ذي قبل

   ).                     23-19(،ص ص1،1998دار الفكر العريب،ط:، القاهرةكامل االقتصادي، أنشودة العامل املعاصر،النظرية و التطبيقالت
  . 25-23.، املرجع السابق، صالتكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر حسني عمر،) 1(
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و لو أخذنا   .من االستثمارات) أو اكرب( اصغرأو اقتضى إنتاج ذات الكمية من السلع و اخلدمات مقدارا
يف االعتبار بان االستثمارات ليس هلا تأثري على الرفاهية، فانه ميكن القول بان الزيادة يف الناتج القومي 

تؤدي إىل زيادة الرفاهية، مبعىن انه من املمكن توزيع كمية من السلع و ) مع استبعاد االستثمارات(الصايف 
من ذي قبل بني األفراد لتحسني األحوال املعيشية للبعض منهم دون أن تسوء األحوال اخلدمات اكرب 

  .                                                                                    املعيشية للبعض اآلخر
هتا من السلع األجنبية يف العامل   التغري يف مدى التمييز بني السلع املنتجة حمليا و بني مثيال)2 (          

إذ أن .اخلارج، فان الرفاهية تتأثر مبا لالندماج من اثر فيما يتعلق باخليارات املفتوحة أمام املستهلكني 
تقتصر على التمييز بني السلع املنتجة حمليا و -بعد قيام االندماج–القيود املفروضة على حركات السلع 

يث  أن التعريفة اجلمركية  املفروضة على السلع األجنبية متيل باملستهلكني السلع املنتجة يف اخلارج، من ح
أما إزالة .إىل شراء املزيد من كميات السلع احمللية األقل قيمة و القليل من السلع  األجنبية األغلى قيمة
 لكنها تقيم التعريفات اجلمركية داخل دول االندماج، فإهنا تقضي على التمييز بني سلع الدول األعضاء، و

إن الكفاءة االقتصادية ال تنسحب إىل «:كما يقول بيال باالسا.هذا التمييز ضد السلع األجنبية لصاحلها
اإلنتاج فحسب، بل أيضا إىل التبادل، و التحسن يف احدمها أو يف االثنني معا يشكل زيادة يف الرفاهية 

                                                                                          .  »املمكنة التحقيق
إن تقييم التغريات يف  . إعادة توزيع الدخل داخل كل دولة من دول االندماج على حدة)3(           

توزيع الدخل يف كل دولة من دول االندماج على حدة يتطلب إجراء املوازنة بني األفراد بالنسبة إىل 
هيكس يف حتديد الرفاهية،يقوم هذا املعيار على أن إمكانية جعل -تماد على معيار كالدوريتم االع.الرفاهية

غري أن .تعد معادلة للزيادة يف الرفاهية االقتصادية) أو على األقل ليس أسوأ حاال(كل فرد أحسن حاال
 ذي أمهية تعرض لكثري من النقد بناء على أن الوضع االفتراضي بعد التعويض غري* هيكس-معيار كالدور

التغريات يف توزيعه داخل أية دولة -تقريبا-و مع ذلك فان عنصر الدخل ميثل.ما مل حيدث التعويض فعال
 و يتم ذلك يف حالة االندماج يف صورة .من دول االندماج، ما دام التعويض ممكنا من الوجهة السياسية
        .نوع من املعونة إلعادة توزيع العمالة فيما بني مؤسسات األعمال

 
 
 

إذا كان من « :هيكس يهدف إىل التغلب على صعوبة قياس الرفاهية، و ذلك عن طريق إتباع طريقة التعويض انطالقا من انه-معيار كالدور*
 املمكن تعويض مجيع األفراد اخلاسرين بعد حدوث تغري ما، حبيث ال يكون أي منهم أسوأ حاال من ذي قبل، بينما يصبح األفراد الراحبون

أحسن حاال من ذي قبل، رغم انه قد انه يضطرهم األمر إىل دفع هذا التعويض، فان الرفاهية تزداد دون ما يدعو إىل االلتجاء إىل مقارنة 
دار : القاهرة، النظرية و التطبيق،التكامل االقتصادي أنشودة العامل املعاصر، حسني عمر: انظر.(»إشباع فرد آخر للتعرف على هذه النتيجة

                                                                                                         ).20.،ص1،1998كر العريب، طالف
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 زيادة على ذلك انه ميكن النظر إىل أفراد شعب أية دولة من دول االندماج على أهنم كل واحد          
- و هي العملية املصاحبة للزيادة يف الدخل القومي-زيع الدخليستطيع كل واحد أن يتقبل إعادة تو

  . شريطة أال تتعارض عملية إعادة التوزيع مع املبادئ املقررة بصدد عدالة التوزيع
 إعادة توزيع الدخل بني املواطنني يف الدول املختلفة، حيث ال ميكن إمهال هذا العنصر )4(           

دماج االقتصادي يعيد توزيع الدخل بني  دول االندماج من جهة و بني التوزيعي، على اعتبار أن االن
                                                                         . )1(ماعداها من الدول من جهة أخرى

   تشجيع االستثمار           • 
فان ) التفاقيات اإلقليمية االقتصاديةاملتعلقة بأهداف ا(  2-1 كما هو واضح يف املربعات           

فمن املعروف أن األسواق الكبرية، و املنافسة .تشجيع االستثمار هو من أهم أهداف االندماج اإلقليمي
و هذا األمر .ز االستثمار و بالتايل تزيد العائداتفالشديدة، و السياسات احملسنة، سوف تزيد من حوا

                                      .ى االستثمار اخلارجي املباشر بصورة أوضحينطبق على كل أنواع االستثمار، و عل
 تكسب اتفاقيات االندماج اإلقليمي الثقة يف السياسات احلكومية عموما و هذا يساعد على           

 العديد من توجد  و لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو انه. زيادة االستثمار و جذب االستثمار األجنيب املباشر
الدراسات حول اثر اإلقليمية على االستثمار و اغلب املعلومات املتاحة هي أن اتفاقيات االندماج 
االقتصادي هلا تأثري اجيايب متوسط على االستثمار، و لكن ليس هناك دليل على ترمجة ذلك إىل تزايد النمو 

                                                                                                   .)2(االقتصادي
                ثر االندماج االقتصادي على النموأ           • 

و ميكن نقل املعرفة من .         تركز نظرية النمو احلديثة على دور املعرفة يف حتسني اإلنتاجية و النمو
ألن وينترز يقوالن أن .يف حتليل موريس شيف و ل.جارةدولة إىل أخرى من خالل االحتكاك الدويل و الت

الدول الغنية لديها معارف غزيرة و قدرة على استخدام التكنولوجيا أكثر من شركائها من الدول 
و أن الدعم الذي ميكن أن تقدمه اتفاقيات االندماج اإلقليمي لرفع معدالت النمو يف الدول .الفقرية

 املؤسسات يبدو أقوى عندما تتشارك دول نامية مع دول أخرى غنية األعضاء من خالل مساندة إصالح
 ، فان الدول تستطيع حتسني استخدامها للمعرفة و التكنولوجيا من خالل التجارة احلرة من جانب واحد 

            .مع الدول الغنية، كما ميكنها حتقيق العديد من اإلصالحات من خالل التجارة مع دول التكتل
          

 
 

.. 25-23.، املرجع السابق، ص حسني عمر) 1(

(2) موريس شيف و ل. ألن وينترز، التكامل اإلقليمي و التنمية، املرجع السابق، ص ص.18-17.
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مثل هذا التحليل جيب أن يؤخذ حبذر، فهو يبدو منطقيا جدا حبكم أن ما ميكن أن تتبادله الدول           
مما ميكن أن ) السيما يف جمال التطور التقين و التكنولوجي( الغنية هو اكرب بكثري مع الدولالنامية أو الفقرية

هل الدول الغنية هي فعال مستعدة  :لكن السؤال املطروح هنا هو.تتبادله مع دول نامية أو فقرية مثلها
ية الدول للتعاون أو التكامل مع الدول النامية و الفقرية ؟ ماذا تستفيد الدول الغنية من منو و تنم

 و لإلجابة على مثل هذه التساؤالت ينبغي علينا النظر يف خمتلف املشاريع التكاملية اليت النامية و الفقرية ؟
تطرحها الدول الغنية على الدول النامية، و حماولة فهم األهداف احلقيقية من وراء طرح مثل هذه 

                                                                                                   .   املشاريع
 له اثر على توسيع األسواق ومن مث يعلى العموم ميكن القول أن االندماج االقتصادي اإلقليم         

سوى للمنتجات  االستفادة من اقتصاديات احلجم، مع اإلشارة إىل أن اقتصاديات احلجم ليست مهمة
                                   ).املشروعات ذات الكفاءة اإلنتاجية املرتفعة( )1(املرتفعةذات القيمة املضافة 

و هي بالطريقة .          تعرب اقتصاديات احلجم عن االخنفاض يف تكاليف اإلنتاج املوحدة ملنتوج معني
ة ارتفاع هذه النسبة نقول أن ففي حال. تكاليف اإلنتاج / كمية اإلنتاج: الرياضية تعرب عن النسبة التالية 

  :                                                    و هذا مثال مبسط عن ذلك .)2(هناك اقتصاديات احلجم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 (1) مقدم عبريات، التكامل االقتصادي الزراعي العريب و حتديات املنظمة العاملية للتجارة ،املرجع السابق ،ص. 26.        
)2(  Economies d’échelles, in : www.cde.4.free.fr/fra/fra/respedago/eco.entreprise/47210.htm, consulté 

le : 07/10/2005. 

  1000   إنتاج                : يف املرحلة األوىل
                                                           

=                                                          0.33  
    3000                    تكاليف اإلنتاج       

 
   1500  إنتاج                  :يف املرحلة الثانية 

)اقتصاديات احلجم  (0.47)                                                 = 1احلالة (  
3200                    تكاليف اإلنتاج         

  1500     إنتاج                  : املرحلة الثانية
)جد اقتصاديات احلجمال تو  ( 0.3)                                               =  2احلالة (ا  

500                   تكاليف اإلنتاج          
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وعات كبرية ليس من السهل على دولة منفردة القيام كما أن االندماج يتيح إمكانية قيام مشر          
لالندماج يزيد إنتاجها، و  ا ، حيث تتمتع إحدى الدول األعضاء مبيزة نسبية يف إنتاج سلعة ما، و نتيجة

بالتايل يقل متوسط التكاليف اإلنتاجية للوحدة املنتجة و كنتيجة لذلك تقوم الدول األعضاء األخرى 
فكيف  .(1) الدول اليت تتميز جبودة إنتاجها بدال من أن تستوردها من الدول اخلارجيةباسترياد السلعة من 

                                                   يؤدي االندماج االقتصادي إىل زيادة التجارة و املنافسة؟
   *»حتويل التجارة«و »خلق التجارة «ثر االندماج االقتصادي على أ •          

بإمكان االندماج االقتصادي اجليد أن يزيد من فاعلية الدول األعضاء به و يدعم رفاهيتها            
حيث .االقتصادية و ذلك من خالل تسهيل االختيار أمام املستهلك، وزيادة املنافسة اليت يواجهها املنتجون

ظ هذا يف حاالت كثرية من حيث يالح(يؤدي االندماج االقتصادي عادة إىل زيادة التجارة بني أعضاءه
حيث يؤدي اندماج . )2()اتفاقيات االندماج اإلقليمي كمنطقة التجارة احلرة لدول جنوب شرق آسيا

نافتا،  ( ىفتمثل صادرات املناطق األربعة الكرب.  داخل املناطق الكربىتاألسواق عادة إىل تكثيف املبادال
وصلت نسبة التجارة . 2000من التجارة العاملية عام ٪ 60) االحتاد األورويب ، اآلسيان و املريكوسور

التجارة داخل . 1948٪ عام 25 بعدما كانت متثل 2000٪ عام 60داخل منطقة االحتاد األورويب إىل 
أما التجارة يف داخل منطقة املريكوسور، .  نصف جتارة هذه املنطقة1994منطقة شرق آسيا تتجاوز منذ 

، فما يف حني تظهر النسبة ضعيفة بالنسبة إلفريقيا .اعف ثالث مرات  ، فلقد تض1999 و 1990ما بني 
                                                                        هو احلال بالنسبة للمنطقة املغاربية ؟

ول هل تقوم هذه التجارة على السماح ملنتجات أرخص من الد:لكن السؤال املطروح هنا هو         
استبدال (أم أهنا تقوم على التحويل  األعضاء اآلخرين يف التكتل بان حتل حمل اإلنتاج احمللي األعلى سعرا،

منتجات من داخل التكتل حمل منتجات كانت تستورد من خارجه بأسعار ارخص حني كانت الدولتان 
ول األعضاء ، و بالتايل يعمل االندماج على تنمية التجارة بني الد ).تواجهان نفس الرسوم اجلمركية

        السلعة داخل نطاق دول  االندماج ذو  يكون أثره اجيابيا على اإلنتاج،ففي حالة ما إذا كان إنتاج
                                     
 
 
 

.26.مقدم عبريات، املرجع السابق، ص )1(  

و آثارمها بالنسبة إىل اإلنتاج، الناجتة عن قيام احتاد حتويل التجارة و تجارة خلق اللقد فرق ڤينر يف مؤلفه مسألة االحتاد اجلمركي بني  *
و أما عن حتويل التجارة فانه يتعلق .يتعلق خلق التجارة بالتجارة اجلديدة اليت تنشا بني الدول األعضاء يف االحتاد اجلمركي بعد قيامه.مجركي

    .)47.، املرجع السابق،ص حسني عمر.يف د.(مركي إىل دولة عضو فيهبالتجارة اليت تتحول من دولة خارج نطاق االحتاد اجل
.32-31.ألن وينترز، املرجع السابق، ص ص.موريس شيف و ل) 2(  
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باألقطار اخلارجية فان استرياد السلعة من داخل الدول الشريكة يكون مبثابة   اقل باملقارنة*نسبيةميزة 
ذلك سلبيا على اإلنتاج، إال إذا كان  يف اإلنتاج، و يعدحتول يف التجارة اخلارجية على حساب التخصص 

ذلك املوقف للسلعة داخل دول االندماج مبرور الزمن، ففي هذه  احلالة يكون األثر  من املتوقع أن يتحسن
اجيابيا على اإلنتاج، أما فيما يتعلق باالستهالك فانه يالحظ أن فعالية التبادل التجاري بني الدول األعضاء 

ندماج ، إمنا متيل إىل التحسن أو التدهور مثلها يف ذلك مثل الفعالية اإلنتاجية و مييل االستهالك إىل يف اال
االستقرار مع التطبيق األمثل للرفاه  االقتصادي عندما يقبل املستهلكون على منتجات الدول األعضاء و 

                                                .                                 (1)يستبعدون املنتجات األجنبية
لو افترضنا أن دولة ما تستطيع أن تستورد  :عن التحول التجاري »منوذج بسيط«و ميكن تقدمي          

دوالر للقطعة الواحدة، و تستطيع شراء نفس البضاعة 105بضاعة من دولة أخرى شريكة و ذلك بسعر 
 دوالرات كرسوم مجركية، فيكون 10الر للقطعة  الواحدة مع إضافة  دو100من بقية دول العامل بسعر

فمن الواضح أن يف هذه احلالة إن . دوالرا على التوايل105 و 110السعر الذي يدفعه املستهلك هو 
لكن إذا ما اشتركت مع دولة أخرى يف . دوالرات110املستهلك سيشتري من بقية دول العامل و يدفع 

و هكذا فان السعر الذي يدفعه .مي، فان واردات الشريك تكون خالية من الرسوماتفاقية اندماج إقلي
 110 دوالر، بينما تظل تكلفة نفس البضاعة 105املستهلك لتلك البضاعة من دولة شريكة ينخفض إىل 

و هنا تكون استجابة املستهلك واضحة متاما، فهو يتحول إىل الشراء من .دوالرات من بقية أحناء العامل
 10  و لكن احلكومة ختسر يف هذه احلالة.  دوالرات5 دوالر و يوفر 105دولة الشريكة و يدفع ال

العائد الذي كانت حتصله نظري استرياد هذه البضاعة من بقية دول (دوالرات لكل وحدة من هذه البضاعة 
يمي قد خفضت الدخل  دوالرات، و تكون اتفاقية االندماج اإلقل5، فتكون اخلسارة الفعلية للدولة )العامل

 100 دوالرات ملا كانت تدفع فيه 105تدفع اآلن ) و ليس املستهلكني(أو مبعىن آخر فالدولة.احلقيقي
  .(2)دوالر للوحدة املستوردة، و هذا التحول يؤثر سلبا على الرخاء االقتصادي

                          
 

نظرية التجارة الدولية يف فكر كل من ادم مسيث و ديفيد ريكاردو اللذان كانا يشجعان اليت تقوم عليها امليزة النسبية جند أساس فكرة * 
على التبادل الدويل، الذي يسمح ، حسب هذين االقتصاديني، لكل الدول من االستفادة من امليزات املكتسبة لدى كل دولة يف إنتاج بعض 

فحسب مسيث و .الدويل و الذي يسمح بتحقيق الرفاه للجماعة العامليةذا كانا ينصحان بالتبادل احلر الذي يتطلب التخصص .السلع
ريكاردو التقسيم الدويل للعمل يضع الدول املتبادلة يف وضعية أحسن من االنعزال،فبينما كان ادم مسيث يعتقد أن التخصص الدويل يتوقف 

  :                         انظر). ( التكاليف املقارنة أو امليزة النسبية( النسبيةعلى التكاليف املطلقة ،أوضح ديفيد ريكاردو أن هذا التخصص مرتبط بالتكاليف
BERNARD GUILLOCHON, Théories de l’échange international, Paris : presses universitaires de 
France, 1ere éd., 1976, p.11  

                                                                                                          .27.مقدم عبريات، املرجع السابق، ص (1)

  .34 ألن وينترز، املرجع السابق، ص. موريس شيف و ل (2)
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ما يالحظ من هذا املثال هو أن التحول التجاري ميكن حدوثه فقط يف حالة ما إذا كانت الدولة           
و تكلفة التحول التجاري ال ميكن أن تتجاوز سقف . دات من بقية دول العاملتفرض رسوما على  الوار
                                                                                  .) 1(الرسوم اجلمركية اخلارجية

و هذا ميكن  .جتارياجتاريا و ليس رواجا  اإلقليمي تباعدا ج          و ميكن أن ختلق اتفاقية االندما
 على  و هذا يف حالة ما إذا عجزت الدول األعضاء.مالحظته بصفة واضحة عندما تكون السلع متجانسة

، فكل عضو يف االتفاقية سيستمر يف استرياد جزء من غالب ةتلبية كل متطلبات مشاركيها االستريادي
لسلع، ستستمر األسعار احمللية للمستهلك ثابتة و بالنسبة هلذه ا .البضائع اليت يستوردها من بقية دول العامل

التغريات املصاحبة لالندماج ال تؤثر على على األسعار العاملية إضافة إىل قيمة التعريفة اجلمركية، فهذه 
و اإلنتاج غالبا ما يزيد الن كل دولة ميكنها اآلن أن تبيع للدول املشاركة األخرى  .مقدار االستهالك

و على هذا فان كل دولة عضو تستبدل بضائع رخيصة مستوردة من أحناء . ةدون دفع رسوم مجركي
                   .و النتيجة هي تباعد جتاري، و خسارة للدولتني. العامل،  بسلع أغلى من الدول الشريكة

دول  التحويالت التجارية  ميكن أن تكون ذات أمهية كبرية يف اتفاقيات االندماج اإلقليمي بني          
  :)بالنسبة للدول املتقدمة (  الشمال و اجلنوب

الدول النامية لديها واردات عالية من دول الشمال أكثر من صادراهتا إليها، و بذلك فان  : أوال         
  .ما تفقده من عائدات يكون اكرب مما تكسبه

ل املتقدمة و بالتايل فان الدول النامية دائما تكون رسومها اجلمركية أعلى من الدو : ثانيا         
الشركات من الدول املتقدمة حيتمل أن تكسب أكثر من وراء دخوهلا إىل أسواق الدول النامية و ليس 

                                  .)1(العكس
يف حالة ما إذا زادت الواردات يف إمجايل الناتج احمللي، فان االقتصاد يكون قد أصبح أكثر           

أما إذا اخنفض نصيب الدول غري األعضاء باالتفاقية يف إمجايل  .احا و يكون هناك خلق جتاري كاملانفت
و فكرة خلق التجارة ميكن أن نوضحها بشكل  .الناتج احمللي ، فان معىن ذلك أن تلك التجارة حتويلية

    القتصادي الذي يضم اجتنتجان سلعة معينة قبل تكوين االندما) ب(و)أ( *نلتكن الدولتا:مبسط كما يلي
 
    
  .34. موريس شيف و ألن وينترز، املرجع السابق، ص )1(
.34. نفس املرجع ، ص)2(  

مع افتراض أن سعر أية سلعة يف السوق العاملية يكون مساويا للتكلفة اإلنتاجية للسلعة، و بافتراض حالة املنافسة البحتة و بافتراض تكاليف * 
اليف نقل السلعة،فان سعر السوق العاملية للسلعة يكون مساويا لتكلفة إنتاجها يف الدولة اليت تقوم ذا اإلنتاج بأقل ثابتة و بافتراض انعدام تك

اليت تكون تكاليف إنتاج السلعة فيها أعلى من جمموع سعر السوق و التعريفة اجلمركية تستورد ) أو الدول(الدولة و نتيجة ذلك أن .تكلفة
 ).48.،ص، املرجع السابقحسني عمر.د:انظر(. اليت تنتج هذه السلعة بأقل تكلفة) أو الدول (تلك السلعة من الدولة
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اقل املنتجني تكلفة يف إنتاج هذه السلعة يف هاتني الدولتني، و بعد قيام االندماج االقتصادي يظهر أن مثة 
 اءة اإلنتاجية األقل، و من مثمثال هي الدولة ذات الكف) أ(اختالفا يف كفاءة إنتاج السلعة، و لتكن الدولة 

تتوقف هذه الدولة عن أنتاج السلعة و تسد حاجة طلبها على هذه السلعة عن طريق استريادها من الدولة 
                     .(1)»خلق التجارة«هذا هو الوضع املعروف مبصطلح .ذات الكفاءة اإلنتاجية األكرب) ب(

         :حتسني معدل التبادل الدويل•          
 ما يالحظ هو أن عملية االندماج االقتصادي تؤدي إىل حتسني مركز الدولة العضو يف االندماج          

يف قدرهتا على املساومة و بالتايل ميكنها استرياد السلع األجنبية بأسعار اقل كنتيجة لكرب حجم الكميات 
انت دولة عضو تواجه األسواق العاملية على املستوردة ، و تصدير السلع الوطنية بأسعار أعلى مما لو ك

  و يبدو تأثري االندماج االقتصادي.انفراد، و يؤدي هذا إىل حتسني يف معدل التبادل الدويل  للدول األعضاء
يف هذا اإلطار يف زيادة قدرة تلك الدول على التحكم يف إنتاج بعض السلع اهلامة و بالتايل تتحكم الدول 

     طها و مطالبها على الدول الغري عندما تبيع هلا املنتجات، و تتمكن من جعلاألعضاء من إمالء شرو
شروط التبادل أكثر مراعاة ملصاحلها كما تتضح تلك األمهية يف زيادة قدرة تلك الدول على التحكم يف 

واسعة، شراء العديد من السلع مع العامل اخلارجي بشروط أكثر مراعاة ملصلحة أعضاءها ألهنا تعترب سوقا 
                                  .(2)مما يتيح لتلك الدول القدرة على بيع منتجاهتا بأحسن الشروط و األسعار

  :آثار اتساع حجم السوق •         
         من بني الدوافع األساسية لقيام االندماجات االقتصادية هو صغر السوق احمللية و عدم قدرهتا على 

                                :و ميكن أن يترتب عن اتساع حجم السوق ما يلي. ملنتجةامتصاص السلع ا
حتقيق املزايا املترتبة عن وفرات النطاق، و يقصد ا االخنفاض يف تكاليف اإلنتاج الكبري أي  -          

 كل بلد عضو، و ذلك أن االندماج االقتصادي جيعل من املمكن ختفيض تكاليف إنتاج السلعة اليت ينتجها
بسبب االستفادة من إمكانيات اإلنتاج الكبري اليت مل يكن من املمكن االستفادة منها قبل االندماج بسبب 
ضيق سوق كل طرف منفرد، و ذلك على اثر ما يتحقق من اتساع يف السوق و من مث حجم املشروعات 

                                                                             .و اإلنتاج خالل عملية االندماج
حيث يسمح اتساع حجم السوق من املنافسة بني  :زيادة املنافسة و القضاء على االحتكار -          

املنتجني مما يؤدي إىل ختفيض األسعار و حتسني مستوى اإلنتاج، فتوسيع األسواق يفتح اجملال أمام قيام 
      مل تكن موجودة من قبل حيث أن قيام الصناعة مرهون)  النشاط االستثماريزيادة(صناعات جديدة

  
  

.48.حسني عمر، املرجع السابق، ص )1(  
.27.  مقدم عبريات، املرجع السابق، ص) 2(  
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  .)1(بإجياد األسواق اليت يتم فيها تصريف املنتجات

:األثر على العمالة          • 
 و التعمق بزيادة التخصصصر اإلنتاج و تنسيق اإلنتاجية داخل منطقة االندماج يسمح انتقال عنا          

إضافة إىل أن االندماج  ،2(تقسيم العمل بناءا على املزايا النسبية اليت تتمتع ا األنشطة و الدول األعضاء يف
رص التوظيف يعمل على حتسني اهلياكل االقتصادية و توسيع نطاق اإلنتاج ، و كل ذلك يزيد من خلق ف

كما انه يف ظل العملية ).جملة دراسات اقتصادية( و مستوى العوائد اليت حتصل عليها عناصر اإلنتاج 
االندماجية ميكن انتقال فائض العمالة من الدول اليت ا عدد يزيد عن احتياجاهتا إىل الدول األعضاء و 

  .                   )3(جة ختصصها اإلنتاجيهذا يسمح باستغالل مواردها بأكرب كفاءة ممكنة و يزيد من در
  :   منح القوة التفاوضية للدول األعضاء         • 
داخل التكتل االقتصادي اإلقليمي الناتج عن االندماج،  ختدم إن املفاوضات اإلقليمية           

كما أهنا ختدم . ديدةاملفاوضات العاملية إذا ما اعتربت مبثابة معامل اختبار للقوانني و األحكام اجل
املفاوضات العاملية باعتبارها مرحلة تفاوضية سابقة، جيري خالهلا حل الكثري من املشاكل و تليني مواقف 

هذا عالوة على أن التفاوض بني عدد . األطراف حبيث تذهب للتفاوض العاملي أكثر ليونة و اقل تشددا
 أفضل كثريا من التفاوض بني عدد كبري من الدول حمدود من الدول من التكتالت يف املفاوضات العاملية

  .                                                                                        لكل منها آراءها و تصوراهتا و مصاحلها
ل قضايا ذات           كما أن املفاوضات اإلقليمية داخل الكتل أكثر كفاءة ، بل و أكثر مناسبة يف تناو

فهناك دائما قضايا خالفية هلا خصوصيات إقليمية ال . صبغة إقليمية حبتة عن طرحها يف التفاوض العاملي
و مثل تلك القضايا اإلقليمية . تطرح عادة يف املفاوضات العاملية اليت ختتص بالقضايا ذات العمومية العاملية

.          4ج اإلقليمي كي تطرح نفسها للتفاوضلن جتد أفضل من إطار املفاوضات على مستوى االندما
كما أن االندماجات اإلقليمية هي جماالت تسمح بزيادة القوة التفاوضية للدول األعضاء السيما على 

  تتحدث بصوتاليت  OPEP مستوى املنظمات العاملية ،كما هو احلال بالنسبة لالحتاد األورويب و منظمة
    .   العامليةواحد على مستوى منظمة التجارة

  
                                                                   

  
  .88.مرجع السابق،ص ،مقومات و معوقات التكامل االقتصادي املغاريب دبيش أمحد،بوسكاين رشيد، ) 1(
  .34.، ص2003بية، دار النهضة العر: ، القاهرةالتكامل االقتصادي العريب: بعد نصف قرن عماد الليثي، )2(
  .28. مقدم عبريات ، املرجع السابق، ص )3(

(4) حممد السعيد إدريس، اإلقليمية اجلديدة و مستقبل النظم اإلقليمية، يف: جملة السياسة الدولية، املرجع السابق، ص.43.               
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  اخلالصة و االستنتاجات
 

إن اللجوء إىل عملية االندماج االقتصادي اإلقليمي مل يأت نتيجة اختيار تفضيلي بني حترير  •             
التجارة متعددة األطراف اليت متتد إىل الشركاء التجاريني، و بني حترير التجارة اليت متتد فقط إىل الشركاء 

 التكتل اإلقليمي، لكنها جاءت استجابة للتطورات و التغريات اجلديدة اليت عرفها العامل و داخلاإلقليميني 
البيئة التجارية و االقتصادية ، سواء من ناحية قصور الدولة عن أداء الوظائف اجلديدة و االستجابة مبرونة 

من ناحية كفاءة نظام ملموسة على التكيف مع الواقع السياسي ، االقتصادي التكنولوجي اجلديد ، أو 
  .                   التجارة احلرة متعددة األطراف يف التوفيق بني املصاحل املتناقضة للقوى الصناعية الكربى

 يظهر من خالل خمتلف التجارب أن القوى الصناعية الكربى تناصر نظام التجارة احلرة متعددة •          
لكنها تتحول عن . ارية ، أو أهنا تتفوق يف جمال املزايا النسبيةاألطراف طاملا أهنا حتقق هلا فوائض جت

مناصرة مبادئ التجارة احلرة متعددة األطراف عندما يتحقق معها عجزا كبريا، أو تعكس بالضرورة 
.                                                       تدهور التنافسية الدولية ملنتجاهتا و القتصادها ككل  

إن عملية اإلقليمية اجلديدة هي عملية إلعادة مأسسة النظام االقتصادي العاملي اجلديد على حنو  •          
يتماشى مع املتغريات العاملية اجلديدة حبيث جيعل من الكتل االقتصادية اإلقليمية حلقة وسيطة بني الدولة 

                                                  .        الوطنية من ناحية، و النظام العاملي من ناحية أخرى
ليست اإلقليمية اجلديدة نقيضا أو بديال للتجارة احلرة العاملية متعددة األطراف، و لكنها تتمة  •         

فهي، و إن كانت ترمي إىل حترير التجارة بني الشركاء أعضاء االندماج اإلقليمي . أو تكملة هلذه التجارة
 التحرير اجلزئي للتجارة خطوة مهمة حنو حتريرها خارج التكتالت اإلقليمية خصوصا يف ظل ، فان هذا

حيث تبني السياسات التجارية و االقتصادية . توسع دائرة االعتماد املتبادل بني الدول الصناعية الكربى
و منظمة )  الدول صندوق النقد الدويل و البنك( الدولية املختلفة و اليت حتكمها مؤسسيت بريتون وودز 

التجارة العاملية، أن اإلقليمية اجلديدة ال تقبل إال إذا كانت حتمل يف طياهتا أفكار النهج الليربايل متعدد 
  .                                                                                                    األطراف
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 االستعمارية اليت عرفها العامل يف الفترات التارخيية *حلالية شكل آخر لالمربياليةأليست العوملة ا •          
صندوق النقد الدويل و البنك العاملي و منظمة التجارة ( أليست جتديدا لالمربيالية بأدوات خمتلفة . السابقة
                                     ؟                                                                  )العاملية

أوروبا بقيادة االحتاد االقتصادي (أال يشكل الثالوث أو الكتل االقتصادية الكربى الثالث  •         
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، و التكتل (NAFTA) األورويب، و منطقة التجارة احلرة لشمال أمريكا 

هيكال أكثر متييزا مع غري شركائها، و ) بقيادة يابانية( الباسيفيكي التجاري جلنوب شرق آسيا و غرب
  :                               و هذا يعين أمران أساسيان مها .   و إقصاء هلم يف معامالهتا ؟اأكثر استبعاد
      .                   زيادة فرص االحتكاك و املنافسة بني الكتل الصناعية الكربى الثالث)1 (
 زيادة التباعد و هتميش و إقصاء الدول األخرى غري املشاركة يف عضوية أي من هذه )2(           

.                                                                                            التكتالت الثالث
ذات ( ى الدويل من طرف املؤسسات الدولية أال تتضمن  السياسات املنتهجة على املستو •          

و الرامية إىل حتجيم دور الدولة ، أال تتضمن يف طياهتا تقوية دول ) اخللفية الرأمسالية متعددة األطراف
جل تكريس التبعية و التباعد و التخلف بني ل أخرى ، أليست هذه السياسات من أمعينة و تقزميا لدو

                                                                                 الدول ؟                      
 يف املنطقة املغاربية ضرورة السيما »جنوب / جنوب «  انطالقا من هذا أال تصبح عملية التكتل•         
وملة االقتصادية جل مواجهة التحديات اليت تفرضها إقليمية الدول الصناعية الكربى من جهة، و العمن أ

و من هذا املنطلق يصبح االندماج يف املنطقة املغاربية وسيلة لتجاوز السياسات التجارية . من جهة أخرى 
اخلارجية ، و يصبح كخطوة مهمة لالنضمام يف تكتالت أخرى سواء على مستوى املنطقة العربية ككل 

 إىل فضاء أوسع هو الفضاء رايف و التارخيي اجلغحىت املتوسطية على اعتبار انتماءنا  اإلفريقية، أوأو
  .                                                                              املتوسطي

 
 
 
 
 
 

 أو جمموعة من اخل اليت متارسها دولة ما أو جمموعة من الدول على دولة أخرى..تعرب االمربيالية عن اهليمنة العسكرية ، االقتصادية، الثقافية، *

 و (capital financier ) بالنسبة للماركسية، فان االمربيالية هي مرحلة متقدمة من الرأمسالية، تتميز بسيطرة الرأمسال املايل .الدول
 .التوسعية املعممةسياستها 
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الفصل الثاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الواقع االقتصادي املغاريب بني فرص التكامل
  و متطلبات العوملة االقتصادية 

 
                      

  
  مية االندماج االقتصادي املغاريب                                                      حت: املبحث األول                        
  اإلمكانيات و الفرص املتاحة يف دول االحتاد :املبحث الثاين                        

   املغاريب                                       
  الوضعية االقتصادية جملموعة الدول املغاربية :املبحث الثالث                        

  ظل الرهانات العاملية احلالية             يف                                          
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  متهيد
تتضمن دراسة الواقع االقتصادي لدول املغرب العريب تساءال عن مصري هذه الدول يف ظل عوملة           

التحديات اليت  فأمام .انات هذا العصر رهإىل املغاربية بالنظر لإلشكاليةاالقتصاد، فهو اقتراح حتليل جديد 
رهانات اليت تتضمنها املشاريع التكاملية املفروضة على و التفرضها عملية االنفتاح على السوق العاملية 

من طرف االحتاد ) 1995 نوفمرب( يف برشلونة أقيممتوسطي الذي  -طقة، انطالقا من املشروع األوراملن
 يف جوان Stuart Eizenstadtاقتراح الشراكة املعلن عليه من طرف (  *األمريكية و املبادرة األورويب

  .  صاحل الدول املغاربية االستمرار يف عرقلة البناء املغاريب يعد يف، مل)1()1998
 

  مية االندماج االقتصادي املغاريب حت:املبحث األول
  لقد جاء البناء املغاريب يف سياق التغريات اليت عرفها العامل منذ السبعينات، حيث بدأت ظاهرة         

 له مثيل و ذلك كنتيجة لدخول االقتصاد العاملي العوملة املتزايدة لألنشطة االقتصادية بشكل مل يسبق
مرحلة جديدة متيزت باملنافسة الشديدة بني خمتلف القوى االقتصادية العاملية، بسبب استراتيجيات 

و كان هلذه العوملة و ازدياد . املؤسسات الكبرية و السياسات االقتصادية الوطنية خاصة يف شقها الصناعي
إال أن هذه التأثريات . ني خمتلف االقتصاديات الوطنية تأثريمها على خمتلف الدولدرجة االعتماد املتبادل ب

على دول الشمال املتطورة مل تكن هي نفسها على دول اجلنوب النامية و كانت ختضع طبيعتها ملكانة و 
كنولوجية أمهية كل دولة يف العالقات االقتصادية الدولية و قدرهتا على التكيف اهليكلي مع التطورات الت

 و احملددة من طرف عمل العالقات االقتصادية الدوليةو التنظيمية الناجتة عن التحوالت يف ميكانيزمات 
     . )2(األجهزة اإلنتاجية األكثر تطورا و ديناميكية و هي أجهزة الدول األكثر تصنيعا

جدت الدول النامية نفسها           يف ظل هذه الظروف اجلديدة اليت أصبحت متيز االقتصاد العاملي، و
 :  أمام خيارين مها

 
                                                                     

                                                              
، عرضها ) مكلف بالشؤون االقتصادية و الفالحية للشؤون اخلارجية،األمريكيةنائب كتابة الدولة (     Stuart Eizenstadt    هي مبادرة*

، بالتركيز على الدور املتنامي لالقتصاد يف بلورة األمريكية - الغرفة التجارية التونسيةأمامهو اقتراح عرب عنه . 1998يف تونس يف جوان 
 االزدهار و املستقبل املتعلقة باألمن:بية  املنطقة املغارخبصوص الكربى لبلده األهداف إىل أشارو لقد . األمريكيةالسياسة اخلارجية 

 Nicole GRIMAUD, Le Maghreb :انظر ( تقترح شراكة اقتصادية على املدى البعيد لتونس و اجلزائر و املغربأمريكا. الدميقراطي
                       .27-26.pp, 1999, Paris, 70N° , Etudes Internationales:  in,  Unis-entre l’Europe et les Etats

  )pp, 1999Septembre , 153N° , Arabies:   In? Vers un Maghreb Américain, Samir SOBHI.32-33. و 
(1) Nicole GRIMAUD, Le Maghreb entre l’Europe et les Etats- Unis, op.cit., p.23. 

: الندوة العلمية الدولية حوليف ، أوجه التكامل و التباين: ةمتوسطي - احتاد املغرب العريب و الشراكة األورو عبد الوهاب مشام، )2(
 ماي 9-8 سطيف ، ،جامعة فرحات عباس:،  اجلزائراألوروبية- التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية

  .                             1.ص.2004
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 على الذات و العزلة دون مراعاة التغريات اخلارجية دف إما انتهاج سياسة االعتماد   -أ              
. املؤسسات املالية الدولية  األموال اخلارجية و توجيهاتسبناء اقتصاديات وطنية بعيدا عن مشاركة رؤو

  .   التنمية اليت تصبوا إليها هذه الدول هو اختيار تبني فيما بعد حمدوديته و عجزه عن حتقيق أهداف
 أو اعتماد سياسات اقتصادية انفتاحية يكون فيها للتجارة مكانة معتربة، مع األخذ - ب              

االعتبار الطابع التنافسي للعالقات االقتصادية الدولية الراهنة و الذي هو يف غري صاحل الدول النامية  بعني
ية االقتصادية و الرقي مما يقلل من دور هذه األخرية يف توجيه هذه العالقات وفق ما تطلبه عملية التنم

  .                                                                    االجتماعي
 اهلوة بني مستويات املعيشة و التطور االقتصادي بني  فوارق التنمية وازديادب         و انطالقا من وعيها 

 القواعد املسرية للعالقات االقتصادية اليت تربطها دول الشمال و اجلنوب و افتقارها إىل القوة الكافية لتغيري
بالدول املتطورة، بدأت الدول النامية يف التفكري و البحث عن سبل و وسائل جديدة للتخفيف من 

 ملعاجلة املشاكل اليت تعترض ةاالنعكاسات السلبية للتقسيم الدويل الراهن للعمل، و تبين مقاربات جديد
ز اإلطار الوطين الضيق، الذي أبدى عجزه و حمدوديته بعد حوايل ثالثة عقود من مسريهتا التنموية، تتجاو

، مبا فيها اللجوء إىل الزمن و العديد من السياسات االقتصادية ذات األسس النظرية و الفلسفية املتعددة
ات  من السمات املميزة للعالق، خاصة و أن هذه الظاهرة أصبحتالتكتالت و االندماجات االقتصادية

االقتصادية العاملية، و هي ظاهرة ال ختلو منها أي منطقة من العامل سواء كانت تضم دول متقدمة أو 
  .                                                                                       أخرى نامية 
 تظهر خاصية تزايد التكتالت من خالل إحدى الدراسات اليت أجراها صندوق النقد الدويل         ف

 على مستوى 1995االقتصادية و الترتيبات اإلقليمية اجلديدة ، حيث تشري هذه الدراسة انه توجد إىل غاية 
من دول ٪ 75 من أنظمة التكامل االقتصادي يف خمتلف صورها و مراحلها، و تشمل 45العامل حوايل 

فانطالقا من هذه  .)1(ة٪ من التجارة العاملي85لى ، و تسيطر ع٪ من سكان العامل80العامل و حوايل 
   أين موقع املنطقة املغاربية من كل هذه التكتالت االقتصادية؟: املعطيات ميكن طرح التساؤل التايل

  انسداد االحتاد املغاريب: املطلب األول 
االستعمار الفرنسي، و           ميتد اجلذر التارخيي لفكرة املغرب العريب إىل فترة الكفاح املشترك ضد 

قبل ذلك إىل الفترة ما قبل االستعمارية ، حيث أن احللم التوحيدي قد حتقق من طرف املوحدين و 
. )2(و الذي أعطى للمغرب طابعه الثقايف و اإلسالمي)  الثالث عشر–ما بني القرن احلادي عشر (املرابطني 

                     ية يف أوائل القرن العشرين وو قد تأسست الفكرة االندماجية خالل الفترة االستعمار
  

     .65.  املرجع السابق الذكر، ص،الدوليةالعالقات االقتصادية عادل امحد حشيش،  )1(
(2) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit., p.23. 
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يس يف تطورت عقدا بعد عقد، كما تعددت مراكز الدعوة إليها  من اسطنبول يف أوائل القرن إىل بار 
     العشرينات مث انتقلت الفكرة إىل أقطار مشال إفريقيا ذاهتا يف الثالثينات حيث أصبحت أحد احملركات
و الرئيسية يف عمل احلركات الوطنية يف املغرب، تونس و اجلزائر و وضعت يف برامج اجلمعيات الثقافية 

 على اعتبار أن امليالد )1( يف املنطقةاملرجعي حلركة التحرر الوطين اإلطار  تشكل أصبحت يف اخلمسينات
 الذي ضم املنظمات الرئيسية الثالثة يف املنطقة و هي1958الرمسي للفكرة يرجع إىل مؤمتر طنجة يف أفريل 

 و  احلزب الدستوري اجلديد يف تونس، جبهة التحرير الوطين يف اجلزائر، و حزب االستقالل يف املغرب، 
  (SPM)  دائم متثل يف الكتابة املغاربية الدائمة          مت اقتراح إنشاء جهاز وحدوييف إطار هذا املؤمتر 
.      من طرف نفس األحزاب بعد اجتماعها يف تونس يف شهر جوان من نفس السنةنشأت و اليت أ     

زائري  و بعد االستقالل اجل،إال أن هذه اهليئة بقيت دون وجود ميداين يذكر حىت بداية الستينات         
 يف 1963مت لقاء بني وزراء اخلارجية لكل من اجلزائر و تونس و املغرب الذين أكدوا يف شهر ماي سنة 

 املغرب العريب الكبري، فرغم التوتر الذي كان قائما بني اجلزائر و املغرب بيان مشترك على ضرورة بناء
، متت أول حماولة للتعاون )1963أكتوبر (غداة استقالل اجلزائر، و الذي أدى إىل أول مواجهة بني البلدين 

                                                                                             .      )2(1970 و 1964ما بني  اإلقليمي
مت  متخض عن الندوة اليت نظ1964 أكتوبر سنة 11         لقد مت تنظيم ستة ندوات وزارية، ويف يوم 

بتونس و اليت مجعت وزراء االقتصاد لكل من تونس، اجلزائر و املغرب، مث فيما بعد ليبيا، بروتوكول    
 Comité Permanent Consultatif Maghrébin اتفاق يقضي بإنشاء اللجنة االستشارية املغاربية الدائمة 

ت و لقد اجتمعت هذه اللجنة و تتمتع هذه اللجنة بشخصية قانونية و تتكون من جمموعتني من املؤسسا
، كانت آخر الدورات العادية منها هي تلك اليت انعقدت 1975-1965حوايل سبع مرات خالل الفترة 

 و اليت متت فيها املصادقة على النصوص القانونية النهائية للجنة و إنشاء أمانة عامة، و كان من 1967عام 
كامل املغاريب و وضع برنامج حكومي انتقايل ال يتجاوز ضمن توصياهتا كذلك العمل على االنتقال إىل الت

  .                                                مدة مخس سنوات
          و كانت حماور اهتمام خمتلف اجتماعات وزراء االقتصاد املغاربة هو التأكيد يف كل مرة على 

ا بالسوق األوروبية املشتركة مع الدول النامية     التكامل اهليكلي للدول األعضاء، التنسيق يف عالقاهت
  .           اخل...األخرى، حترير املبادالت التجارية بني الدول املغاربية، التنسيق بني السياسات اجلمركية

 
 

: مية الدولية حولالندوة العل: ، يفاحتاد املغرب العريب بني ضرورة و معوقات التكتل االقتصادي خوين رابح، حساين رقية،  )1( 
  .                                          4.املرجع السابق الذكر، ص،  األوروبية- التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية

(2) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, Casablanca: Toubkal, Paris : 
L’Harmattan, 1996, p.9.    
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 دراسة خاصة مبختلف جوانب االستثمار و املنافع االقتصادية خاصة يف 60         كما مت اجناز حوايل 
و مل يتم اجناز أو تطبيق و تنفيذ أي دراسة أو توصية إال باستثناء إنشاء القطار املغاريب . امليدان الصناعي

   .ملغربية، و بتونس مرورا باجلزائر ايربط ما بني الدار البيضاء الذي كان
         و املالحظ انه خالل الفترة اليت مت فيها وضع هذه اهليئات املغاربية و ما متخض عنها من توصيات 
و اقتراحات لتعزيز التقارب و التعاون و االندماج كهدف بعيد املدى، شرعت كل دولة يف تبين منوذج 

إن الرؤى اإليديولوجية اليت هي .  توجد بينها أي تشاور أو تنسيقتنموي خيتلف من دولة ألخرى و ال
و قد . 1960 تطورت بصورة كبرية يف املغرب العريب منذ داألساس يف االختيار السياسي و االقتصادي ق

ظهرت االشتراكية يف املغرب العريب خالل الستينات كإيديولوجية لعدد من الدول مثل اجلزائر و ليبيا و 
   .  خمتلفةبأساليب 

وأصبح نظام التسيري الذايت  مع ظهور التسيري الذايت، 1963 يف اجلزائر يف عام االشتراكية          بدأت 
و قد هدف .  و اخلاصة باألمالك الشاغرة1962 اليت أكملت تلك املوقعة يف 1963 مبراسيم مارس رمسيا

بقي  أ1965 و بعد . االجتماعية العدالة  حتقيقاخليار االشتراكي كنموذج للتنمية إىل التطوير االقتصادي و
  .)1(على التسيري الذايت يف القطاع الفالحي و لكنه ألغي من القطاع الصناعي

 قد ترمجت 1965         و على املستوى االقتصادي، فان االشتراكية اجلديدة اليت وضعت ابتداء من 
العام  طنية عمومية، و قد تدعم القطاعبتوجيه الدولة للقطاع الصناعي من خالل تأسيس شركات و

بتأميم القطاع الصناعي و املايل و املناجم مبا فيها احملروقات اليت تعترب آخر قطاع مت تأميمه جزئيا يف  
  . 1971فيفري 

         و متثلت أهم مظاهر اشتراكية الدولة اجلزائرية يف مركزية النظام االقتصادي يف امللكية اجلماعية 
اإلنتاج و لألرض اليت تعترب من ممتلكات الدولة و يف آليات القرار اليت ختص التوزيع القطاعي لوسائل 

لالستثمارات و متويلها و تنظيم إنتاج السلع و اخلدمات، باإلضافة إىل تسويق املنتجات الوطنية و 
       .   املستوردة مع احتكار الواردات املمنوحة للشركات الوطنية و الدواوين العمومية

          هذا النوع من االشتراكية كان سببا يف ظهور طبقة من املسريين اليت متتلك سلطة اقتصادية 
ضخمة بفضل مراقبة الدولة اليت متارسها على الشركات العمومية و الوزارات االقتصادية، و هو ما أدى 

سة يف ظهور الزيادة و استمرارها يف إىل بريوقراطية االقتصاد، و أدى إىل أزمة تسيري من قبل الدولة ملمو
النفقات و التبذير و الرشوة و العجز و اإلفالس املايل للمؤسسات العمومية اليت أصيبت بالشلل و 

  .   االختناق خالل السبعينات و الثمانينات
 
 

.158-157. عبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص ص)1(   
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، إال أن توجيه الدولة 1956لنظام الليربايل مباشرة بعد استقالل تونس عام           لقد اختار بورقيبة ا
م احلزب التدرجيي لالقتصاد التونسي يف بداية الستينات أدى ببورقيبة إىل تغيري االجتاه إىل درجة تغيري اس

  .  1964احلزب االشتراكي الدستوري يف عام الواحد الذي أصبح يسمى ب
باالستعانة بأمحد بن صاحل األمني العام السابق لالحتاد العام شتراكية التونسية اال          و قد تكرست 

  وزارات التخطيط و املالية و الزراعة و االقتصاد، و1962للعمال التونسيني، حيث أسندت إليه عام 
 على  و أصبح تنظيم االقتصاد التونسي يعتمد. خولت له مهمة تنظيم التنمية املخططة لالقتصاد التونسي

  .                             )1(ثالثة قطاعات خمتلفة قانونيا، التعاونيات، و القطاع اخلاص، و القطاع العام

 يف جمال 1964         و لقد جتسدت االشتراكية التونسية من خالل اإلصالحات اليت أجريت عام 
ا على شكل تعاونيات لإلنتاج تتوفر على الزراعة و اليت متثلت يف جتميع املستثمرات الزراعية و تنظيمه

إال أن هذا النوع من التنظيم كان له آثارا سلبية إذ أفلست ثالثة أرباع    . التجهيزات و األدوات املناسبة
أما يف اجملال الصناعي قامت االشتراكية على توسيع القطاع العمومي و خلق شركات . هذه التعاونيات

ليت ختدمها تنمية الصناعة اخلفيفة مثل الصناعة النسيجية و البالستيك، و تدخل يف إطار اإلستراتيجية ا
و يف قطاع التجارة ترمي . التغليف و تعليب الفواكه و اخلضر املوجهة أساسا إىل تغطية احلاجيات احمللية

  اإلصالحات إىل إعادة تنظيم شبكات التوزيع من خالل خلق مستودعات للدولة، و من خالل املراقبة   
     .الشديدة للتجارة اخلارجية، خاصة عن طريق تقليص الواردات من اجل ختفيض عجز امليزان التجاري

         و كنتيجة لآلثار السلبية هلذه السياسات مت التخلي عن النهج االشتراكي و العودة إىل النظام 
  .   1969الليربايل يف عام 

  
 رأس احلكم تبىن الشعار الناصري حرية، اشتراكية، وحدة، و  فبوصول القذايف علىليبيا         أما يف 

و لقد جتسدت هذه االشتراكية من . وضع حدا للتعددية احلزبية و أسس حزب االحتاد االشتراكي العريب
خبلق مؤسسات سياسية جديدة مبنية على املؤمترات الشعبية املنظمة وفق ) 1973(خالل الثورة الشعبية 

 حسب قطاعات النشاط باستثناء اجليش و(أو قطاعية ) حياء و القرى و البلدياتاأل(قاعدة إقليمية 
و . ، و تعيني املؤمترات الشعبية و اللجان الشعبية اليت متثل سلطتها التنفيذية)الشركات النفطية و البنوك

                 .      )2(هكذا فكل بلدية تسري من قبل جلنة شعبية و احلكومة تدعى باللجنة الشعبية العامة
 
 
 

 
  .160-159. عبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص ص)1(

 (2) Paul BALTA, op.cit., pp 40-50.                                                     
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التجارة إلغاء القطاع اخلاص، و إلغاء :  على سلسلة من املمنوعات مثلاالشتراكية الليبية         تقوم 
.            اخل..الصغرية، و إلغاء املهن احلرة، و إلغاء كراء العقارات، و منع توظيف اليد العاملة األجرية  

 بالعائدات النفطية اليت 1986 و 1973         و لقد مت تغطية الصعوبات االقتصادية لليبيني بني عامي 
  . اق الدوليةكانت جد مهمة أثناء ارتفاع أسعار البترول يف األسو

         
اقتصاد السوق منذ تبين  للمملكة املغربية فكان على أساس اخليار اإليديولوجي         يف حني أن 

إن تنمية القطاع اخلاص املغريب ليست نتيجة آلليات و قواعد اقتصاد  السوق يف إطار الشفافية . االستقالل
أن القطاع اخلاص منا يف احلقيقة يف إطار امللكية اليت كما هو احلال يف الدول الرأمسالية املتقدمة، بل 

  .                                                            سامهت مباشرة يف ازدهاره
الفوسفات، و :          و باملوازاة مع القطاع اخلاص، أسست امللكية قطاعا عموميا يف اجملال الصناعي

  .                                    اخل..ناعة الغذائية الزراعية، و صناعة االمسنتالصناعة الكيميائية و الص
 القطاع العمومي إىل ،         يف الوقت ذاته فقد حول احتكار اململكة النظام السياسي و االقتصادي

 من األزمة نوع من املمتلكات اخلاصة، و هذه اخلطوات مل تعط نتائج مرضية، فاملغرب وجد نفسه يعاين
أدت هذه السياسات االقتصادية إىل . االقتصادية منذ السبعينات، اليت زاد من حدهتا تفاقم الديون اخلارجية

  .  حصر الثروة بني أقلية من الشعب املغريب، و تفاقم الفوارق االجتماعية و الالمساواة اجلهوية
         

اشرة بعد االستقالل، و قد كان اجملتمع املوريتاين أساسا  مبالنظام املوريتاين ليرباليا          لقد أصبح 
. سيطر عليه القطاع اخلاص) فالحة، ورعي و منجم(جمتمعا ريفيا، كما أن االقتصاد املوريتاين كان بدائيا 

 االختيار الرأمسايل و جسدت احنرافات أعوان الدولة و القطاع 1978و قد أكدت عسكرة السلطة عام 
  .      العمومي

من خالل عرض بسيط للسياسات االقتصادية املتباينة اليت انتهجتها الدول املغاربية بعد ف          
استقالهلا يتبني أن فكرة التكامل املغاريب مل تكن حتظى آنذاك باهتمام كبري بقدر ما كانت موجهة 

يدة املدى، و مع بداية عقد لالستهالك احمللي و ألغراض سياسية مرحلية تفتقر إىل النظرة اإلستراتيجية البع
السبعينات مل يبق من اللجنة االستشارية املغاربية الدائمة إال امسها و مقرها و دخلت املنطقة يف مرحلة 

  :                                     جديدة من التوترات السياسية أثرت كثريا على املسرية االحتادية، مثل
  .                           1969الشتراكي لتونس ابتداء من سنة  التخلي عن التوجه التعاوين ا- 
 انسحاب ليبيا من اللجنة و تنديدها باالحتاد املغاريب الذي رأت فيه آنذاك هتديدا - 

  .                                                                                  لفكرة الوحدة العربية
  .               ، على املشاريع املربجمة مع املغرب و تونس 1972ائر، ابتداء من عام  حتفظ اجلز- 
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 و تأثريها الكبري على العالقات السياسية بني 1973 بداية األزمة الصحراوية عام - 
            .                                                                                 اجلزائر و املغرب

 أما من حيث كيفية إدارة العالقات التعاونية بني بلدان املغرب العريب، رغم الضعف الشديد          
يزة من حيث أمناطه أو أشكاله الذي ميز هذه العالقات، فيمكن القول أن التعاون املغاريب مر مبراحل متم

لعديد من الدراسات اليت مشلت صناعية با حيث قام مركز الدراسات ال القطاعي:حد األسلوبنيفيها أساد
العديد من القطاعات خاصة منها الصناعة و التجارة، مثل دراسة خاصة بإنشاء صناعة مغاربية للفوالذ،    

  .                                              )1(التأمني و املواصالت و التنسيق يف ميدان التجارة اخلارجية
ن ما بدأت تربز بعض العقبات التقنية، مثل نسبة مسامهة الرأمسال املغاريب إىل إمجايل          لكن سرعا

رأس مال السلعة و مدى استفادة هذه األخرية من مبدأ األفضلية املغاربية، نسبة القيمة املضافة إىل املنتوج، 
بب الكثري من الصعوبات منشأ السلعة و طابعها املغاريب و هي كلها قضايا مازالت قائمة إىل اليوم و تس

.                                             اليت تواجه تطوير قطاع املبادالت التجارية بني الدول املغاربية  
         و هكذا مت التخلي عن هذا األسلوب و اعتماد أسلوب جديد يرتكز على التعاون الشامل ابتداء 

 أن هذه الطريقة أيضا مل حتقق نتائج أفضل من  ، إال1967 فيفري 23من ندوة تونس اليت انعقدت بتاريخ 
 ليظهر من جديد التعاون القطاعي مع متيز 1975األسلوب القطاعي و توقف العمل التعاوين املغاريب سنة  

    :                                                          هذا األخري يف هذه املرة بعنصرين جديدين مها
  .                          تعميق التعاون و مده إىل مستوى الفروع و الوحدات التابعة للقطاع الواحد-           أ 
 توسيع جماالت هذا التعاون ليشمل قطاعات جديدة مثل الصناعات التقليدية و القطاع -           ب

  .   الزراعي
 بإنشاء مؤسسات صناعية مغاربية مشتركة يف 1975 بتاريخ          و أوصت ندوة اجلزائر اليت انعقدت

متويلها، تأطريها و توزيع إنتاجها و القيام بدراسات شاملة للطلب اإلمجايل على املستوى املغاريب بالنسبة 
لكل صنف من السلع املرمسة و املستوردة من قبل الدول املغاربية، و قد أسفرت هذه الدراسة عن حتديد 

سلعة مهمة مستوردة ميكن أن تنتج حمليا من قبل الدول املغاربية متعاونة، إال أن كل هذه  30قائمة ب 
  .1981الدراسات و املشاريع توقفت سنة 

  
  
  
  
  
   .  4.عبد الوهاب مشام، املرجع السابق الذكر، ص  )1(
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دية و االجتماعية و          إال أن حدة الرهانات الداخلية و اخلارجية و ثقل املشاكل الداخلية االقتصا
التطورات اليت عرفتها العالقات االقتصادية الدولية، جعلت املنطقة تعيش مرحلة جديدة خالل عقد 
الثمانينات متيزت بالتوقيع على العديد من االتفاقيات و املعاهدات اليت تستهدف تطوير و توطيد العالقات 

                                                          :       االقتصادية و التجارية بني دول املنطقة منها
 املعاهدة اليت أبرمت بني اجلزائر و تونس للتعاون االقتصادي و اليت تبعتها فيما بعد، سنة -         

.             ، معاهدة األخوة و الوفاق بني البلدين مث انضمت إليهما موريتانيا فيما بعد1983  
 مت التوقيع على معاهدة الوحدة بني املغرب و ليبيا و اليت ألغيت سنتني بعد ذلك 1984 عام  يف-         

 إىل املغرب و رغم حمدودية هذه مببادرة من ليبيا على اثر زيارة جمموعة من املسئولني اإلسرائيليني
 االجتماعية و حىت ما نتج عنها من مشاريع مشتركة يف امليادين االقتصادية،واملعاهدات و االتفاقيات، 

  غياب أية مبادرة للتقريب بني دولالسياسية، يف الزمان و املكان إال أن جانبها االجيايب هو أن أفضل من 
املنطقة، و لو أهنا دون الشكل و املستوى املطلوبني، و هو الشيء الذي مت تداركه على اثر اجتماع زرالدة 

ألول مرة الرؤساء اخلمسة لدول املغرب العريب، حيث  و الذي ضم 1989 جوان 10الذي انعقد بتاريخ 
 لتقدميها إىل ةتقرر يف هذا االجتماع إنشاء مخس جلان مشتركة كلفت بإعداد الدراسات و الوثائق الالزم

  .                                                           )1( 1989 فيفري 16-15مؤمتر القمة الذي انعقد يومي 

     و رغم أن فكرة االندماج املغاريب كانت قدمية إال أهنا مل تتجسد يف ارض الواقع إال بعد سنوات     
طويلة، حيث مت اإلعالن عن قيام احتاد املغرب العريب و التوقيع على معاهدة إنشائه من خالل القمة الثانية 

اململكة املغربية، اجلمهورية : ن مبدينة مراكش من طرف قادة دول كل م1989 فيفري 19اليت انعقدت يف 
    و ذا مت تبين معاهدة احتاد .)2(اجلزائرية، اجلمهورية التونسية، اجلماهريية الليبية، و اجلمهورية املوريتانية 

                                  . طرق البناء املغاريب و إستراتيجيته التنموية حتدداليت املغرب العريب

 مل يكن حدثا معزوال، لقد جاء  هذا احلدث يف ظل 1989 احتاد املغرب العريب يف عام          قيام
   جمموعة من التطورات السياسية و االقتصادية اليت تفسر فكرة جتديد املشروع املغاريب، الذي مل يتطور قبل 

       قتصاديةذلك بطريقة مستمرة بسبب الضغوطات االقتصادية اليت أظهرت حمدودية االستراتيجيات اال
اضطرت اململكة املغربية و بسبب املديونية الكبرية إىل تبين سياسة التصحيح اهليكلي ابتداء من . السائدة
تونس، و اليت تأثرت باخنفاض . ، بالتوازي مع إعادة جدولة الديون اخلارجية اخلاصة و العمومية1983

  ، وجهت سياستها يف ) 1988 ،1987، 1986(بالد  الذي عرفته الفاملوارد البترولية و بدرجة اقل باجلفا
 

 الذي أشار لضرورة االنتباه إىل ظاهرة التكتالت الدولية 1989 فيفري 17 انظر التصريح الذي أصدره مؤمتر القمة املغاريب ملراكش )1(
                                                           .                                                                                اجلديدة

  .8.مركز الطباعة جلامعة اجلزائر، ص: ، اجلزائراجمللس الشوري الحتاد املغرب العريباحتاد املغرب العريب، ) 2(
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 يف األسواق الدولية أدى إىل 1986اخنفاض أسعار البترول ابتداء من . 1987نفس االجتاه، ابتداء من 
خنفاض املوارد اجلزائرية و الذي بني فشل التخطيط الريعي، الذي كان سببا يف األزمة االقتصادية اليت ا

  .                                                           أدت إىل إعادة النظر يف عمل اجلهاز اإلنتاجي
اجية، جلأت كل الدول املغاربية، من          ملواجهة الضغوطات اخلارجية و حمدودية هياكلها اإلنت

. موريتانيا إىل ليبيا، بطرقة علنية أو ضمنيا إىل عمليات تصحيح و إصالح طريقة عمل أنظمتها االقتصادية
باإلضافة إىل الظروف الداخلية اليت عرفتها املنطقة املغاربية من الداخل، فان تطور العالقات و        

 التوسع إىل اسبانيا و - 1986موعة األوروبية، اليت تأكدت ديناميكيتها منذ االقتصادية املغاربية مع اجمل
ورو متوسطية اجملددة، إنشاء اجملال االقتصادي  األورويب للسوق الكبرية الربتغال، اإلعالن عن السياسة األ

ن هذا األخري ليس  العريب أاملغرب تبني العديد من املؤشرات و املواقف الرمسية الحتاد -و االحتاد األورويب
كذلك  فقط ردا على اخلطر املباشر الذي تشكله السوق األوروبية املشتركة و خطواهتا املقررة املقبلة، بل

دول شرق  الواليات املتحدة و كندا، االحتاد السوفيييت: ردا على وجود و ظهور جتمعات جتري يف العامل
        .) 1(أوروبا، اليابان و النمور األربعة يف آسيا

فلقد تأكد للقادة املغاربة أن أخطار التهميش أصبحت كبرية إذا ما مت االستمرار يف منوذج النمو           
لقد سامهت كل هذه الظروف الداخلية و اإلقليمية و . )2( التقليدية» الوطنية«املستقل داخل احلدود

  .الدولية يف تطور ديناميكية فكرة التعاون ما بني الدول املغاربية

 قد أوصى برزنامة لتحقيق 1990قد كان أول اجتماع جمللس الرئاسة املغاريب يف جويلية عام و          
  :                                                             أهداف االحتاد وفقا ألربعة مراحل هي

  .تجات ما بني الشركاء، تتضمن حرية تنقل املن1992إقامة منطقة تبادل حر عام          •  
، و بالتايل أدوات جديدة مشتركة مثل توحيد التعريفات         1995إقامة احتاد مجركي عام          • 

           اجلمركية، و إرساء سياسات موحدة، ترمي إىل تعريف قواعد مشتركة تسمح بإقامة نظام 
                                            .                        للضبط االقتصادي يف املنطقة

.                       2000إنشاء سوق مغاربية مشتركة عام          •  
الوصول إىل إرساء احتاد اقتصادي تدرجيي و شامل كأخر مرحلة لالحتاد املغاريب ، ميهد إىل           • 

   . )3(حتسني التكامل بني الدول اخلمسة يف املنطقة
  
  

(1) Fathallah OUALALOU, op.cit, pp11, 12.  
  .28-27.، ص ص1992، 108، عدد جملة السياسة الدولية احتاد املغرب العريب، اهلوية و التفاعالت،عبد اهللا ساعف، ) 2(

(3) FILALI MOHAMMED, Quelle intégration pour un développement autocentré du Maghreb à l’ère de la 
.2006/01/07consulté le  ,pdf.2Filali/vei/aep/ca.uqam.unites. www: In?  ndialisationmo  
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         إن الشيء املميز ملعاهدة إنشاء احتاد املغرب يف شقها االقتصادي هو طابع احلذر و التعميم و 
 تؤكد هذه املعاهدة التدرج و نوع من الواقعية يف بناء هذا اجملتمع السياسي االقتصادي املغاريب، حيث

على ضرورة العمل التدرجيي يف إرساء حرية تنقل األفراد، رؤوس األموال و البضائع بني الدول املوقعة 
و إذا كانت الدراسات املتعلقة مبجاالت تطوير و تكثيف عالقات التعاون و التنسيق قد . على املعاهدة

اللجان الفرعية األكثر ختصصا، فان ما مييز أسندت إىل مخس جلان كربى تتفرع عنها جمموعة أخرى من 
هذه الدراسات هو طابعها التوجيهي و اإلرشادي و افتقارها إىل الطابع اإللزامي التنفيذي و غياب برامج 
تفصيلية قابلة لالجناز، و هي نفس الثغرة اليت كان يعاين منها مركز الدراسات الصناعية الذي ظهر بظهور 

.                                                          اربية الدائمة السالفة الذكراللجنة االستشارية املغ  
         إال أن املبدأ اجلديد الذي ظهر مع ظهور عمل هذه اللجان املتخصصة هي الرغبة يف الوصول 

 يف منأى عن التقلبات بالعالقات االقتصادية بني الدول املغاربية إىل ذلك املستوى من التطور الذي جيعلها
  .)1( سنة من إبرام هذه االتفاقية صعب التحقيق17 و هو أمر يبدو بعد الظرفية و خاصة السياسية منها

 هو - دائما يف جانبها االقتصادي–         كذلك ما يالحظ على مضامني بعض بنود هذه املعاهدة 
يار بني املقاربات القطاعية أو الشاملة يف التخلي عن الفكرة اليت سادت قبل ذلك و املتمثلة يف االخت

سياسات التعاون و التقارب و التنسيق االقتصادي، فاملعاهدة ال ترى مانعا من اللجوء إىل األسلوب 
القطاعي و ال ترى فيه عائقا للعمل االحتادي الشامل بل ميكن أن يشكل أداة فعالة يف توفري الشروط 

  .                                                                     ملاملناسبة لتحقيق تعاون اقتصادي شا
         و يبدو أن التحول يف منهجية التعامل مع إشكالية االندماج االقتصادي بني الدول املغاربية يعود 

لوبني باإلضافة إىل التجربة السابقة يف هذا اجملال و اليت أثبتت عدم صحة االعتقاد بتضارب أو تناقض األس
إىل العدد الكبري لالتفاقيات الثنائية و املشاريع املشتركة اليت قطع البعض منها أشواطا بعيدة و أصبح حقيقة 

ملموسة يف الواقع االقتصادي للدول املعنية و ذلك قبل تاريخ عقد هذه املعاهدة، أي أن هذه        
 جتاهلها، حيث بلغ عدد األهم منها خالل الفترة املشاريع و االتفاقيات أصبح من الصعب جتاوزها أو

جتارة، صناعة، بنوك، صحة، نقل، :  معاهدة مشلت جماالت و ميادين خمتلفة49 حوايل 1983-1988
  ).                                                              اخل...جماالت عسكرية، سياسية و دبلوماسية

صيات اللجنة االقتصادية قد متحورت حول جماالت التجارة و املبادالت يف امليادين          و إذا كانت تو
اإلنتاجية من صناعية و زراعية و أخريا البىن التحتية و االتصاالت فإهنا قد ركزت يف ميدان التنسيق 

  نقاط أخرىاجليولوجيا و الطاقة، إىل جانب التأكيد على: الصناعي بني دول املنطقة على فرعني اثنني مها
 
 
 

    .5. ص املرجع السابق الذكر،، عبد الوهاب مشام) 1(
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  .             )1( مثل تطوير و تنسيق السياسات املتعلقة بالتكنولوجية و البحث العلمي و غريه
ر موارد منجمية و طاقوية بكميات اص باجليولوجيا و الطاقة هو توف         و التفسري هلذا االهتمام اخل

ة يف معظم الدول املغاربية و هي بذلك تعتمد نفس الصيغ التنموية اليت تبناها املسئولون من سياساتمعترب  
التصنيع يف األقطار املغاربية غداة االستقالل و الفترات اليت أعقبته و اليت أدت إىل النتائج اليت سبق 

                                              .                                                     التعرض هلا
         أي أهنا حماولة جديدة للتنسيق الصناعي املغاريب، كمرحلة أوىل حنو تعاون أكثر مشولية و أقوى 

صناعات :  مستوى املنطقة و اليت تتسم بالتنوعىكثافة، مل تأخذ بعني االعتبار شبكات الصناعة القائمة عل
اخل و حماولة استخدامها لالستفادة منها مجاعيا و بناء نسيج صناعي مغاريب ... حقيقيةثقيلة و متوسطة و

.                                                                                   متكامل على املدى البعيد  
االحتاد املغاريب و األسس          كما تفتقر املعاهدة إىل برنامج تنفيذي يبني خمتلف مراحل بناء 

.                                                         اإلستراتيجية اليت حتدد أبعاد هذا العمل االندماجي  
         أما على مستوى اهليئات و املؤسسات، فان اهلياكل اليت تنص عليها املعاهدة و اليت متثل اهليئات      

  :                                                                 )2(د واإلشراف عليه فهياملكلفة ببناء االحتا
ميارس اجمللس .  و هو أعلى جهاز يف االحتاد، يتألف من رؤساء الدول األعضاء: جملس الرئاسة-         

اوب بني رؤساء الدول مهامه و يتخذ توصياته وفق قاعدة اإلمجاع و خيضع لرئاسة دورية  كل سنة بالتن
  .                                                                                             األعضاء
 لرؤساء احلكومات أو من يقوم مقامهم يف دول أعضاء االحتاد أن : جملس الوزراء األولني-         

                                                            .          جيتمعوا كلما دعت الضرورة إىل ذلك
يتوىل هذا اجمللس التحضري .  يتكون من وزراء خارجية الدول املغاربية: جملس وزراء اخلارجية-         

لدورات جملس الرئاسة، النظر يف اقتراحات جلنة املتابعة و اللجان الوزارية املتخصصة و رفع التوصيات    
أهنا جمللس الرئاسة، تنسيق السياسات و املواقف يف املنظمات اإلقليمية و الدولية، دراسة مجيع القضايا بش

و يعقد جملس وزراء اخلارجية دورات عادية كما له أن يعقد دورات   . اليت يكلفه ا جملس الرئاسة
تماع صحيحا إال حبضور حد أعضائه و ال يكون االجعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أاستثنائية بد
  .        مجيع األعضاء

  
                                                                                         

                                    .5.ص املرجع السابق الذكر،، عبد الوهاب مشام) 1 (
   : يفالعريب  معلومات عن احتاد املغرب:  انظر)2(

   2006/07/10consulté le , htm.brf/aproposUMA/ar/arg.maghrebarabe.www://http   
  .14-9، املصدر السابق الذكر، ص ص اجمللس الشوري الحتاد املغرب العريب،حتاد املغرب العريبا  و
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 ل هي جهاز تنشيط العمل الوحدوي، أعضاءها معينون يف جمالس وزراء الدو:نة املتابعة جل-            
األعضاء ملتابعة شؤون االحتاد، هلا مخسة دورات يف كل فترة رئاسية، تتابع قضايا االحتاد مع باقي اهليئات، 

 .    تتابع تطبيق مقررات االحتاد، تعرض عملها على جملس وزراء اخلارجية
 الحتاد املغرب العريب أربعة جلان وزارية متخصصة أنشئت من : اللجان الوزارية املتخصصة-            

  :   قبل الرئاسة و هي
                                                                                         

ثروة احليوانية، املياه و الغابات، الصناعات  هتتم بقطاعات الفالحة و ال:جلنة األمن الغذائي) 1           
الفالحية و الغذائية، استصالح األراضي، الصيد البحري، جتارة املواد الغذائية، البحث الزراعي و 

  .                                                                        البيطري، مؤسسات الدعم الفالحي
 هتتم مبيادين التخطيط، الطاقة، املعادن، التجارة، الصناعة، : االقتصاد و املاليةجلنة) 2            

  .                 السياحة، املالية، و اجلمارك، األمني و املصارف و متويل االستثمار، اخلدمات و الصناعة التقليدية
 العمومية، اإلسكان و العمران،  هتتم بقطاعات التجهيز و األشغال:جلنة البنية األساسية) 3            

  .النقل و املواصالت، الربيد، و الري
 هتتم مبجاالت التعليم، الثقافة، اإلعالم، التكوين، البحث العلمي و :جلنة املوارد البشرية) 4            

جلالية الشؤون االجتماعية، التشغيل، الرياضة، الشبيبة، الصحة، العدل، اإلقامة و تنقل األشخاص، شؤون ا
.                                                                                                     املغاربية  
  تتكون اللجان الوزارية املتخصصة من الوزارات و األمانات الشعبية املعنية، حسب القطاعات         

رية بالتعاون مع جلنة املتابعة و األمانة العامة بوضع التصور اليت تدخل يف مهامها، وتقوم هذه اللجان الوزا
. للخطط و اجلداول الزمنية الالزمة لتنفيذ برنامج عمل االحتاد املصادق عليه من طرف جملس الرئاسة

  .تعرض هذه اللجان نتائج عملها على جملس وزراء اخلارجية
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:           هذا عن هياكل و أجهزة االحتاد، أما املؤسسات االحتادية فتتمثل يف
 

 هي جهاز قار تتكون من أمني عام يعينه جملس الرئاسة و من موظفني ينتدم : األمانة العامة-           
لعامة، تعمل األمانة حتت األمني العام قدر احلاجة من بني مواطين االحتاد و وفق اهليكلة الداخلية لألمانة ا

تعمل على تنفيذ قرارات جملس الرئاسة    . إشراف رئيس الدورة، و حتت إشراف جملس وزراء اخلارجية
  .     بالتنسيق مع األجهزة األخرى

 يتألف من عشرين عضوا من كل دولة يف االحتاد يقع اختيارهم من اهليئات : جملس الشورى-           
و قد اقر جملس الرئاسة الرفع من عدد أعضاء . عضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولةالنيابية للدول األ

  .      اجمللس إىل ثالثني عضوا و ذلك خالل دورته العادية السادسة
  يعقد دورة عادة كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من جملس الرئاسة، و يبدي جملس         

عليه جملس الرئاسة من مشاريع و قرارات كما له أن يرفع جمللس الرئاسة ما يراه  الشورى رأيه فيما حييله   
.                                                           من توصيات لتعزيز عمل االحتاد و حتقيق أهدافه  

املعنية ملدة ستة  تتكون من قاضيني من كل دولة و تعينهما الدولة : هيئة قضائية مغاربية-          
تكمن مهمتها يف التحكيم يف خمتلف القضايا و الرتاعات اليت . سنوات، و جتدد بالنصف كل ثالثة سنوات

.                                                           قد حتدث بني خمتلف هياكل الدول األعضاء  
ولة لكل هيئة من هذه اهليئات هو طابعها          و ما يالحظ على طرق عمل و الصالحيات املخ

االستشاري و افتقارها إىل أدوات اإللزام و املراقبة و املتابعة امليدانية اليت تبقى من صالحية الدول و ختضع 
ملدى جتاوا مع تلك القرارات و هي نفس املعوقات اليت واجهت عمل اللجنة االستشارية املغاربية الدائمة 

  .وزراء املغاربة خالل عقدي الستينات و السبعيناتو توصيات جملس ال
  

  جل قراءة جديدة للمغرب العريبالرهانات احلالية من أ:  ندوة برشلونة و عملية العوملة:املطلب الثاين
  

         لقد استطاعت القوى السياسية املغاربية إجناح موعدها األول يف طنجة، و لقد تزامن ذلك مع 
، إال أن املشروع االندماجي املغاريب مل يعرف أي تقدم يف سنوات 1958روبية عام إنشاء اجملموعة األو

و لكن بعد توسع اجملموعة األوروبية لتشمل دول . الستينات بل عرف تراجعا يف سبعينات القرن العشرين
بية موعدا يف خذ رؤساء الدول املغارفهوم اجملدد للسياسة املتوسطية، أاسبانيا و الربتغال و اإلعالن عن امل

  .ازاته متواضعةمراكش، و مت إنشاء احتاد املغرب العريب، إال أن خطواته األوىل بقيت مترددة و بقيت اجن
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 و *رق أوسطيةش قبل مشاريع إقليمية أخرى بسنوات مثل ال   لقد بدأ مشروع البناء املغاريب       
           بال روح فيما نشط أعضاءه بقوة يفملتوسطية و احتاد دول الصحراء و الساحل، لكنه بقي جسداا

 راهنت دول املغرب العريب السيما تونس و املغرب على الشرق أوسطية دفلق. مية الذكورةياملشاريع اإلقل
و طور املغرب يف ظرف قياسي . و لعبت دورا يف دفع مسرية مؤمترات الشرق األوسط و مشال إفريقيا

و نفس الشيء يقال تقريبا عن . سبة مبادالته مع جريانه املغاربية ضعيفةمبادالته مع إسرائيل فيما بقيت ن
تونس، و لكن حبكم ارتباطه مع تطورات عملية السالم يف الشرق األوسط، فان مشروع الشرق أوسطية 

  .)1( 1997سرعان ما احنسرت موجته و تراجعت للتوقف منذ مؤمتر الدوحة عام 
قل أن الشراكة األوروبية املتوسطية أحبكم أكرب   الطموحاتت فكان**أما يف جمال املتوسطية          

تأثرا مبجريات عملية السالم من الشرق أوسطية و حبكم القوة االقتصادية و املالية لالحتاد األورويب، و 
 كل الدول على خدمة مصاحلها دون مراعاة مصاحل جرياهنا أو حماولة التنسيق للتفاوض بصوت عملت

رض جماالت للتفاوض و التعاون و ال ختصص األموال فأوربا تف.  االقتصادي األورويبتكتلالواحد مع 
كما أن . بلدان الضفة اجلنوبية، بينما ختصص أمواال طائلة لدول أوربا الشرقية الالزمة لدفع عجلة النمو يف

حيث كانت  (تونس إلبرام اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويب و خاصة بادرتالدول املغاربية اليت 
 على اتفاقية شراكة مع االحتاد 1995الضفة اجلنوبية للمتوسط، اليت وقعت عام  تونس أول دولة من

، و هي اآلن تتهيأ إىل حدث آخر و هو إقامة 1998األورويب و اليت دخلت حيز النفاذ يف الفاتح مارس 
  سريعا أن هذه االتفاقيات غري متوازنةبية الدول املغار أدركت،و املغرب )2008  عام)1(منطقة التبادل احلر

                                                                 
 

 ، حيث ظهر هذا املشروع املتعلق باملنطقة العربية بعد حرب اخلليج الثانية 1993مصطلحات أصبحت شائعة منذ عام » السوق أوسطية« و» النظام الشرق أوسطي« *
و قد أدى هذا إىل إضعاف الوطن العريب بدرجة كبرية، حيث دمر التوازن العسكري يف املنطقة بتدمري . ة احلرب الباردة، اليت كان من نتائجها اهنيار التوازن الدويلو هناي

 احلاد يف أسعار البترول يف أواخر الثمانينات، و العراق الذي كان يعد اجليش الرابع على مستوى العامل، كما فقدت معظم األصول املالية، البترولية نتيجة االخنفاض
و يعترب . مليار دوالر، يف ظل هذه الظروف مت طرح املشروع الشرق أوسطي بقوة على الواقع العريب العاجز620التكاليف الباهظة حلرب اخلليج الثانية، اليت قدر حبوايل 

هذا و الدول اليت يعتمد عليها يف إقامة .   و برنارد لويسررائيل السابق، و يضاف له هنري كيسنجأهم منظري املشروع الشرق أوسطي شيمون برييز، رئيس وزراء إس
. املشروع، هي إسرائيل اليت هلا الدور الرئيسني مث لتركيا دور تابع هلذا النظام الشرق أوسطي و هو ليس مثل دور إسرائيل، و لكنه دور مهم

وسطية يف أهنا حماولة للقفز فوق مقررات الشرعية الدولية، اليت تنص على إعادة احلقوق و و قد حتددت معظم الرؤى العربية للشرق أ
ملزيد من . األراضي العربية، و إهنا إطار عمل ظاهره اقتصادي و باطنه سياسي حتاول إسرائيل من خالله الدخول إىل العامل االقتصادي العريب

، املرجع السابق الذكر، التحديات املستقبلية للتكتل االقتصادي العريب، الرحيمد إكرام عب: التفاصيل حول مشروع الشرق أوسط انظر
ماجد كيايل و آخرون، نظام شرق أوسطي أم سوق شرق أوسطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، حممد عبد الشفيع عيسى، 

، إبراهيم كروان، 1996ملؤمتر السنوي العاشر، القاهر ، مركز البحوث و الدراسات السياسية، االشرق أوسطية و مكانة مصر العاملية
  .1994، يوليو 117، العدد السياسة الدوليةاملعضالت العربية يف التسعينات، 

الندوة العلمية الدولية : يف مربرات إقامة احتاد املغرب العريب يف ظل التحوالت العاملية الراهنةبن عيشي بشري، غريب حممد األمني،  )1(
                                          .1،2. صص املرجع السابق الذكر،، األوروبية-تكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربيةال: حول

  . بالتفصيل يف الفصل الثالث و األخري و ما ترتب عليهمتوسطية-ورو مشروع الشراكة األسوف نتعرض إىل** 



 111

يف اجملال الذي فرض عليها إرادته، فقد أبقى على احلمائية االقتصادية  اد األورويبو هي يف صاحل االحت
  .           الزراعي فيما تشكل املنتجات الزراعية التونسية و املغربية أهم صادرات الدولتني إىل أوربا

العربية عموما معها يف               أما يف اجملال اإلفريقي، فليبيا املستاءة من عدم تضامن الدول املغاربية و 
فيما خرقته دول افريقية جعلتها تتبىن توجها ) 1999-1992بني (خرق احلظر الدويل املفروض عليها 

إفريقيا معوضة خطاا العريب خبطاب قاري، فكان أن بادرت إىل إنشاء احتاد دول الساحل و الصحراء 
لة منها كل الدول العربية اإلفريقية باستثناء  دو16 و الذي يضم اليوم حوايل 1998 و 1997بني عامي 

  .                                                          )2(اجلزائر، و يهدف هذا التجمع إىل إقامة  منطقة للتبادل احلر بني أعضائه
بادل احلر اليت    يضاف إىل هذه العوامل عامل حترير التجارة الدولية الزاحف و إنشاء منطقة الت       

، باإلضافة طبعا إىل منطقة التبادل احلر 2008 على أن تكتمل يف حدود 1998دخلت حيز التنفيذ عام 
  .األوروبية املتوسطية و تزايد مناطق التبادل احلر الثنائية بني الدول املغاربية و العربية عموما

ج يف املنطقة املغاربية ضرورة و ليس كل هذه العوامل جمتمعة ، هي عوامل جتعل من االندما          
حيث أن هذه الدول ليست حباجة إىل صوت واحد يف إطار احتاد دول . خيارا بالنسبة للدول املغاربية

 إنشاءها، لكنه يتحتم عليها التنسيق يف املرتقبيف إطار السوق العربية املشتركة الساحل و الصحراء أو 
  .  عيل مؤسسات احتاد املغرب العريبمواجهة أوروبا، شريكها الرئيسي، و تف

                                                            
 : برشلونةمؤمتر -          
قات مابني ضفيت إطارا جديدا للعال مببادرة من أوروبا،  ، الذي نظم* برشلونةمؤمتر لقد أقام         

احتاد املغرب العريب، وجدت الدول املغاربية نفسها عاجزة بسبب االنسداد الذي يعرفه و. البحر املتوسط
  .                         عن إجياد جوابا مشتركا هلذه املبادرة اليت كانت موجهة إليها بالدرجة األوىل

 برشلونة، على ثالثة مؤمترها  متوسطية، كما عرف-لشراكة األورو         لقد ارتكزت املقاربة اجلديدة ل
:                                                                                               أساسيةحماور   

 
 
  
(1) Salah SLIMANI, Zone de libre échange avec l’Union européenne, La Tunisie entame la course.., 
EL Watan Economie,du 6 mai au 12 juin 2005, dossier 5. 

.                                              2. املرجع السابق الذكر، صبن عيشي بشري، غريب حممد األمني، )2(

 مصر -دولة متوسطية   مبشاركة كافة دول االحتاد األورويب و اثنيت عشرة1995 نوفمرب 28 و27 برشلونة يومي مؤمترلقد مت انعقاد * 

 إضافة إىل حضور موريتانيا أعمال الندوة بصفة مراقب و -ن سوريا السلطة الفلسطينية تركيا إسرائيل مالطا قربص اجلزائر املغرب لبناستون
 فقط ةكذلك حضور الواليات املتحدة و روسيا و دول شرق و وسط أوروبا و دول البلطيق و ألبانيا بصفة ضيف يف اجللسة االفتتاحي

  . للمؤمتر
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يتضمن هذا . يهدف إىل إقامة حدود جمال متوسطي للسلم و االستقرار : و أمينحمور سياسي •         
:                                                                   احملور عددا من املبادئ أمهها  

 احترام القواعد األساسية يف جمال حقوق اإلنسان و احلق يف ممارسة احلريات األساسية، -            
  .                                                                       لدميقراطية، التسامح الديين و الثقايفا
  .                    احترام حق و سالمة أراضي الدول و إقامة عالقات حسن اجلوار فيما بينها-           
 خالفاهتا بالطرق  تسويةبني الدول األطراف و حثها على عدم استخدام القوة يف الرتاعات -                

  .     السلمية
  .                                              تقوية التعاون بني الدول األطراف حملاربة اإلرهاب-            
                                 .               عدم التدخل يف الشئون الداخلية للدول األطراف-            
 كما تضمن اإلعالن التأكيد على حق الشعوب يف تدبري شؤوهنا بنفسها، و االعتراف حبق -            

جل اجناز حقوقهم املطلقة يف تقرير ة وفقا مليثاق األمم املتحدة من أالشعوب باختاذ التدابري املشروع
                                                               .                                      )1(املصري

         فااللتزام السياسي و االستراتيجي ألوربا ليس منفصال عن منافستها مع الواليات املتحدة 
.                     األمريكية اليت قوت تواجدها باملنطقة املتوسطية و الشرق األوسط منذ حرب اخلليج  

، و تالزمها خماطر عدم استقرار الفضاء »اهلاجس األمين«حيث جند أن املبادرة األوروبية حيكمها          
الضغوطات الدميغرافية، اهلجرة غري الشرعية، تصاعد التطرف،      : املتوسطي مهما كانت أسباا

  .اخل...اإلرهاب، اجلرمية املنظمة و جتارة املخدرات
 تعزيز التعاون من اجل حتقيق منطقة يهدف هذا احملور يف هذا اجملال إىل: مايلحمور اقتصادي و •         

مشروع إنشاء منطقة : رخاء تعم فوائدها على كافة الشركاء، و يقوم هذا التعاون على ثالث دعائم
 مليون مستهلك، 800 دولة و 40، املنطقة اليت تضم حوايل 2010 متوسطية يف آفاق -تبادل حر أورو

  .                                                                               قتصادي، تعاون مايلتعاون ا
فيما يتعلق بإنشاء منطقة التجارة احلرة، مت بالفعل إهناء التوقيع على اتفاقات املشاركة بني االحتاد           

 و )1998 و دخل حيز التنفيذ يف مارس 1995التوقيع على االتفاق عام  ( األورويب و كل من تونس
          .)2( 2002و مع اجلزائر يف أفريل ) 2000 لتدخل مرحلة التنفيذ يف مارس 1996يف فيفري  (املغرب

 
 
 

   .)05انظر امللحق رقم ( إعالن برشلونة)1( 
  .287.، ص2003، 153، عدد السياسة الدولية، االندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية مع االحتاد األورويب شريط عابد،) 2(
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  :      )1(أما اجلانب املتعلق بالتعاون االقتصادي فقد نص على          
الزراعة، الصناعة، البحث العلمي، (تعزيز التعاون و تنميته يف مجيع القطاعات االقتصادية          • 

  ).   اخل...النقل، املياه، البيئة
يادة االستثمارات األجنبية املباشرة و دعم املدخرات الوطنية دف رفع الكفاءة ضرورة ز         • 

.                                                                                اإلنتاجية و زيادة الصادرات   
. ختياريالتأكيد على أمهية التعاون اإلقليمي على أساس ا         • 
 .        و املوارد الطاقوية) صيد السمك(دعم املؤسسات، محاية البيئة، إدارة املوارد السمكية           •

 لتصحيح كبري، يفترض على دول جنوب املتوسط عمل 2010         و من اجل إجناح موعد 
باستثناء املواد (السلع :  األبعادجيب عليها أن تكون يف مستوى متطلبات التبادل احلر الثالثي. اقتصادياهتا
  ،)البعد الرابع(رية تنقل األشخاص و األمر هنا ال يتعلق إطالقا حب. ، اخلدمات و رؤوس األموال)الفالحية

.Scheingen   فمن خالل إجياز ثالث حريات و حترمي واحدة، فان برشلونة مل تتعارض مع اتفاقية شنقن
:                                 املبادئ التاليةاشتمل هذا احملور على: حمور اجتماعي و إنساين •          

    .                           أمهية احلوار بني الثقافات و احلضارات يف التقريب بني شعوب املنطقة٭                
   .                     ركزي املوجهة تنمية التعاون فيما بني الدول من خالل برامج التعاون الالم                ٭

 التعاون من اجل التغلب على مشاكل اهلجرة عن طريق خلق وظائف بواسطة إنشاء ٭                
  .   برامج التدريب املهين

    .                   التعاون يف مكافحة اإلرهاب و جتارة املخدرات و اجلرمية املنظمة و الفساد ٭                
  .                          إبراز أمهية التعاون إلجياد وسائل ملكافحة العنصرية و كراهية األجانب                ٭

 تعزيز و تنمية اجملتمع املدين و التعاون بني املنظمات غري احلكومية على أن يكون ذلك ٭                
ىل مراعاة حق الدول باختيار نظمها العامة مبا يف ذلك يف إطار القانون الوطين لكل دولة و اإلشارة إ

                                                                                                    .)2(النظام القضائي
 مث 1998  مث مؤمتر بالريمو عام1997         لقد تلت ندوة برشلونة  انعقاد اجتماع ثاين يف مالطا عام 

، و 1999 أفريل 16 و 15 ما بني  ت متوسطية يف شتوجتار- األورو االجتماع الوزاري الثالث للمشاركة 
  .           يعكس السياسة املتوسطية اجملددة لالحتاد األورويبيكان هذا دائما يف إطار مسار برشلونة الذ
ندوة برشلونة، هو اهلاجس األمين الذي  مغاربية منذ انعقاد -         إن ما يطبع العالقات األورو

 يتمحور حول خماطر اهلجرة غري الشرعية و التطرف الديين و املخدرات، يف وقت يفترض فيه أن تتمحور
 

  .248.، ص1999، أكتوبر 138، عدد السياسة الدولية:  يف،)عملية برشلونة( متوسطي -التعاون األورو وفاء بسيم، )1(
.248.السابق الذكر، ص املرجع بسيم، وفاء )2(  
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جل إلغاء تلك املخاطر اليت هتدد الفضاء قراطية و االندماج املغاريب من أهذه العالقات على التنمية و الدمي
:  حتت عنوان2006 فيفري 21خالل الندوة اليت انعقدت يف * هذا ما عرب عنه حسان أبويوب. املتوسطي
  : شروط اإلقالع االقتصادي :  املغرب-تركيا

)1(.»...أوروبا اليت كانت تقلق اإلرهابيةنت برشلونة جوابا عن التهديدات كا«  

إن غياب املغرب العريب خالل عملية برشلونة و خالل كامل املفاوضات املتعلقة بتجديد     
فقد جعل ذلك . االتفاقيات ما بني أوروبا من جهة، و الدول املغاربية من جهة أخرى، كان عامال سلبيا

اربية عاجزة عن التدخل يف حتديد تعريف املفاهيم أو لفت االنتباه إىل الصعوبات و تأثري هذه الدول املغ
  :األخرية  على الضغوطات اليت تفرضها عملية إنشاء منطقة تبادل حر، على خمتلف املستويات التالية

ني مشال و  بربط تصاعد خماطر عدم االستقرار بطبيعة تسيري العالقات بعلى املستوى السياسي،  -
  .                            املتوسط و تأثريها على تعميق اهلوة يف جمال التنمية و التقدم جنوب

 التكفل مبصدر الضغوطات ةبالتركيز على ضرورعلى املستوى االقتصادي،  -
و يتعلق األمر هنا مبديونيتها اخلارجية و : اخلارجية القتصاديات دول جنوب املتوسط

هذا وحده سوف يسمح .  منتجاهتا الفالحية إىل األسواق األوروبيةشروط وصول
لدول اجلنوب من استعمال غالبية طاقاهتا من اجل االرتقاء بأنظمتها اإلنتاجية و التهيؤ 

                                                               .   لتحديات التبادل احلر
  و لكي يصبح الفضاء املتوسطي  جماالالثقايف، على املستوى االجتماعي و -  

 التحاق مجيع األنظمة ةلتالقي الثقافات، جيب أن يرتكز هذا اللقاء على ضرور
 و )إقامة دولة القانون (السياسية باملعايري الدولية املتعلقة بالدميقراطية و حقوق اإلنسان

  .  احترام اخلصوصيات الثقافية و الدينية
، الشمولية:ب تتميز اليت تضمنها مشروع برشلونةاجملددة  السياسة املتوسطيةفان            ذا 

 األمين، و احملور االجتماعي، الثقايف و اإلنساين، إضافة إىل احملور - باشتماهلا على احملورين السياسي
 ماللتزا، و لكن ضرورة او الذي يتضمن، ليس مساواة الشركاء، الشراكةو كذا تتميز مببدأ . االقتصادي

                         .)2(مببدأ املعاملة باملثل
 
 
 

 .وزير سابق و سفري سابق للملكة املغربية يف باريس* 
(1) Hassan ABOUYOUB, Le Maghreb et le processus de Barcelone in : http:/www.fondation-res-
publica.org/colloque-de-la-fondation-res-publicar3.html, consulté le 05/06/2006.     
(2) BOUZIDI Nachida, Les enjeux économiques de l’Accord d’Association Algérie- Union Européenne, IDARA, n° 
24, Alger ; 2003, p.76. 
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و يعد مشروع برشلونة نتاجا للطفرات اليت عرفها العصر احلايل، حيث تندرج عملية برشلونة،           
من جهة، يف إطار العوملة االقتصادية اليت متيز عاملنا اليوم، و اليت نشأت نتيجة متازج عملية حترير 

 جهة أخرى،  نتاجا املبادالت، تعميم التطور التكنولوجي و تدويل احلياة االقتصادية بكاملها، و هو من
ففي هذا السياق تريد أوروبا إقامة . التكتالت اإلقليمية اليت تبحث عن التأثري يف حميطهالإلقليمية أي تزايد 

و تندرج هذه الشراكة يف األصل يف .   مع دول جنوب و شرق املتوسطلشراكة القرابةشكل خاص 
 اليت تواجه بني ثالثة أقطاب مهيمنة من الثالوث )1(ةإطار املنافسة  اليت جترها عملية العوملة، هذه املنافس

 جمال اقتصادي لو اليت تتصارع حو) الواليات املتحدة، اليابان و االحتاد األورويب(االقتصادي و املايل 
جنوب حتتل مركزا مهما يف استراتيجيات اهليمنة /حيث جند أن اإلقليمية االقتصادية للعالقات مشال. دويل

و هذا ما يشري إليه تطور اتفاقيات االندماج االقتصادي اإلقليمي . ف القوى الكربىاملطورة من طر
بالنسبة للواليات  NAFTA: جنوب/االتفاقيات اإلقليمية  مشال( من دول الثالوث  نواةجنوب حول/مشال

سع ، و التو ASEAN منطقة الشرق األقصى و جنوب آسيا، و السيما منطقة: املتحدة،  بالنسبة لليابان
  ). متوسطية-إىل شرق القارة األوروبية بالنسبة إىل االحتاد األوريب باإلضافة إىل اتفاقيات الشراكة األورو

         هتدف القوى الكربى من خالل إنشاء هذه املناطق االقتصادية اإلقليمية، احلصول على قواعد 
ال حتركاهتا، وسيلة للوقاية أو باألحرى خلفية، من شأهنا أن تضمن هلا، باإلضافة إىل متكينها من توسيع جم

      . )2(مواجهة استراتيجيات التوسع اليت تقوم ا منافساهتا
 فمن أجل االرتقاء إىل مستوى التحديات، يفترض على كل دولة مغاربية مضاعفة اجلهود من         

تقاء بعناصر اقتصادياهتا           أجل حتسني طريقة عمل أجهزهتا اإلنتاجية، دمقرطة أنظمتها السياسية و االر
و لكن هذه اجلهود سوف تبقى بدون فعالية إذا ما بقيت تتم يف إطار الدولة الوطنية . لتصبح أكثر تنافسية

جل هلذا ميكن القول بأن االندماج املغاريب ضروري من أ.  ريعية جديدةأو إذا متحورت حول مقاربات
                                                             .مشاريع الشراكة يف الفضاء املتوسطي  إطار إكساب قوة تفاوضية للدول املغاربية يف
 و التقارب الذي أصبح مييز - العوملة، و الشراكة مع أوروبا-         إن التطورات الدولية اجلديدة 

فاالندماج اإلقليمي يف .  العريب تؤدي بنا إىل قراءة جديدة للمغربللدول املغاربيةدية السياسات االقتصا
يف إطار املنطقة املغاربية سوف يسمح للدول املغاربية من ختطي الصعاب و التحديات املفروضة عليها، 

  .، بصفة مشتركةالعوملة و اإلقليمية إطار
 
 

 : انظر حول هذه املنافسة،ملزيد من التفاصيل )1(
 Nicole GRIMAUD, Le Maghreb entre l’Europe et les Etats –Unis, in : Etudes Internationales, n°70, 
1999, p.23-29 ; Riad MOUNIR, L’appel du grand large, in : Le nouvel Afrique Asie, n° 130-131- Juillet –
Août 2000, pp. 27-29 ; Samir SOBH, Vers un Maghreb américain, in : Arabies, septembre 1999, pp.31-
34 ; Cécile JOLLY, Ambitions américaines en Méditerranée, in : Arabies, op.cit, pp. 35-36.  
(2) BOUZIDI Nachida, Les enjeux économiques de l’Accord d’Association Algérie- Union Européenne, op.cit, p.76. 
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  اإلمكانيات و الفرص املتاحة يف دول االحتاد املغاريب:بحث الثاينامل
  

         إن تقييم السياسة االقتصادية لدولة أو جملموعة من الدول ليس له معىن إال إذا كان يسمح بقياس 
. تصاديأثر الربامج االقتصادية و االجتماعية يف الرفاهية االقتصادية و االجتماعية للسكان و يف التقدم االق

و النمو االقتصادي هو الذي يضمن مواصلة اجلهود التنموية بفضل خلق فائض اقتصادي على املستوى 
لكن النمو االقتصادي . االقتصادي الكلي و إعادة استثماره بكيفية مباشرة أو غري مباشرة يف القطاع املنتج

  .                الثرواتوحده ال يستطيع ضمان التنمية و ال ضمان التوزيع العادل للموارد و
         و بالفعل، فان السياسة االقتصادية ال ميكن قبوهلا يف اآلفاق املعاصرة إال إذا كانت تسمح يف 
 )1(الوقت نفسه بتغذية النمو االقتصادي من جهة، و ضمان العدالة االجتماعية على املدى البعيد من جهة

 من الضروري قبل كل شيء فحص هل االحتاد املغاريب، فانو مبا أن الدراسة متعلقة مبجموع دو. أخرى
الفرص و املوارد املتاحة يف املنطقة املغاربية و الضرورية لكل عملية اندماجية و قبل ذلك الضرورية لكل 

  .                                                                                     سياسة اقتصادية تنموية
 ناحية إبراز درجة  املتاحة على مستوى الدول املغاربية يف غاية األمهية مناملواردإن معرفة حجم          

تقصري السياسات التنافرية على مستوى دول االحتاد يف استغالل تلك اإلمكانيات لتخفيض التبعية 
ار احلجم احلقيقي لتلك االقتصادية اليت تعاين منها هذه الدول، و من ناحية أخرى فان عملية إظه

اإلمكانيات و املوارد يظهر نسبة العجز اليت قد تؤول إىل نقص املوارد، كما تربز تلك األمهية ألنه ال ميكن 
  . صياغة إستراتيجية واضحة املعامل و حمددة األهداف دون االنطالق من معرفة حلجم إمكانياهتا الذاتية 

  
                    االحتاد املغاريباملوارد املتاحة يف دول :املطلب األول

إىل احمليط األطلسي غربا بثروات طبيعية ) ليبيا(    تتوفر دول االحتاد املغاريب من إقليم بنغازي شرقا        
فاالستغالل اجليد هلذه الثروات الكبرية ميكن . هائلة بعضها مل يستغل و البعض اآلخر مل يكتشف بعد

 من حالة التبعية االقتصادية و تضعها يف قائمة املصدرين للسلع و اخلدمات شعوب هذه الدول من اخلروج
حماصيل زراعية متنوعة و طاقات بشرية كبرية، و : املختلفة، فهناك تنوع يف املوارد و الثروات الطبيعية

                     .                                                                       موارد مالية معتربة
 : شساعة اإلقليم- 1           

فهي تغطي مشال القارة اإلفريقية، قريبة من أوروبا،  .          متنح اجلغرافيا امتيازا كبريا للمنطقة املغاربية
  
 

                    .125.، املرجع السابق الذكر، ص عبد احلميد براهيمي، )1(



 117

، تطل على البحر املتوسط و احمليط األطلسي، ذا فان وضعيتها اجلغرافية متنح      و جبوار املشرق العريب
 للدول األعضاء موقعا استراتيجيا يف جمال املبادالت ما بني إفريقيا و القارة األوروبية من جهة، و أوروبا 

روبا و إفريقيا و ذا يشكل املغرب العريب نقطة عبور أساسية إىل أو. و املشرق العريب من جهة أخرى
هي   . 2 كم5.785.591تغطي هذه الدول اخلمسة مساحة معتربة تقدر حبوايل ، اجغرافي .)1(املشرق العريب

بذلك تقل مساحة فقط عن االحتاد السوفيييت سابقا، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، الربازيل، الصني 
٪ من األراضي 4 تغطي دول االحتاد املغاريب .لسوداناو استراليا، و تكرب مساحتها بكثري مساحة اهلند و 

فكلما ارتفعت . ٪ من أراضي الوطن العريب40٪ من أراضي القارة اإلفريقية و 19اليابسة للكرة األرضية، 
.                           املساحات و استغلت بطريقة جيدة، ارتفعت فرص احلصول على موارد متنوعة  

:     يات و املوارد الطبيعية الزراعية اإلمكان-2         
 املغاربية بتنوع بيئتها الطبيعية إذ تشمل األراضي أقاليم الغابات و املناطق شبه الرطبة تتميز املنطقة         

  :                 و األقاليم اجلافة و األقاليم الصحراوية، و بتنوع البيئة الزراعية تتنوع احملاصيل النباتية من
 احملاصيل اليت تعتمد على مياه األمطار اليت تسقط يف الشتاء و تتمثل على وجه - أ  

.          اخلصوص يف القمح و الشعري اللذين يغطيان مساحة كبرية من األراضي الزراعية
 احملاصيل اليت تتحمل اجلفاف و تعتمد على الري، تستطيع مقاومة جفاف الصيف -ب  

ذه احملاصيل الزيتون و التني و أشجار البلوط و بعض األشجار و تضم ه. بطريقة أو أخرى
.                                                                      املنتمية للبحر املتوسط  

 احملاصيل اليت تعتمد متاما على الري سواء كان ريا دائما مثل احلمضيات و الكروم -ج  
و هذه احملاصيل تشمل مساحة صغرية بالنسبة . ت و األزهارأوريا  سنويا مثل اخلضروا

.              )2( غري أهنا تساهم بنصيب كبري يف جتارة الصادراتةاملزروع جملموع املساحة  
         و من هذا يبدو أن هذه احملاصيل يف معظمها تشبه احملاصيل املنتجة يف دول البحر املتوسط 

  .              دول األوروبية متارس محائية شديدة فيما يتعلق باحملاصيل الزراعيةاألوروبية، هذا ما جيعل ال
حتتوي املنطقة .          باإلضافة إىل تنوع احملاصيل الزراعية تتنوع كذلك الثروة احليوانية و السمكية

٪ من املساحة 4.5 أي ما يعادل )3( مليون هكتار من األراضي الصاحلة للزراعة22املغاربية على حوايل 
و اجلدول التايل يبني جمموع املساحة و نسبة األراضي الصاحلة للزراعة و نسبة . اإلمجالية للدول املغاربية

.                                                               األراضي املروية منها يف دول االحتاد املغاريب  
 
(1) L’homogénéité du Maghreb : un enjeu stratégique, in : http://www.infoguerre.com/24/11/00  

الندوة يف ، اإلمكانيات املتاحة و اإلستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية املستدامة و الشراكة املتوازنة: االحتاد املغاريبصاحل صاحلي، )2(
      .2.  املرجع السابق الذكر،ص األوروبية،-عيل الشراكة العربيةالتكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تف: العلمية الدولية حول

(3) Djamel- Eddine GUECHI, op.cit, p.58. 
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األراضي الزراعية يف املنطقة املغاربية:)01(اجلدول   
األراضي 

الرعوية٪ من 
 اجملموع

األراضي املروية 
)أ(كنسبة من   

إىل ) أ(نسبة 
اجملموع

األراضي الصاحلة 
 ناملليوللزراعة ب
)أ(هكتار

 املساحة باملليون هكتار
 

الدول

02٪  07٪  03٪ 07.5 اجلزائر 282.2
17.5٪  13٪  19.4٪ 08.7 املغرب 44.6
4.1٪  7.5٪  19.5٪ 03.0 تونس 15.5
0.4٪  11٪  01.0٪ 01.7 ليبيا 176
4.8٪  10٪  0.2٪ 00.2 موريتانيا 102.5

 04٪  4.5٪ 21.1 اجملموع 468.8
.288.، ص2000/2001،  البنك الدويل، تقرير عن التنمية يف العامل - :   املصدر

                                                               PNUD, Rapport sur le développement humain 1993    -  

مجايل مساحة األقطار          يبني اجلدول السابق األراضي الزراعية املتاحة لالستغالل كنسبة مئوية إىل إ
٪ من املساحة اإلمجالية إال أهنا مساحة معتربة باملقارنة مع جمموع 4.5املغاربية، فرغم أهنا ال تزيد عن 

٪ من املساحة املزروعة يف العامل العريب هذا فضال عن 30 مليون هكتار و تشكل 21السكان فهي تبلغ 
يف املناطق اجلافة أو املناطق الصحراوية و اليت جتعل األراضي القابلة للزراعة و املمكن إصالحها سواء 

د املائية يف الوطن العريب و املقدرة رالنسبة املمكنة اكرب من النسبة الفعلية احلالية، خاصة إذا علمنا بان املوا
 مليار متر مكعب سنويا ال يستخدم منها سوى النصف لألغراض الزراعية و الصناعية و البشرية، 353ب 

ممنا ذلك التقدير على منطقة املغرب العريب فانه يؤكد لنا إمكانية رفع املساحة املروية إىل النصف فإذا ع
باالستفادة من مياه األمطار عن طريق زيادة طاقات التخزين للمياه السطحية و ترشيد طاقة استغالل املياه 

                                               .                                                         اجلوفية
         فطاملا أن نسبة االستفادة من الثروة املائية ضعيفة سواء يف جمال الطاقة الكهرومائية أو يف جمال 

املياه الصاحلة للشرب حيث يبلغ عدد السكان الذين حيصلون على املياه الصاحلة للشرب حوايل           
٪ من جمموع سكان االحتاد املغاريب ، أو يف جمال املياه املخصصة للعالج، و 25ة أي  مليون نسم20.8

  .  فان الفرص البديلة املمكنة تظهر ضعف عملية االستغالل و القصور يف االستخدام..كذا الري و الرعي
ملراعي الطبيعية على          كما أن هناك إمكانية لزيادة وزن الثروة احليوانية الربية و البحرية، فمساحة ا

٪ توجد 40 مليون هكتار، نسبة هامة منها ال تقل عن 250مستوى العامل العريب وحده تقدر حبوايل 
مبنطقة املغرب العريب اليت متتد من جهة إىل أخرى على آالف الكيلومترات البحرية بدءا من احمليط 

بيض املتوسط على شواطئ املغرب و اجلزائر و األطلسي بشواطئ موريتانيا و اململكة املغربية إىل البحر األ
   )1(تونس و ليبيا و ما حتتويه من إمكانيات هامة لتطوير مكانة هذه االقتصاديات يف إنتاج و جتارة األمساك

  

.3-2. صاحل صاحلي، املرجع السابق الذكر، ص ص) 1(  
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                                             .                                  يف األسواق اإلقليمية و القطرية
                                                        اإلمكانيات و املوارد املعدنية و الطاقوية-3      

         تتوفر منطقة املغرب العريب على موارد اقتصادية هامة تشكل املدخالت األساسية للصناعات 
 الطاقة لالقتصاديات احلديثة، حيث تشتمل على حجم احتياطات غازية يزيد عن املتنوعة، و مصادر

 مليار طن مع احتماالت شبه مؤكدة الكتشاف احتياطات 5 و احتياط بترويل يتجاوز 3 مليار م6000
  مناطق 1997مت اكتشاف يف عام (أخرى يف موريتانيا و الصحراء الغربية و اجلزائر و ليبيا و املغرب 

و اجلدول ). مل تكن معروفة قبل ذلك الوقت يف املنطقة... ة، وأحواض من الغاز و الزنك و احلديدبترولي
.                                            التايل يبني أمهية االحتياطات املؤكدة يف الدول املنتجة الرئيسية  

بيااالحتياطات البترولية و الغازية يف اجلزائر و لي: 02جدول رقم   
)3مليار م(الغاز  )مليون طن(البترول               املواد

 الدول
 

4500 1200  اجلزائر
1300 3800  ليبيا
5800 5000  اجملموع

              Source : ATLASECO 2004, p.5, 155.  
يت تزيد عن          باإلضافة إىل احتياطات الغاز و البترول توجد هناك احتياطات هامة من الفوسفات ال

 مليار طن و خاصة يف املغرب و تونس، إضافة إىل إنتاج معدين و طاقوي هام جيعل املنطقة يف حالة 6
و اجلدول التايل يبني إنتاج بعض الثروات املعدنية و . اندماجها جماال الستقطاب االستثمارات اإلنتاجية 

                                                                                                                                        .الطاقوية
2001إنتاج الثروة املعدنية و الطاقوية : 03جدول   

    3مليون طن، ماعدا الغاز مليار م: الوحدة
احلديد الفوسفات يالغاز الطبيع             اإلنتاج البترول

الدول
0.8 1.5 140 اجلزائر 65
22 0.006 0.04 املغرب 0.02
8 0.18 1.7 تونس 3.5
- 1.5 5.6 ليبيا 67
- 11 - موريتانيا -

31 14 147 اجملموع املغاريب 135
   Source : ATLASECO 2004 

ذا يظهر أن اإلمكانيات املنجمية املؤكدة هي كثرية و االستشراف يف جمموع األقاليم الوطنية          
 غري أن االستغالل املثمر لكل هذه الثروات و املوارد يبقى خاضعا لتطور .تهزل يف بدايايملغاربية ال ا
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استغالل هذه الثروات و العمل على حتويلها يف األقاليم املغاربية بدال من تصديرها كمواد . السوق الدولية
.        يف املنطقة املغاربيةخام سوف يكون له الفضل يف خلق نشاطات اقتصادية جديدة و مناصب شغل

  : الطاقات البشرية-4            
مليون نسمة يتوزعون على مخسة بلدان ختتلف من  80         يقطن يف منطقة املغرب العريب أكثر من

حيث الكثافة السكانية و التمركز البشري و التوزيع احلضري و القطاعي و العمري و اجلنسي و الثقايف، 
هذا االختالف خاصة بني مشال املنطقة و جنوا، حيث تعرف السهول املغاربية أكثر الكثافات و يزداد 

  .                                                               )1(السكانية يف املنطقة و توجد ا أهم املدن
ضرورة تفعيلها للقيام بدورها احلضاري  و )رأمسال البشري (         و إلبراز أمهية هذه الطاقات البشرية

على مستوى هذه املنطقة السيما يف جمال توفري احتياجاهتا احلياتية األساسية املتنامية، سوف نتعرض لبعض 
  .                                               املؤشرات اإلحصائية اليت تبني لنا وضعية هذا الرأس املال البشري اهلام

 منو السكان و تقديراهتم املستقبلية1- 4            
         إن معرفة حجم السكان و تقديراهتم املستقبلية و معدالت منوهم يظهر لنا أمهية دورهم الذي 

مني احتياجاهتم اطر عدم القيام بإجراءات جادة لتأيتناسب مع ذلك احلجم من جهة و يبني لنا خم
                                                                         .           الضرورية من جهة أخرى

منو السكان و تقديراهتم املستقبلية يف بلدان االحتاد املغاريب: 04اجلدول رقم   
 اهليكل العمري

 سنة اىل 15من 
  سنة65

 سنة15اقل من 

)٪(معدل النمو السنوي  باملاليني(السكان  )   

2025 2002 2025 2002 90-2000 80-90 65-80 2025 2002 1992 

 الدول

68.5 61 25.7 35 2.2 3 3.1 43 اجلزائر 26.3 31.4
68 62 25.7 34 1.8 2.6 2.5 41 املغرب 26.3 31

68.5 65 23.4 29 1.6 2.3 2.1 12 تونس 8.4 10
56.7 63 39.5 34 3.6 4.1 4.3 8 ليبيا 4.9 5.5

55 53 42.4 44 2.8 2.4 2.4 5 موريتانيا 2.1 3
64 61 31 35 2.7 2.9 2.9 132 جمموع  68 84

دول 
االحتاد
.4.صاحل صاحلي، املرجع السابق الذكر، ص: املصدر  

 

           اجلدول السابق تعبري رقمي لنمو السكان و تقديراهتم املستقبلية يف املنطقة املغاربية ، حيث تبني
 

)1(  Le Maghreb, in: http://wikipedia.org/wiki/union_du_maghreb_arabe.html. 
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 مليون نسمة مع 70 األرقام حجم الطاقات البشرية املتوقعة مبنطقة االحتاد املغاريب الذي ارتفع من حوايل 
 مليون نسمة خالل الربع 132 إىل أكثر من 2002 مليون نسمة سنة 80أكثر من  إىل 1994مطلع سنة 

٪ منهم تقل 40ضافة إىل هذا الرقم اهلام من السكان حاليا فان أكثر من إ. األول من القرن القادم
٪  مما يعكس 70 و 65 سنة، مبعىن أن نسبة الشباب يف سوق العمالة فيهم تتراوح بني 15أعمارهم عن 

ارتفاع نسبة التكفل يف حالة البطالة و هذا الوضع قد تغري مع بداية القرن الواحد و العشرين حيث جند 
 يف سن العمل، و هو مؤشر يدل على ضرورة توجيه و تشغيل نسبة %55عظم السكان أي أكثر من بان م

هامة منهم عن طريق تنمية و تطوير املشروعات املشتركة و الوطنية للتخفيف من حدة األزمة املتوقعة مع 
فع خطر البطالة و بداية هذا القرن يف حالة بقاء األوضاع احلالية و عدم اختاذ اإلجراءات املستعجلة لد

  .                                                                 الفقر و ما يترتب عنهما من مشكالت اقتصادية و اجتماعية
         فإذا ما مت الربط بني اخلصائص الدميغرافية يف الدول املغاربية و عالقتها بالتنمية يف املنطقة جند أن 

حيث أن الدول . غاريب تتحكم بطريقة سيئة يف االنفجار الدميغرايف الذي تعرفه املنطقةدول االحتاد امل
، و تنتج ) باستثناء تونس اليت طبقت مبكرا برنامج تباعد الوالدات(املغاربية ال تتحكم يف النمو الدميغرايف 
                                    :                                     عن هذا النمو الدميغرايف نتيجتني مها

٪ و 3بنسبة منو دميغرايف تزيد عن :  عدم التكافؤ بني النمو الدميغرايف و النمو االقتصادي-
٪، تشكل املنطقة املغاربية كيانا ذو احتياجات و طموحات متزايدة 55نسبة حتضر تعادل 

                                  .             قد تعرقل املشروع التنموي على املدى البعيد
تشكل أزمة التشغيل و البطالة مشكال كبريا تعاين منه :  البطالة وعدم التوازن اإلقليمي-

اجملتمعات املغاربية، كنتيجة للوضعية السيئة لالقتصاديات املغاربية و اخنفاض املداخيل 
 الفوسفات و باقي و1986بسبب اخنفاض سعر النفط منذ ( اخلارجية للمغرب العريب 

).                                                       املنتجات اليت تصدرها دول املغرب  
                        -Sous-emploi- تتميز وضعية الشغل يف املنطقة املغاربية ببطالة جزئية   

 يف 700.000ل يف اجلزائر، و  بطا600.000٪ من السكان الذين هم يف سن العمل، ب 80 متس حوايل 
 1.5 يف تونس و هذا املشكل سوف يتفاقم أكثر بسبب الرجوع املرتقب حلوايل 300.000املغرب و 

البلد الوحيد الذي ال يعرف هذه الظاهرة هو ليبيا، بسبب . )1(مليون عامل مهاجر إىل الدول األصلية
لكربى للعمل اليت يوفرها قطاع الفالحة، ضعف الكثافة السكانية يف هذا البلد و كذا االحتماالت ا

و القطاع التجاري، و اليت تعرف تسهيالت بسبب توفر العملة ) البترول(الصناعة ، و قطاع احملروقات 
الريفية و الفئات الشابة من    فالبطالة يف جمموع الدول املغاربية متس على وجه اخلصوص املناطق. الصعبة

  
     
(1) CENEAP, Panorama des économies maghrébines contemporaines, Alger, 1991. 
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و حتدد أمهية البطالة الريفية و بطالة الشباب الطبيعة البنيوية ألزمة التشغيل يف املغرب العريب، و . السكان
                                           .                           اليت رافقها توسع الفقر و نقص تغطية احلاجيات األساسية للسكان احملرومني

         تشكل البطالة الريفية و بطالة الشباب منذ العهد االستعماري مصدرا للهجرة حنو املدن أو 
            .                                           و لقد اشتدت ظاهرة اهلجرة بعد االستقالل. اخلارج

         إن عجز الزراعة و احلرف اليدوية عن امتصاص سكان الريف، باإلضافة إىل ظروف احلياة 
و هذا يعين أن . الصعبة يف الريف قد أدت للهجرة إىل املدن حبثا عن العمل و ظروف معيشية أفضل
طات الريفية، و أن النشاطات االقتصادية و االجتماعية تطورت يف كل هذه الدول على حساب النشا

و مل يساهم .  لسكان الريف الذين كانوا ميثلون األغلبيةمالسلطات العمومية مل تول االهتمام الالز
التهميش االقتصادي و االجتماعي املتواصل للمناطق الريفية و التحضر املتزايد بأي حال من األحوال يف 

العكس من ذلك، فهذه الظواهر املرتبطة بالسياسات بل على . التنمية االقتصادية و االجتماعية هلذه الدول
و قد ساهم . االقتصادية املطبقة أدت إىل تبعية غذائية شديدة و إىل تفكك واضح القتصاد الدول املغاربية

ارتفاع احلاجيات االجتماعية و غياب الرعاية السليمة للحاجيات األساسية للسكان يف مضاعفة حركة 
                                                                                          .)1(اهلجرة إىل أوروبا

 ماليني نسمة، يعيش 7 عدد املهاجرين املنحدرين من دول املغرب العريب مبا يقارب يقارب          
لواليات املتحدة غالبيتهم يف دول أوربا الغربية، ويعيش اجلزء الباقي منهم يف املهاجر اجلديدة، كا

 من سكان املنطقة %10 يقارباألمريكية وكندا وأستراليا ودول اخلليج العريب، وهم يشكلون بذلك ما 
 . )2(املغاربية

 للعمالت مصدرا أساسياوتعد حتويالت املهاجرين املغاربة إىل دوهلم األصلية يف الوقت الراهن،          
ملعروفة كالنفط والفوسفات والصادرات الزراعية ونصف الصعبة، إىل جانب مصادر الدخل األخرى ا

الصناعية والنسيج، وهو ما يعين أن هذه التحويالت قد أصبحت رافدا اقتصاديا ال ميكن للحكومات 
  . املغاربية أن تستغين عنه كمورد مليزانياهتا بأي حال

 عامملهاجرين قد بلغت خالل ففي اململكة املغربية يؤكد اخلرباء االقتصاديون أن حتويالت ا         
 من ميزانية اإلنفاق احلكومي %40 باليني دوالر، وهو ما ميثل نسبة تقارب 3,5، ما يفوق 2002/2003

  . من الدخل القومي اخلام%15السنوي، و

  

  

131.عبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص) 1(  

  http://www.islamonline.net/arabic/economics/index.shtml :   يف، ثروة تتالشى..املهاجرون املغاربيةخالد شوكات، )2(
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ويف تونس تذكر مصادر شبه حكومية أن حتويالت املواطنني التونسيني املقيمني باخلارج قد           
السلطات التونسية من خالل عائدات حققته  من بليوين دوالر، وهو الرقم الذي 2002اقتربت خالل سنة 

 من جمموع األموال املستثمرة %40حة، الذي استأثر خالل السنوات العشر املاضية مبا يضاهي قطاع السيا
        .)1(يف البالد يف القطاعني اخلاص والعام على السواء

  . مقيم باخلارج– ماليني مهاجر جزائري 3 حتويالت يف وقت ال جند أرقاما رمسية عن 

               نة و الريف الكثافة و التوزيع السكاين بني املدي2- 4
          إن توزيع السكان بني املدينة و الريف يبني لنا على األقل الطاقات البشرية املتاحة عرب الزمن 
كمصدر أساسي لتطوير و تنمية االقتصاد الوطين من جهة، و يربز حجم التجمعات احلضرية اليت 

 على عاتق القوى العاملة الدور احليوي يف ختفيض يستدعي األمر توفري احتياجاهتا من جهة أخرى، و يقع
التبعية االستهالكية، إذا تزامن ذلك مع دعم و حتفيز و توجيه و اهتمام من قبل األقطار املغاربية يف إطار 

  .                                                                         سياسة توظيفية مشتركة و متكاملة
                           التوزيع احلضري و الكثافة السكانية: 05اجلدول رقم      

الكثافة السكانية  توزيع السكان بني املدينة و الريف
)2كلم( نسبة سكان احلضر  املؤشرات نسبة سكان الريف

2002 1975 2002 1975 الدول 2002
13 58 40 42 اجلزائر 60
65 56 38 44 املغرب 62
62 66 50 34 تونس 50
3 88 30 22 ليبيا 70
3 59 20 41 موريتانيا 80

صاحل صاحلي، املرجع السابق الذكر: املصدر  

٪ من سكان أقطار االحتاد املغاريب يعيشون يف األرياف و 40         يظهر من األرقام السابقة بان حوايل 
افظة على مصدر العمالة الزراعية بتوجيه الباقي يف املدن، و هذا مؤشر هام يدل على إمكانية احمل

و . استثمارات هامة للريف لتحسني الظروف احلياتية و تدعيم القطاع الزراعي الستيعاب العمالة النشطة
بالتأكيد فان التكاليف االستثمارية اليت يتطلب األمر إنفاقها بغرض توفري اخلدمات و املرافق الالزمة 

٪ 60 الزمن، كما أن املتاح للقطاع الصناعي و اخلدمات و املقدر ب للنازحني اجلدد من الريف عرب
.                          يشكل عنصر تنافسيتها باملقارنة مع مستويات األجور السائدة يف الدول املتقدمة  

                   
                                

  .املرجع السابق الذكرخالد شوكات، )1(
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   توزيع العمالة على القطاعات و نسبة مسامهتها يف الناتج القومي 3- 4         
         إن معرفة توزيع اليد العاملة على قطاعات االقتصاد الوطين، و نسبة مسامهتها يف الناتج الوطين، 

القتصاد بشكل تساعدنا على تتبع الظواهر السلبية يف الدول املغاربية، و منها حترك العمالة عرب قطاعات ا
فوضوي أدى إىل اخنفاضها يف قطاعات اإلنتاج املادي و تركزها يف قطاع اخلدمات، و ظاهرة ضعف 

  .                                            مسامهة العمالة يف بعض القطاعات اهلامة مثل القطاع الزراعي
ذه اإلمكانيات البشرية هو ضبط حراكها يف          و هذا يعين انه من بني اإلجراءات اإلستخدامية هل

 و اخلدمات و الفروع ةإطار إستراتيجية تعيد االعتبار للقطاعات احليوية يف االقتصاد الوطين كالزراع
الصناعية املتطورة، كما أن تلك اإلجراءات تثمن و ترفع من مردودية العمل بتلك الفروع و األنشطة 

  .                                                    يف الناتج الوطينبشكل يؤدي إىل رفع نسبة مسامهتها 
1965/2002حركية توزيع العمالة على القطاعات و نسبة مسامهتها يف الناتج الوطين خالل فترة :06اجلدول رقم 

نسبة مسامهة القطاعات يف الناتج 
2002القومي 

اخلدمات الصناعة  القطاعات الزراعة

لصناعةا اخلدمات الزراعة  89 -91 1965 89 -91 1965 89 -91     الفترة 1965 
الدول

35.5 55 10 75 26 11 17 اجلزائر 57 14
53 31 16 29 24 25 15 املغرب 61 46
51 32 17 62 29 16 21 تونس 50 22
59 28 13 53 38 29 21 ليبيا 41 18
51 29 21 22 8 9 3 موريتانيا 89 69

يةنسب مئو: الوحدة  
296.، ص2000/2001 تقرير عن التنمية يف العامل     :املصدر

         ATLAS ECO 2004               

     
         تبني هذه األرقام التفاوت يف توزيع العمالة من دولة إىل أخرى يف الدول املغاربية، و لكن 

لقطاعات األخرى من جهة و ضعف املالحظة العامة هي اجتاه العمالة حنو قطاع اخلدمات على حساب ا
.                                                   مسامهة العمالة الزراعية يف الناتج الوطين من جهة أخرى

         رغم أن هذه النسب ال تبني مكونات العمالة نفسها و رقمها املطلق، إال أننا سنأخذها كمؤشر 
 حتقيق األمن االقتصادي و التخفيض من التبعية و لذلك البد من الصناعية يفعلى أمهية العمالة الزراعية و 

توطينها و تثبيتها و توفري شروط مسامهتها االجيابية يف االقتصاد الوطين عن طريق إحداث تغيريات جذرية 
لمي و و جدية يف عامل الريف الذي يضم املاليني من العمالة الزراعية، و يف احلضر بتحسني مستواهم الع

املعريف و رفع مستوى معيشتهم و توفري الظروف املالئمة حلياهتم و إمدادهم بالكفاءات اإلرشادية، و تغيري 
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األساليب التقليدية يف عملية االستغالل الزراعي، و االستخدام الصناعي فكل ذلك سيؤدي حتما إىل رفع 
  .                            لقومي اإلمجايلإنتاجية العامل يف القطاعات اإلنتاجية املادية ضمن الناتج ا

         إن حجم العمالة املتاحة مبنطقة االحتاد املغاريب و تركيبها العمري و النوعي و التكويين احلايل، 
تشكل إحدى عوامل تنافسيتها باملقارنة مع دول االحتاد األورويب، اليت تعاين من ضعف منوها السكاين و 

و . خة و ارتفاع أجور عمالتها و هي من أهم التحديات اليت تواجهها يف هذا القرنتزايد نسب الشيخو
لذا فان تعظيم جوانب الشراكة مع تلك الدول سيتم يف إطار إعادة االعتبار لعنصر املوارد البشرية يف 

 املدن ن متوسط األجر الساعي يفرقام املتعلقة مبستويات األجور بأاملفاوضات، و االتفاقيات فتشري األ
 أورو، بينما يصل يف العواصم اإلفريقية و املدن الكربى املغاربية 16 إىل 15الكربى يف أوربا يتراوح بني 

.                                                                                                )1( أورو2إىل 
 باألجور جيعل األنشطة االقتصادية أكثر تنافسية يف السوق          إن هذا الوضع التنافسي املتعلق

  .  التجارية، و اإلقليمية اجملاورة
   عوامل جناح االندماج االقتصادي :املطلب الثاين

         إن كل عملية اندماجية حتتاج إىل جمموعة من الشروط و العوامل الضرورية لنجاحها، كما أن 
العقبات اليت تواجهها حبكم أن هذه التجربة تتم بني وحدات سياسية كل جتربة اندماجية ال ختلو من 

خمتلفة على الرغم من تقارا الثقايف و التارخيي و العقائدي إال أن لكل واحدة منها خصوصياهتا اليت 
و لرمبا أن أهم شيء، يف نظري، يف هذه العمليات االندماجية سواء . تراعي كل واحدة منها احلفاظ عليها

على مستوى الدولة ذاهتا أو فيما بني الدول املختلفة هو قضية التنوع و االختالف الذي ال يعد كان 
 غىن و ثراء يعتربمشكال و إمنا امتيازا على الدول احلفاظ عليه و ليس العمل على طمس هذا التنوع الذي 

                           .                               ثقايف و حضاري و قبل هذا و ذاك ثراء طبيعي
:عوامل جناح االندماج االقتصادي املغاريب•         

         باإلضافة إىل العوامل التارخيية و الثقافية و اجلغرافية اليت جتمع بني الشعوب املغاربية و اليت تعد 
ل أخرى أساسية قاعدة هامة ستساعد على حتقيق التقارب و التعاون يف هذه املنطقة، فان هناك عوام

  :                                                     لنجاح االندماج االقتصادي يف املنطقة املغاربية، أمهها
التنوع و التباين يف حجم الثروات املتاحة - أ         

 و غابية و موارد          إن املنطقة تشمل أراضي متعددة املناخات و موارد مائية و ثروات حبرية و هنرية
معدنية و طاقوية، تتباين من قطر إىل قطر مما يساعد على اجتاه كل بلد يف إطار حتقيق مصلحته إىل       

فهذا التباين يعترب العنصر األساسي من املقومات املواتية للتكامل االقتصادي      . التكامل مع البلد اآلخر
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و يعترب مبثابة الدافع األول حنو االندماج ، و إن البلد إمنا يسعى إىل التكامل مع غريه ابتغاء ...اجلماعي
لديه من حاالت عوز و نواقص الن االندماج يتيح له إمكانية حصوله على إمدادات و منافع   ماتعويض

كما الحظنا تتنوع فيها تلك املوارد و  و أن الدول املغاربية )1(يناهلا من األطراف اليت يتكامل معها
  .                                                                  الثروات و تتكامل لتشكل مصدرا للتقدم االقتصادي

 التباين يف حجم الطاقات البشرية املتاحة- ب         
ليبيا  ( و أخرى ذات كثافة سكانية ضعيفة)باجلزائر و املغر (         هناك دول تعاين من كثافة سكانية

، مما يشجع على التقارب لتحقيق املصاحل املتبادلة خاصة يف القطاع الزراعي و الصناعي )و موريتانيا
 و موارد صناعية غري مستخدمة، ميكن ةبالدول املغاربية اليت ميتلك بعضها مساحات شاسعة غري مستغل

يف دولة مثل ليبيا و عنصر العمالة يف دولة كاملغرب أو تونس أو عن طريق االندماج بني عنصر األرض 
اجلزائر لتحقيق منافع كثرية متبادلة و أن حركية الطاقات البشرية بني األنشطة و القطاعات يف السوق 
االحتادية من شأنه أن يضمن تعظيم مصلحة االقتصاديات القطرية من مدخل مقدرهتا التنافسية املتعلقة 

                                         . باألجور
  اختالف اإلمكانيات املالية املتوفرة من قطر إىل آخر-ج         

         من العوامل املشجعة إلقامة اندماج اقتصادي أن الدول ذات العجز املايل تستطيع أن حتصل على 
قتصادي، و تتمكن الدول ذات الفوائض من التمويل الالزم للمشاريع املشتركة املتعددة لتحقيق األمن اال

إجياد منافع و فرص مرحبة الستثمار فوائضها يف املشاريع اليت تنمي االندماج، ذلك أن االندماج اإلقليمي 
 تتكاليف التمويل مما يؤدي إىل استثمار عال و تؤكد التحليال: يؤدي إىل جودة قطاع التمويل و يقلل

رأس املال و على االستثمار ميكن أن ترتفع يف كل الدول املشتركة يف احلديثة أن معدل العائدات على 
  .                                                                )2(االندماج بغض النظر عن قيمة رأس املال

   اتساع نطاق السوق و ما يترتب عليها من وفرات خارجية و داخلية-د         
اإلنتاجية يف األقطار املتكاملة يف السوق على مستوى االحتاد نتيجة للتعامل مع الوحدات تتاح          

 مليون مستهلك و الوفرات املمكنة الناجتة عن القوة التفاوضية لدول 80املغاريب اليت تتشكل من أكثر من 
لشراكة معها، و االندماج يف تعاملهم االقتصادي مع الدول و التكتالت الكربى للتقليل من حتديات ا

تؤدي إىل تعظيم مكاسبها و احلفاظ على مصاحلها و إتاحة الفرصة للتعامل االجيايب مع تلك التكتالت من 
مدخل اتساع السوق و ارتباطها مبزايا تنافسية هامة ذلك أن اتفاقيات االندماج اإلقليمي جتمع األسواق 

ددة تدخل يف منافسة مكثفة مع بعضها       مبا يسمح بتقليل قوى االحتكار الن الشركات من دول متع
  
(1) حممد احلمصي، خطط التنمية العربية و اجتاهاهتا التكاملية و التنافرية، ، املرجع السابق الذكر،ص.96.                             
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:                                                   البعض و هذا الوضع تنتج عنه العديد من املكاسب منها  
املكاسب املتعلقة بتخفيض األسعار و زيادة املبيعات بالنسبة للمستهلكني و الشركات • 

                                                     .                              املتنافسة
املكاسب املتعلقة بتوسيع السوق و آثارها على التركيز و الكفاءة للمؤسسات اليت • 

.                                                              تضمن االستمرار يف السوق  
لي القطري و اجلهات املرتبطة به، الن كثافة و املكاسب املتعلقة بتقليص التقصري الداخ• 

: شدة  املنافسة تتطلب تقليص أوجه القصور الداخلية و االختالالت املرتبطة ا فهناك
دليل على العالقة بني حترير التجارة و زيادة الكفاءة، و بني حترير التجارة و تقليل أوجه 

.                             ختتفيالقصور، حيث الشركات األقل كفاءة إما أن تتعدل أو  
                         الوفرات الناجتة عن التخصص يف املشاريع ذات اإلنتاج الكبري احلجم- ه  

و .          إن االندماج االقتصادي يتيح تطوير سلع موجهة للسوق املغاربية لتلبية حاجات مستهلكيها
ا التنموي القطري، و بالتايل فهي من العوامل املشجعة على قيام هذه املشاريع ال تتاح للدول يف إطاره

االندماج الن التخصص يف إطار سوق اندماجية  خيتلف عن التخصص يف إطار السوق الدولية باعتبار أن 
األول حيظى برعاية مجيع دول االحتاد، و يويل باملعاملة التفضيلية يف هذه السوق، و اليت متكن من إحداث 

.                            )1(قليمي للمؤسسات اإلنتاجية قبل اندماجها و تشاركها مع التكتالتتأهيل إ  
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   الوضعية االقتصادية جملموعة الدول املغاربية يف ظل الرهانات العاملية احلالية:املبحث الثالث
                    

         تتوقف إمكانية إقامة منطقة تبادل حر و من مث إنشاء احتاد مجركي يف املنطقة املغاربية ، إىل حد 
من هنا . ما، على الوضعية احلالية للتجارة ما بني الدول املغاربية، و على الوضعية االقتصادية هلذه الدول

اربية مع التركيز على وضعية التجارة اخلارجية لدول تظهر أمهية إبراز  أهم خصائص االقتصاديات املغ
االحتاد املغاريب، و من مث حتديد األجهزة اإلنتاجية الوطنية و عالقاهتا بباقي العامل، و من مث تقدير التجارة 

  .    يف املنطقة و مقارنتها مببادالهتا مع باقي العامل
                                                            

     أهم خصائص االقتصاديات املغاربية :املطلب األول
       اإلنتاج االقتصادي.1

 اقتصادياهتا مقارنة و         لقد عرفت الدول املغاربية  منذ سنوات الثمانينات تباطؤ يف ديناميكية من
 يبقى تطور القطاع و لقد ميز كذلك هذا التباطؤ تطور القطاع الصناعي، يف حني. بالسنوات املاضية

فرغم التحسن يف النتائج . الزراعي يف املنطقة مرهون بالظروف املناخية بدال من التغريات اهليكلية
االقتصادية للدول املغاربية خالل السنوات األخرية إال أن التباطؤ مازال مييز اقتصادياهتا، و هذا حسب    

OCDE :                     حول                       التقرير الذي نشرته منظمة التعاون و التنمية االقتصادية 

 و ميكن أن نتعرض ملختلف خصائص االقتصاديات . » .2006-2005اآلفاق االقتصادية يف إفريقيا للفترة  «
                                                                           :                    املغاربية من خالل العناصر التالية

٪ بالنسبة للجزائر يف 11 اخلام، الوطين القطاعات الصناعية تبقى مهمشة يف الناتج :الصناعة         
يضاف إىل هذا أن أغلب القيمة املضافة الصناعية . ٪ بالنسبة للمغرب17٪ بالنسبة لتونس و 20، 1994

و ليس من الصناعات ) التحويالت األوىل للمواد األولية( تأيت من الصناعات ذات القيمة املضافة الضعيفة 
  .     )ذات القيمة املضافة العالية(  )1(الديناميكية

 فقد بلغ إمجايل اإلنتاج الصناعي من الصناعات اإلستخراجية و الصناعات 2002         أما يف عام 
يون دوالر، حيث احتلت اجلزائر املرتبة  مل45.952.3التحويلية يف دول االحتاد املغاريب بالقيمة املضافة 

  .                   األوىل يف إمجايل اإلنتاج مث ليبيا يف املرتبة الثانية مث تونس، مث موريتانيا يف املرتبة األخرية
 
 
                                                                                            

) 1( Abdelkader SID AHMED, Le Maghreb, rencontre avec le troisième millénaire : L’impératif de 
Barcelone, rapport introductif, in : Annuaire de l’Afrique du Nord 1996 (encyclopédie annuelle du 
Maghreb), Paris : Ed.CNRS, 1996, p.3. 
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الصناعي و نسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل يف دول االحتاد املغاريبالقيمة املضافة للقطاع ) 07(جدول رقم 
الصناعات اإلستخراجية إمجايل القطاع الصناعي  الصناعات التحويلية
القيمة 
املضافة 

)$مليون (

املسامهة يف 
إمجايل الناتج 

)٪(احمللي  

القيمة املضافة 
)$مليون (

املسامهة يف 
إمجايل الناتج 

)٪(لياحمل

القيمة املضافة 
)$مليون (

املسامهة يف 
إمجايل الناتج 

)٪(احمللي  

الدول

224479 40.1 18339.1 32.8 4108.8 اجلزائر 7.3
70147 18.9 722.5 1.9 6292.2 املغرب 16.9
51539 22.3 848 3.7 4305.9 تونس 18.6

110332 55.7 98487 49.7 114.5 ليبيا 6
203.1 21.6 130.3 13.9 72.8 موريتانيا 7.8

صندوق النقد العريب : املصدر  

نسبة الزراعة يف الناتج احمللي اخلام تعد ضعيفة : من خالل اجلدول السابع يظهر ما يلي:     الزراعة     
٪ من 45بالنسبة ل 1994٪ يف اجلزائر عام 12: على الرغم من الفئة السكانية املعتربة اليت تعيش منها

٪ يف املغرب 21٪ من سكان الريف، و 49٪ يف تونس مع 15ن يف املناطق الريفية، السكان الذين يعيشو
 لكن ما يالحظ خالل )1(٪52هي نسبة الزراعة يف الناتج احمللي اخلام مع العلم أن نسبة سكان الريف هي 

لي  هو ارتفاع هذه النسب؛ حيث بلغت مسامهة الناتج الزراعي يف إمجايل الناتج احمل2001-2000الفترة 
٪ 34.9٪ بالنسبة للمغرب، 46.4٪ بالنسبة للجزائر، 30.2ما نسبته ) 2001- 2000(خالل نفس الفترة 

.                                         ٪ بالنسبة ملوريتانيا60.1٪ بالنسبة لليبيا،  و 25.2بالنسبة لتونس،   
 مبليون 2001-2000ل الفترة املمتدة من           أما فيما خيص الصادرات الزراعية لدول االحتاد خال

 مليون دوالر، حيث احتلت تونس املرتبة األوىل من حيث حجم 16.811.00الدوالرات ما قيمته 
.                           )2(الصادرات مث تليها على الترتيب كل من املغرب مث موريتانيا و ليبيا و اجلزائر  

٪ يف تونس، 53: دمات على حصة األسد يف االقتصاديات املغاربيةيهيمن قطاع اخل:         اخلدمات
٪ يف املغرب ،هذا ال يعكس بالطبع تطور االقتصاد الصناعي يف هذه الدول الذي  49٪ يف اجلزائر و 44

حيتاج إىل خدمات ذات تكنولوجية مرتفعة، و لكن يبقى هذا القطاع تقليديا يف معظمه مقارنة مع        
هذه الوضعية تفسر ضعف إنتاجية   . كنولوجية اليت يعرفها العامل يف الوقت الراهنالتطورات الت

و ) مشال املتوسط(و وجود فوارق كبرية يف هذا امليدان مع اقتصاديات الشمال  االقتصاديات املغاربية
                       .                                              بالتايل الفارق يف املداخيل بالنسبة للفرد

   
(1) Abdelkader SID AHMED,op.cit., p.4. 
(2) بوسكاين رشيد و دبيش امحد، مقومات و معوقات التكامل االقتصادي املغاريب، يف: جملة الدراسات اقتصادية، عن مركز البحوث و 

                                                                .            96،97.، ص2004دار اخللدونية ، : الدراسات اإلنسانية، اجلزائر
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  :)08انظر اجلدول رقم (  الناتج احمللي اإلمجايل.2          
  

2000- 1995الناتج احمللي اإلمجايل لدول املغرب العريب ): 08(جدول رقم   
ليبيا موريتانيا تونس املغرب  اجلزائر

 
اإلمجايل

٪ 
 

 القيمة
 

٪ القيمة ٪ القيمة ٪ القيمة ٪ 
 

 القيمة
 

      
  الدولة
   

نةالس
122425.7 5.1 1056.0 17.4 29095.9 15.3 18029.2 8.7 32986.2 -1.7  41258.4 1995 
136595.9 2.3 1080.6 11.5 32441.4 8.7 19589.0 11.1 36638.4 13.5 46846.5 1996 
134757.9 -

1.0 
1069.6 3.3 33507.2 -3.5 18897.0 -8.8 33414.7 2.2 47869.4 1997 

131700.8 -
8.3 

980.0 -
17.1

27773.1 5.4 19923.8 6.7 35668.3 -1.1  47355.2 1998 

135764.4 -
2.6 

955.1 14.6 31825.5 -0.1 19911.9 -1.9 34999.1 1.5 48072.8 1999 

142725.1 3.2 986.1 11.9 35600.0 -2.4 19435.0 -5.9 32903.1 11.9 53800.9 2000 

803969.8 
 

6127.8 
 

190243.1 
 

115785.9 
 

206609.8 
 

285203.2 
 
 

اإلمجايل 
1995-
2000 

.2001، 18، العدد 2000- 1990صندوق النقد العريب، الدول العربية مؤشرات اقتصادية : املصدر  

  
         لقد عرف متوسط النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل لدول احتاد املغرب العريب نوعا من 

- ، 1996٪ عام 3.49٪ مقارنة ب 0.6 منوا قدر ب 2001حيث عرف عام  . التذبذب و عدم االستقرار
و هذا حبكم التغريات اليت . 2000٪ عام 1.13، و 1999٪ عام 4.10، 1998 عام 4.18، 1997٪ عام 0.1

.                 حدثت على مستوى النواتج احمللية اإلمجالية لكل دولة من دول االحتاد املغاريب على حدا  
 29095.9 ومليون دوالر،  41258.4يل لكال من اجلزائر و ليبيا من          لقد ارتفع الناتج احمللي اإلمجا

، أي 2000 مليون دوالر عام 35600.0 مليون دوالر و 53800.9 إىل 1995 ممليون دوالر على التوايل عا
وهو يرتبط ( على التوايل 2000-1995٪ خالل الفترة 8.3٪ و 5.3مبعدل منو سنوي بلغ يف املتوسط 

و يعود هذا النمو يف ). اتني الدولتني بارتفاع أسعار النفط على مستوى األسواق الدوليةأساسا بالنسبة هل
الناتج احمللي اإلمجايل لكال من ليبيا و اجلزائر إىل ارتفاع أسعار النفط و كميات إنتاجه و تصديره يف كال 

                                      .                                                                الدولتني
 مليون دوالر، و 18029.2         أما يف تونس و املغرب فقد ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل فيها من 

، أي 2000 مليون دوالر عام 32903.1مليون دوالر و  19435.0، إىل 1995 مليون دوالر عام 32986.2
و يرجع ذلك إىل النتائج اجليدة .  على التوايل2000-1995ترة ٪ خالل الف2.0٪ و 4.7مبعدل سنوي بلغ 
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لسياسات التصحيح االقتصادي و اإلصالحات اهليكلية اليت استهدفت توسيع القاعدة اإلنتاجية و تنوع 
.         مصادر الدخل، و حتفيز القطاع اخلاص للقيام بدور اكرب يف النشاط االقتصادي يف كال الدولتني  

 1995 مليون دوالر عام 1056.0 حني جند أن الناتج احمللي اإلمجايل يف موريتانيا قد اخنفض من          يف
، و 2000-1995٪ خالل الفترة 0.3، أي مبعدل اخنفاض وصل إىل 2000 مليون دوالر عام 986.1إىل 

 أدت يرجع سبب تلك االخنفاضات إىل تدهور أوضاع قطاع األمساك، و اخنفاض يف هطول األمطار اليت
و جند . )1(إىل تأثر قطاع الزراعة بشكل كبري، باإلضافة إىل اخنفاض الطلب العاملي على خامات احلديد

.                                                          )08(كل هذه اإلحصائيات مبينة يف اجلدول رقم   
 :ة مؤشر احلرية االقتصادي. 3          

     Wallبالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال  Heritage Fondation   معهد هريتاجيصدر           

  Street Journal يف ) الدولة( مؤشر احلرية االقتصادية لغرض قياس تدخل السلطة  1995منذ عام
 2002 دولة عام 161االقتصاد و تأثري ذلك على احلرية االقتصادية ألفراد اجملتمع، و قد دخل يف املؤشر 

 دولة عربية، و جاءت النتائج املتعلقة بالدول املغاربية يف  تقرير مناخ االستثمار يف الدول 20من بينها 
أن تونس و *  يظهر هذا املؤشر:املؤسسة العربية لضمان االستثمار كالتايل عن لصادرا  2002العربية لعام 

ا حرية اقتصادية كاملة، تليها كل من املغرب حتتل املرتبة األوىل، و بذلك تصنف من الدول اليت هل
موريتانيا و اجلزائر يف املرتبة الثانية و الثالثة على التوايل، و بذلك تصنف ضمن الدول اليت هلا حرية 

، و )2(اقتصادية ضعيفة و يف املرتبة األخرية جند ليبيا اليت تصنف ضمن الدول اليت ليست هلا حرية اقتصادية
     ) . 09( رقم هذا حسب ما يظهره اجلدول

  
  
  

           
      

  التكامل االقتصادي: الندوة العلمية الدولية حول ، يفمقومات و معوقات التكامل االقتصادي املغاريببوسكاين رشيد و دبيش امحد، ) 1(
                                     .                11. املرجع السابق الذكر،ص، األوروبية- العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية

و وجود حواجز مجركية غري معدل التعريفة اجلمركية ( السياسة التجارية • : عوامل و هي10   يستند مؤشر احلرية االقتصادية إىل *
تدفق االستثمارات • ).  مالتضخ(السياسة النقدية • . حجم مسامهة القطاع العام يف االقتصاد • ).الضرائب(السياسة املالية  • ).مجركية

 • .حقوق امللكية الفكرية • .مستوى األجور و األسعار• . وضع القطاع املصريف و التمويل• . اخلاصة و االستثمار األجنيب املباشر
  ). السوق املوازية(أنشطة السوق السوداء • .  التشريعات و اإلجراءات اإلدارية
• .   يدل على حرية اقتصادية شبه كاملة) 2.95-2(• .يدل على حرية اقتصادية كاملة) 1.95-1(  • :ما عن دليل املؤشر فهو كالتايل

                                يدل على حرية اقتصادية منعدمة) 5-4(• . يدل على حرية اقتصادية ضعيفة) 3-3.95(
.  12.محد،املرجع السابق الذكر، صأبوسكاين رشيد و دبيش ) 2( 
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2002 مؤشر احلرية االقتصادية لدول املغرب العريب لعام): 09(جدول رقم   
الترتيب الدويل  الترتيب املغاريب قيمة املؤشر التصنيف

من جمموع (
) دولة161  

حرية اقتصادية 
منعدمة

حرية اقتصادية 
ضعيفة

حرية اقتصادية 
 شبه كاملة

 

 الدول

3.25 4 94 × اجلزائر 
2.95 1 68 املغرب ×
2.95 1 68 تونس ×
4.30 5 151 × ليبيا 
3.10 3 85 × موريتانيا 

 الصادر عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار) 2002(تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية : املصدر

:االستثمار األجنيب املباشر. 4         
باشر، بقيادة الشركات الكربى املهيمنة ،          إن تطور نظام اإلنتاج العاملي من خالل االستثمار امل

) العوملة املالية(باإلضافة إىل تسارع التدفقات املالية  أصبح يشكل أحد اخلصائص احملددة للعوملة االقتصادية
ما هو نصيب الدول املغاربية من : من هذا املنطلق ميكن طرح التساؤل التايل. و تكاثف املبادالت الدولية

                                          املباشر؟ األجنيباالستثمار
املتقدمة و الدول النامية يف    تساهم الوضعية االقتصادية العاملية الراهنة يف تعميق الفوارق بني الدول       

  .                               صاحل الفئة األوىل و على حساب مصلحة الثانية
حيث تتوزع هذه االستثمارات خالل . ية لالستثمار األجنيب املباشر تؤكد ذلك         فالتدفقات العامل

  .  10، بالشكل املبني يف اجلدول رقم 2004عام 
    

  .2004التوزيع العاملي لالستثمارات املباشرة خالل عام ):10(جدول رقم 
)٪(النسبة  )مليون دوالر(الوحدة    

 إمجايل العامل 560.115 
ايل الدول الناميةإمج 172.033 30.7  

 آسيا و الباسفيك 19.2 
 إفريقيا 15.033 2.7
 مشال إفريقيا 4.434 0.8
 جنوب القارة اإلفريقية 10.599 1.9
 مبا فيها إفريقيا اجلنوبية 7.63 0.1

CNUCED-2005 : املصدر  
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:  الدول املتقدمة إىل أن معظم االستثمارات األجنبية املباشرة موجهة إىل2003         تشري إحصائيات 
تستثمر أوال يف دول ) شركات الشمال( فالشركات الكربى املهيمنة .من بني إمجايل العامل 69.3٪
  .                                                                                                   )1(الشمال

 ٪19.2 مبا فيها من بني اإلمجايل، ٪30ارات املباشرة، هو          أما نصيب الدول النامية من االستثم

يف ). نسبة كبرية منها هي من نصيب الصني، مث اهلند، كوريا اجلنوبية، سنغافورة( لصاحل الدول اآلسيوية 
مبا  ( )2(٪ من إمجايل االستثمار األجنيب، و مشال إفريقيا2.7 ال حتصل سوى على ةحني أن الدول اإلفريقي

مبا -فما هو سبب عجز الدول النامية . ٪ من هذه االستثمارات0.8 حيصل على )ول املغاربيةفيها الد
 ملاذا تبقى االستثمارات األجنبية املباشرة ضعيفة ؟  عن جلب االستثمار األجنيب-فيها الدول املغاربية

  يف املنطقة املغاربية؟                               
لدولية وحداهتا اإلنتاجية يف األماكن اليت تدرك بأهنا سوف جتين منها أكثر   تقيم املؤسسات ا        

 أو مواقع االستثمار األجنيب املباشر  بالنسبة للشركات الكربى مرتبط ناختيار مواطاألرباح، هلذا فان  
مهها هي الفئة األوىل من هذه العوامل تتعلق بتلك اليت حتدد إنتاجها و تدفقه ، أ. مبجموعة من العوامل

حجم الطلب الذي سوف حتصل عليه هذه املؤسسة من إقامة (حجم السوق و إمكانية النفاذ إليه 
ترتبط تكاليف اإلنتاج إىل حد ما بتكاليف اليد . ، توفر مموين اخلدمات، التكوين و اليد العاملة)استثماراهتا

لسياسات العمومية املركزية و احمللية العاملة، إال أن هناك عوامل أخرى حمددة لتكاليف اإلنتاج مرتبطة با
  والسلطات اليت توفرها اخلدمات العمومية ختص عرضالفئة الثانية ..). السياسة الضريبية، البريوقراطية،(

أما ..  اقتصادية،-، أشكال التنظيمات السوسيو- النقل و االتصاالت-اجلماعات احمللية، مثل البىن التحتية
     .)3(.).، الثقافة ، القيمالتحضر(موعة من اخلصوصيات اجملتمعية الفئة األخرية فهي متس جم

  :          و ميكن أن نلخص جمموعة العوامل اليت تساعد على جلب االستثمار األجنيب يف اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  

            
(1) Abdelmadjid BOUZID, Qu’est-ce qui attire l’investissement direct étranger ? In : Le Quotidien 

d’Oran, 20 avril 2006, p.8. 
(2) ibid., p.8. 
(3) Riadh BOURICHE, Les choix de la localisation des entreprises et les mécanismes de la concurrence 
spatiale, in : Le Quotidien d’Oran, 27/04/2006.  
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)10 إىل 0كل معيار يقابله عالمة من ( املباشر معايري اختيار مواطن االستثمار): 11(جدول رقم   

العالمة  املعايري
 قرابة السوق، الزبائن، أو املستهلكني 7.9
 توفر يد عاملة مؤهلة 7.5
 أمن البيئة السياسية، االقتصادية و االجتماعية 7.5

 7.5  البىن التحتية للنقل و اللوجيستيكية 
 البىن التحتية لالتصاالت 7.2
ليف اليد العاملةتكا 6.8  
 توفر العقار و أسعاره 6.7
 مستوى التكاليف الضريبية  6.7
 نوعية الشروط املعيشية 6.1
 اللغة، الثقافة و القيم 5.9
 إمكانية احلصول على مساعدات و دعم عمومية 5.4

                                Source: Abdelmadjid BOUZID, op.cit., p.08 

لقد مت استخالص هذه املعايري من خالل حتقيق مت القيام به مع جمموعة من رؤساء املؤسسات           
و لقد مت تعريف ). فرنسا، اململكة املتحدة، أملانيا، هولندا، بلجيكا و لوكسمبورغ(املقيمة يف أوروبا 

، حسب الثقل 10 إىل 0إحدى عشر معيارا تساهم يف جلب االستثمارات، كل معيار تقابله عالمة من 
  .                                                          )1(الذي تشكله يف عملية اختيار مواطن االستثمار

   فإذا نظرنا إىل املنطقة املغاربية جند أن، تكاليف اليد العاملة منخفضة إال أن مستوى كفاءة هذه        
البىن التحتية يف املنطقة مازالت . اجلنوب األخرى السيما اآلسيويةالعمالة ال ينافس باقي العمالة يف دول 

على مستوى كل دولة مغاربية جند أن السوق احمللية تتشكل من . متخلفة السيما قطاع االتصاالت
 هذا باإلضافة إىل      شكل بعد، منخفضة، يف وقت أن السوق اإلقليمية مل تتةمستهلكني ذوي قدرة شرائي

 ذا فان املنطقة املغاربية مازالت ا اإلدارات االقتصادية املغاربية،دارية و البريوقراطية اليت تعرفهالعراقيل اإل
مل حتقق الشروط اليت تبحث عنها املؤسسات االقتصادية الدولية يف جمال االستثمار املباشر، السيما يف  

  .   جمال اإلنتاج
لى القطاع اإلنتاجي، سواء تعلق األمر باالستثمارات فعلى الدول املغاربية تركيز اجلهود ع          

األمر . األجنبية أو احمللية، على اعتبار أن اإلنتاج هو احلل األجنع للتخلص من التبعية االقتصادية للخارج
ية، مما يساعد على خلق مناصب يتطلب تصحيح و حتسني تنافسية القطاعات اإلنتاجية يف الدول املغارب

    .جية و خلق ميكانيزمات التنافسية اجملالية، رفع اإلنتاعمل
 
                                                                                              

) 1(  Abdelmadjid BOUZID, op.cit.,p 08 . 
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   لدول املغرب العريباخلارجيةالتجارة  سياسات :املطلب الثاين
الذي يندرج يف إطار إقامة منطقة تبادل حر ما (الندماج االقتصادي يف املنطقة املغاربية          إن حتليل ا

، جيب أن يتم أوال يف إطار التطورات احلاصلة على مستوى )بني الدول املغاربية و من مث االحتاد اجلمركي
نس إىل برامج التصحيح  التجارة اخلارجية للدول املغاربية و حتريرها منذ انضمام اجلزائر و املغرب و تو

:                                    و هذا التحليل سوف يتم من خالل التطرق إىل. اهليكلي للبنك العاملي  
 التصحيح اهليكلي يف دول االحتاد املغاريب-          
للتجارة اخلارجية للدول املغاربية) التنظيمي( اإلطار املؤسسايت -          
. التجارة البينية يف املنطقة املغاربية-          

     التصحيح اهليكلي يف دول احتاد املغرب العريب و نتائجها.1
التصحيح اهليكلي  1. 1         
قد سارعت يف أزمة امليزانية و منذ بداية الثمانينات إن التغريات اليت عرفها االقتصاد العاملي           

  :                                                                                      ة يف الدول املغاربي*املالية
اخنفاض أسعار النفط أدى إىل اخنفاض مداخيل صادرات اجلزائر، وتونس و ليبيا اليت كان          • 

.   1992عليها منذ عليها أن تواجه تلك األزمة باإلضافة إىل ذلك احلصار االقتصادي الدويل الذي فرض 
اخنفاض أسعار الفوسفات و تقلص األسواق التقليدية للصادرات الزراعية و املنتجات الصناعية         • 

.                                                     قد أدى إىل اخنفاض عائدات كل من املغرب و تونس  
لصناعية اليت عرفتها الدول الصناعية، قد مست موريتانيا اخنفاض أسعار احلديد، بسبب األزمة ا  •       

  .                                                                   اليت كانت و لفترة طويلة املصدر الوحيد
آالت، منتجات هنائية (  فلقد أدى ذلك إىل نقص موارد متويل الواردات من املنتجات الصناعية          

الضرورية لعمل القطاعات اإلنتاجية، و اليت أصبحت تشكل ..) نصف هنائية، أدوات، وسائل النقل،و 
األدوية، األجهزة (نفس الشيء بالنسبة لفاتورة املواد الغذائية و املواد ذات األمهية احليوية . صعوبة كبرية

                                        .          اليت طاملا شكلت عبئا كبريا يف ميزانية الواردات..) الطبية
 لقد كانت هلذه التغريات اليت مست البيئة االقتصادية الدولية آثارا سلبية على كل الدول          

  .  املغاربية، و اليت انعكست سلبا على املنتجني و املستهلكني على حد السواء
  
   

، لتصل احتياطات فارتفاع سعر احملروقات املالية،األزمةتقتصر على   السيما اجلزائرية ال االقتصاديات املغاربيةأزمة إن إىل اإلشارةمع * 

 أزمة و على األرجح، ةاجلزائري االقتصادية فاألزمة . مل متكن اجلزائر من جتاوز مشاكلهامليار دوالر  33 من أكثر  إىل  اجلزائريةالصرف
 Nordine : انظر (  و اإلدارة البريوقراطية مقاطعة جذرية مع طرق التسيريإىلاج  حتتكل شيء أزمة نظامية اجملتمع بكامله، هي قبل 

.21.p, 2004, Editions CASBAH:  Alger, L’Economie Algérienne Otage de la Politique ,GRIM (   
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يها ، دخلت    أمام االخنفاض الكبري للموارد املالية الضرورية ملتابعة مشاريع التنمية اليت شرعت ف       
الواحدة تلوى األخرى يف مفاوضات مع الدائنني و التزمت بالشروع يف تبين و تطبيق * الدول املغاربية

برامج التصحيح اهليكلي، فاحتني بذلك اجملال لقروض جديدة من البنك العاملي و صندوق النقد الدويل اليت 
                                            .                 حددت إطار السياسات االقتصادية اجلديدة

         متيل السياسات االقتصادية لدول االحتاد املغاريب يف الوقت الراهن إىل التقارب، بتبنيها ملبادئ 
تتعلق هذه اإلصالحات بتحسني النظام االقتصادي من خالل . إصالح مماثلة يف كل الدول املغاربية

ة، حترير األسعار، هتيئة محاية السوق الداخلية، ترقية الصادرات، اإلصالح المركزية السلطة االقتصادي
الضرييب، إعادة هيكلة املؤسسات العمومية، إعادة تكييف القطاع اخلاص اإلنتاجي و حتسني فعالية اجلهاز 
 اإلنتاجي، االنفتاح االقتصادي على باقي العامل و البحث عن الشكل املناسب لالندماج يف االقتصاد

.                                                                                                       العاملي  
         تعرف برامج التصحيح اهليكلي املدعومة من طرف صندوق النقد الدويل على أهنا جمموعة من 

   االختالالت االقتصادية و املالية، الداخلية ولغاءمن طرف الدولة دف إنقاص أو إاإلجراءات املستعملة 
  .                                               )1(خلارجية خباصة، و إنشاء العناصر املشكلة القتصاد السوق

         أما مضمون هذه الربامج، فهي تشمل عدة عناصر تشكل جمموعة متكاملة من اإلجراءات يف 
  :       )01(قتصادية و املالية، الداخلية منها و اخلارجية، كما هو واضح يف الشكل رقم جمال السياسة اال

:         ميكن أن تقسم هذه الربامج من حيث طبيعة اإلجراءات  املتخذة إىل قسمني
 ، و هي من اختصاص صندوق النقد**         قسم يتضمن التدابري املالية إلعادة توازن ميزان املدفوعات

، و إجراءات أخرى هتدف إىل إعادة ختصيص املوارد االقتصادية الداخلية و تنميتها، و إزالة ***لدويلا
  القواعد اليتتلك(التشوهات، و ذلك دف استئناف النمو على أساس اقتصاد مبين على قواعد السوق 

 ات اليابانية للسياراتحتديد و تقليص املبيع. ختترق من طرف واضعيها إذا ما تعرضت اقتصادياهتا للخطر
     

اجلزائر تونس و املغرب و موريتانيا، على اعتبار أن ليبيا غري معنية بربامج التصحيح اهليكلي : يتعلق األمر هنا بالدول املغاربية األربعة* 
                                                                                                    .املدعومة من قبل صندوق النقد الدويل

مركز دراسات الوحدة العربية و املركز : ، يفبرامج التصحيح اهليكلي و إشكالية التشغيل يف البلدان املغاربيةعبد العزيز شرايب،  )1( 
اجلزائري للدراسات و التحاليل اخلاصة بالتخطيط، اإلصالحات االقتصادية و سياسات اخلوصصة يف البلدان العربية، بريوت، ط1 ، 

.                                                                                                                               77.، ص1999  

تصاد يف عالقته مع اقتصاديات العامل يعترب ميزان املدفوعات الصورة املكثفة للعالقات االقتصادية الدولية، و هو يبني صايف تعامل االق** 

املعامالت التجارية، و : و املعامالت اليت يتم تسجيلها يف ميزان املدفوعات هي. األخرى، فهو بتعبري آخر ميثل الصورة احملاسبية هلذه العالقة
 رؤوس األموال من و إىل الدولة املعنية، تشمل حركة السلع و اخلدمات ، من و إىل الدولة املعنية، و املعامالت الرأمسالية، و تشمل حركة

.                                                                        كما يتضمن ميزان املدفوعات حركة األشخاص من و إىل الدولة املعنية  
.اجل تسهيل دعم ميزان املدفوعات اهليكلي من حهو الوسيط بني الدائنني و املقرضني، و يقوم مبراقبة تنفيذ برامج التصحي FMI ***  
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.78.صاملرجع السابق، برامج التصحيح اهليكلي و إشكالية التشغيل يف البلدان املغاربية، عبد العزيز شرايب، : ، املصدر)01(لشكل رقم ا

ت حجة تنظيم اهلجرة اليد العاملة األجنبية يف أوروبا حت، و تقييد األمريكيةوق  يف الساآليل اإلعالمو مواد 
و عادة ما تكون .  و هي من اختصاص البنك العاملي،))1(االختراق، هي أمثلة حية عن ذلك غري الشرعية

وات بالنسبة  سن5  إىل3الفترة احملددة لتطبيق هذه الربامج من سنة إىل سنتني بالنسبة لربنامج االستقرار و 
  .                                        لربنامج إعادة اهليكلة

الربامج من حيث مرتكزها النظري على األسس الفكرية للمدرسة النيوكالسيكية، و  تقوم هذه         
 ختفيض قيمة العملة الوطنية، و حترير التجارة اخلارجية، و العمل على تقليل العجز يف: تتمحور حول

 املوازنة العامة للدولة من خالل إلغاء الدعم السلعي، و زيادة أسعار و منتجات القطاع العام و الرسوم
 املفروضة على اخلدمات العامة، و بيع مؤسسات و شركات القطاع العام للقطاع اخلاص احمللي و

ب غري املباشرة، و رفع األجنيب، و جتميد األجور و الرواتب، و خفض العمالة احلكومية، و زيادة الضرائ
    أسعار الفائدة، و وضع سقوف عليا ال يتجاوزها منو االئتمان املصريف، و حتجيم االستثمارات العامة و
  

  
(1) Nordine GRIM, L’Economie Algérienne Otage de la Politique, op.cit., p.141. 

هيكل برنامج التصحيح اهليكلي املدعم من طرف
 صندوق النقد الدويل

السياسة التجارية و إدارة  السياسة النقدية السياسة املالية اإلصالح اهليكلي
 املديونية
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  .   )1(اقتصارها على مشروعات البنية األساسية
 :نتائج تطبيق برامج التصحيح اهليكلي على مستوى اقتصاديات الدول املغاربية 2. 1         

Rodrigo De Rato اجلزائرية   جلريدة الوطن       به املدير العام لصندوق النقد الدويليف تصريح أدىل            

                                  :                              بشأن االقتصاديات املغاربية، جاء فيه ما يلي
حيث متكنت هذه . سنة األخرية لقد حققت الدول املغاربية تطورات هامة خالل العشرين        «

 بفضل اإلصالحات 1990 و 1980الدول من إقامة استقرار مايل و اقتصادي خالل سنوات 
فاظ على االستقرار يف  احلاستطاعت هذه الدول،كما . املدعمة من طرف صندوق النقد الدويل

 النمو االقتصادي و تطور يف  نسبة االقتصاد الكلي خالل السنوات األخرية، نتج عنها ارتفاع يف
لكن على العموم،  يبقى النمو االقتصادي يف املنطقة منخفضا مقارنة بقدرات . ميدان حماربة الفقر

                                  .     )2»هذه الدول، حيث نسب البطالة مرتفعة و الفقر منتشر
         ما يهمنا أكثر يف موضوع االندماج االقتصادي هو النتائج املرتبطة بالتجارة اخلارجية لدول 

:                       االحتاد املغاريب، و سوف نتعرض لنتائج التصحيح اهليكلي من خالل العناصر التالية  
.   للتجارة اخلارجية لدول االحتاد املغاريباإلطار املؤسسايت         • 
.     اهليكلي على التجارة اخلارجية للدول املغاربيةحآثار التصحي        • 
    اإلطار املؤسسايت للتجارة اخلارجية لدول املغرب العريب.أ          

على اإلطار التنظيمي ، و لفترات زمنية طويلة، منت السياسات املوجهة و احلمائية          لقد هي
لكن األمور مل تبقى على حاهلا بل تطورت ابتداء من العشريتني . للتجارة اخلارجية  يف الدول املغاربية

.                                                                  األخريتني يف اجتاه عملية التحرير التجاري  
، مث تونس 1984سباقة إىل عملية التحرير التجاري و كان ذلك عام          و لقد كانت املغرب هي ال

و يعود هذا االنفتاح يف األصل ، إىل . ، لتتوسع على كامل الدول املغاربية، مبا فيها اجلزائر1987عام 
كما تعد هذه احلركة التحريرية اليت . برامج التصحيح اهليكلي و اإلصالحات االقتصادية اليت تضمنتها

املنطقة املغاربية يف جمال التجارة اخلارجية نتيجة حلركة تنسيق و تنظيم التجارة اخلارجية على عرفتها 
  ).       اجلات(املستوى العاملي حتت إدارة االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية 

  :حالة اجلزائر
 نينات، من صالحيات         لقد كانت التجارة اخلارجية يف اجلزائر و إىل غاية أواخر سنوات الثما

) خاصة خالل فترة السبعينات مع ارتفاع أسعار البترول( فلقد هيمنت الدولة منذ االستقالل . الدولة
     على قطاعي الواردات و الصادرات، هذه األخرية اليت متثلت أساسا يف احملروقات، و اليت تتم يف إطار
  

 .79-78.عبد العزيز شرايب، املرجع السابق الذكر، ص ص) 1(
(2) Rodrigo DE RATO, L’intégration, clef de la croissance, in : El  Watan, n° 4426, 11/06/2005. 
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  .            تم يف إطار املؤسسات الوطنية العموميةت تمؤسسة سوناطراك، أما عملية تنظيم الواردات فكان
٪ من 97اليت كانت متثل حوايل (روقات،  مع االخنفاض املفاجئ ألسعار احمل1986    ابتداء من      

، أصبحت املوازنة العامة اجلزائرية و ألول مرة يف حالة عجز، هذا العجز قد )1()إمجايل الصادرات الوطنية
  .                                                                             صاحبه نقص يف العملة الصعبة

 إىللتوازنات املالية، و اليت متثلت كذلك يف تفاقم أزمة املديونية اخلارجية حيث وصلت          اختالل ا
 قد فرض على اجلزائر اللجوء إىل صندوق النقد الدويل، حيث وقعت   ، )2(1987٪ من الصادرات عام 49

اعتبار     ، و ميكن 1991يف فيفريي ) ستاندباي(مع صندوق النقد الدويل على اتفاقيات من نوع البديل 
و املراحل اليت . اإلمضاء على هذه االتفاقيات كأول خطوة حنو إلغاء هيمنة الدولة على التجارة اخلارجية

  .                                                          اتبعت ذلك متثلت أساسا يف ختفيض قيمة الدينار
د وسع أعماله يف جمال املبادالت اخلارجية، باملشاركة يف          يف هذه الفترة، جند أن القطاع اخلاص ق

استرياد املواد اجملهزة، إال أهنا كانت حمدودة بسبب الضرورة اليت وجد فيها و هي اللجوء إىل السوق 
   .                                                                                     املوازية للعملة الصعبة

         فمن أجل التحكم يف نقص العملة الصعبة، جلأت السلطات العمومية إىل إجراءات متثلت يف 
فرض شرط احلصول على اتفاق سابق لكل عملية استرياد، متنحه جلنة تابعة لوزارة االقتصاد، ذا مت منع 

  .                            )3(بعض الواردات فيما مل يتم متويل واردات أخرى إال بواسطة السوق املوازية
، أحلقت 1994         تدهور الوضعية االقتصادية و التوازنات املالية وصلت إىل مستوى ال يطاق عام 

فلقد المست النسبة خدمة . الدولة اجلزائرية إىل وضعية التوقف عن تسديد الديون اخلارجية
 ، مع صندوق النقد الدويل 1994 اإلمضاء يف أفريل هذا أدى باجلزائر إىل .٪100إيرادات التصدير /الدين
 ثالث اتفاقية اليت بدت هامة على اعتبار أهنا فتحت اجملال إلعادة جدولة الديون اخلارجية مع نادي ىعل

ذا االتفاق قد تعهدت اجلزائر رمسيا بإقامة سياسة استقرار ). الديون البنكية(باريس، مث مع نادي لندن 
إعادة اجلدولة . ة سنة و اإلعالن بصفة علنية عن برنامج تصحيح هيكلي لثالثة سنوات ملد)4(اقتصادي

 مليار دوالر اليت كانت حمسوبة 9.5 مليار دوالر من بني 5، 1994إعادة التفاوض عام بمسحت للجزائر 
ملواد و هو ما يعادل تكاليف الواردات من مواد التجهيز و ا(عليها يف إطار خدمة الديون هلذه السنة 

من بني إمجايل يقدر     (دوالر من ديون التجارة   مليار3.2و الوصول إىل اتفاق إلعادة جدولة ) الغذائية
   
(1) Ahmed MOKADEM, La question de l’emploi en Algérie au cours de la transition, in : Institut 
maghrébin d’Economie Douanière et Fiscale, Les réformes économiques au Maghreb, Algérie, 1995, 
p.48. 
(2) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit,.p.92. 
(3) Fathallah OUALALOU, op.cit., p.66. 

.84.عبد العزيز شرايب، املرجع السابق الذكر، ص) 4(   
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  .  1995خالل ماي )  مليار4.7ب 
ءات من أجل ختفيض االختالالت اليت تعرفها املوازنة  يف هذه الفترة التزمت اجلزائر باختاذ إجرا        

  :                    يف *و متثلت هذه التدابري أساسا. العامة و اخلارجية دف خلق شروط جناح التصحيح
الدقيق، الدقيق الرطب، و  (رفع أسعار املواد اليت كانت تتلقى الدعم : على مستوى امليزانية           • 

٪ ، إقامة قوانني اجتماعية 30قل من ة، ختفيض نسبة التضخم إىل أ احلكوميالنفقاتفيض ، خت)احلليب
  .                                                                                جديدة، رفع نسب الفائدة 

مت إقامة وزارة (مومية اإلعالن عن سياسة إعادة هيكلة املؤسسات الع: إجراءات مؤسساتية          • 
  ).                                                   1995مكلفة بتحضري العمليات األوىل للخوصصة عام 

:                                                 أو إجراءات متعلقة مباشرة بالتجارة اخلارجية          •   
. ٪ 42.7ب، 1994، يف أوت ختفيض قيمة الدينار. 1         

 أو املرن لكل العمليات **    ختفيض قيمة الدينار اجلزائري صاحبه تبين نظام سعر الصرف احلر      
  .                                التجارية و االلتحاق باملعايري الدولية لوصول املؤسسات للتمويل اخلارجي

ضع االتفاقية املتعلقة باالسترياد، و ذا فتحت اجملال أمام حرية احنالل اللجنة املكلفة بو. 2         
 املبادالت، باستثناء بعض املنتجات املصنعة حمليا حيث بقيت عملية االسترياد واقعة حتت شروط قرار     

، املكرس للتحرير الشامل 1994 ديسمرب 29، امللغى بقرار 1994 أفريل 10وزارة التجارة املؤرخ يف 
بالرغم من ذلك بقيت يف تلك الفترة، الواردات اآلتية من تونس و . 1995ة اجلزائرية ابتداء من للتجار

.                                                                              املغرب خاضعة لتصريح مسبق  
 معتربة من التطبيقات السائدة يف          بواسطة رفع احلواجز الكمية للواردات، اقتربت اجلزائر بصفة

.                                                                                             تونس و املغرب  
 يف جمال الصادرات، أقامت الدولة اجلزائرية سياسة التشجيع على التصدير و إلغاء اهليمنة          

:                                                                 اءات األساسية يفالعمومية، و متثلت اإلجر
.رخصة ملنح قروض خاصة         • .ختصيص دعم مايل للصادرات •         

   .  هذين اإلجراءين سوف يتم إلغاءمها مع ختفيض قيمة املبادالت         
  
le consulté, net.uluminsania.www : ، يف» اهليكلي يف اجلزائر برنامج و آثارسياسات التعديل«بن شهرة مدين، : انظر 

13/07/2006.  
 إن هذا النظام يتيح لسعر الصرف األجنيب أن يتحدد بالطلب و العرض يف السوق، و ميثله نظام العمالت الورقية اليت ال تستند إىل قاعدة *

بعمالت أجنبية يتحدد على أساس عرض و طلب العملة احمللية مقارنة بعرض و طلب الذهب، و بالتايل فان سعر صرف العملة احمللية 
العمالت األجنبية يف سوق الصرف األجنيب، و بالتايل فان مثل هذا السعر يتغري تبعا للتغريات اليت حتصل على عرض و طلب كل من العملة 
احمللية و العمالت األجنبية اليت يتحدد سعر صرف العملة احمللية إزاءها (انظر: فليح حسن خلف، العالقات االقتصادية الدولية، األردن: 

.                                                                                                      216.، ص2001 ، 1مؤسسة الوراق، ط  
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باستثناء قطاع (يف صاحل مؤسسات التصدير ) 1993أكتوبر (اإلعالن عن قانون االستثمارات . 3          
.                                                                   يسمح هلم بإعفاءات مجركية) احملروقات  

         إال أن ثقافة التصدير هي شبه منعدمة يف اجلزائر، و بروزها حيتاج إىل،  حتسني البيئة االقتصادية، 
الستثمار اإلنتاجي، إعادة هيكلة املؤسسات اخلاصة من أجل السماح بآثار إعادة جدولة اليت تسمح با

                                                  .             الديون و التصحيح من أجل  إحياء االقتصاد 
على الشركات البترولية          يف جمال احملروقات اختذت اجلزائر مبادرة اقتراح عالقات شراكة جديدة 

الدولية، اهلدف هو مضاعفة صادرات الغاز، و حتسني مردودية اآلبار البترولية بإدخال تقنيات االسترجاع 
االتفاق األول مت مع بريتيش بتروليوم يتعلق باستغالل حقل جديد للغاز يف عني صاحل، مث اتفاق    . الثاين

ARCO                                                     .              األمريكية، حول حقل بترول  مع 

 أول بلد مغاريب جلأ إىل برنامج التصحيح اهليكلي، و كان ذلك  ما بني املغربلقد كان  :حالة املغرب
 باالتفاق مع صندوق النقد الدويل و البنك العاملي، و شخص برنامج التصحيح 1988 و 1982عامي 

ة األساسية يف االختالل اخلارجي، و ما يترتب عليه من مديونية خارجية، وحدد هدف اهليكلي  املشكل
خفض عجز  :و أما السياسات، فقد تضمنت. 1988إعادة التوازن إىل  ميزان املدفوعات مع  بداية عام 

املوازنة، خفض أعداد املوظفني لدى اإلدارات العمومية، و خفض معدل االستثمار دف التحكم يف 
.                                                                                             )1(طلب الكليال  

         كما كان املغرب أول الدول املغاربية اليت باشرت بتحرير جتارهتا اخلارجية يف إطار سياسة 
واد اليت كانت ختضع إىل رخصة، و مت حترير و ذا اختفت امل. 1982التصحيح اهليكلي اليت ابتدأهتا عام 

السكر و مشتقاته، احلبوب أو أيضا السيارات (و ا بقيت هناك مراقبة على . )2(٪ من الواردات95
، بإلغاء كل أشكال القيود 1995كما تعهد املغرب، عام . هذا العتبارات صحية و أمنية،  و )ملةاملستع

جل االمتثال لالتفاقيات اليت مت من خالهلا، على مستوى اإلقليم الكمية املتعلقة بالواردات و هذا من أ
أما القيود املفروضة على الصادرات فهي تتعلق إال مبادة واحدة . املغريب، إنشاء منظمة التجارة العاملية

  ).                       دف محاية املوارد الغابية(السكر، املنتجات الفنية، فحم احلطب : مدعمة
هي :  اخلاصية الليربالية للسياسة املغربية يف جمال املبادالت اخلارجية13/89      تكرس املادة القانونية    

 اليت اختذهتا الدولة املغربية عند انضمامها إىل اتفاقيات تتندرج ضمن برامج التصحيح اهليكلي و االلتزاما
 دف أو، أخالقيةدات، إال لضرورة هي قائمة على مبدأ حرية الصادرات و الوار. 1987اجلات عام 
      قاألمن، و النظام العام، و الصحة أو محاية النباتات و احليوانات، و التراث الوطين املتعل احلفاظ على

        
.  82.عبد العزيز شرايب، املرجع السابق الذكر، ص) 1(  

(2) Fathallah OUALALOU, L’état de l’économie Marocaine au début de la décennie 90.Bilan à la veille 
du rééchelonnement de la dette, in : Institut maghrébin d’Economie Douanière et Fiscale, Les réformes 
économiques au Maghreb, op.cit., p.27.    
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حول تربير العائدات هي تضمن إمكانية احلماية الوطنية بواسطة تعريفة تشمل حتفظ . باآلثار أو الفن
.                                                                                                )1(االقتصادية  

هنا أن تلحق ات مسبقة على الواردات اليت من شأ         للسلطات العمومية أهلية قانونية لفرض تصرحي
.                                                                          أضرارا كبرية على اإلنتاج الوطين  

 التصرحيات املسبقة من أجل ،1995         لقد استعمل املغرب، مثله مثل اجلزائر و تونس، منذ عام 
لذي يقدم املثال ا: التحكم يف بعض الواردات اآلتية من باقي الدول املغاربية اليت تعرف إعفاءا مجركيا

املنتج املغريب الذي سدد حقوق اجلمارك املتعلقة : عادة يف هذا الشأن هو املتعلق باحلبال الكهربائية
باملدخالت اآلتية من خارج املغرب العريب، جيد نفسه حمرجا عندما يقوم طرفا آخر باسترياد منتوج مماثل 

ة ما يتم مواجهة هذا النوع من من تونس من خالل مدخالت معفية بصفة كاملة من الرسوم، و عاد
٪ ، مت تبنيها 17.5املشاكل يف العالقات املغربية التونسية، و كان هذا سببا إلقامة تعريفة تعويض تقدر ب 

  .                                                             بواسطة االتفاقية التجارية و اجلمركية املغاربية
فحىت و إن كانت . رب بوجود حرية الوصول إىل العملة الصعبة بالنسبة للمستوردين         تتميز املغ

، دف التحكم يف أخطار الديون اخلارجية، 1983اململكة املغربية، ال تلجأ إىل القروض البنكية، منذ عام 
 باحلصول على قروض من ، و دون احلصول على أي رخصة،جند أن املؤسسات اخلاصة مسموح هلا

  .                                                                                                    )2(رجاخلا
:حالة تونس

، 1987         لقد حتررت السياسة التجارية التونسية منذ االنضمام إىل برامج التصحيح اهليكلي عام 
 ترمي من خالل نظام احلصص و الرخص و التعريفة بعدما كانت تقوم على أساس السياسات احلمائية و

  .                                         اجلمركية، إىل محاية الصناعات االستبدالية الوطنية و املوارد املالية
من إقامة هذه اإلستراتيجية املتعلقة باالنفتاح، و اليت تناسبت مع ) 1990-1987(         يف الفترة األوىل 

إلغاء القيود الكمية ، (امج التصحيح اهليكلي، مت اختاذ التدابري األوىل للتحرير التجاري اخلارجي بر
، مع إقامة سياسة تعمل على ترقية )الرخص، الرخص املسبقة السترياد املواد األولية و نصف املصنعة

                                     .                                                      االستثمار اخلارجي
، وبالنظر إىل النتائج املترتبة على ذلك تسارعت عملية 1990         و منذ انضمامها إىل اجلات عام 

  :                                                                                           التحرير يف تونس
ياسات إلعادة تكييف النسيج اإلنتاجي دف حتسني املنافسة و السماح إقامة س         • 

.                  هلا باالستفادة من فرص االنفتاح االقتصادي على السوق العاملية  
 
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., p.73. 
(2) ibid.,p.75 
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 أبرمت يف مراكش يف أفريل جلات، اليت تأكدت يف االتفاقية النهائية اليتخالل مفاوضات ا
:                                       ، أكدت تونس على تعهداهتا يف كل اجملاالت1994  

بالنسبة للمنتجات الصناعية، التنازالت املمنوحة من طرف تونس تتعلق ب          • 
هذا العرض يتعلق باملنتجات . 1992٪ من واردات 21.2 خط مجركي و اليت متثل 1498

.                        ٪43-27الصناعية باستثناء النسيج الذي تصل نسبة الدعم ما بني   
٪ كل عام 3 ب ض٪ يف البداية، مدعوة لالخنفا90تتميز نسبة الدعم املطبقة بالتنسيق، من 

                                             .                      2005٪ عام 60لتصل إىل 
 التونسية تعلقت بإعادة تكييف تفيما خيص القطاع الزراعي، االلتزاما         • 

اإلجراءات غري اجلمركية مبا مياثلها من تعريفات مجركية و دعم احلقوق اجلمركية و ما 
، و 100، 75، 60، 25مياثلها من  إجراءات غري مجركية إىل مستويات تتراوح بني 

200٪                                                                                      .  
تتعلق بالسياحة،    )اخلدمات (        GATS قائمة التزامات يف جمال  كما قدمت  •  

                      .                              و التأمينات و النشاطات املالية و البنكية
، نظام االسترياد و ) 1994 مارس 7 املؤرخ يف 41-94قانون رقم (         يعرف قانون التجارة اخلارجية 

و القاعدة العامة املعمول ا هي حرية املبادالت باستثناء القيود املوضوعة يف القانون . التصدير للمنتجات
 النظام العام، الصحة، األخالق، محاية  الثروة احليوانية و النباتية، و يف حد ذاته، و األمر يتعلق هنا باألمن،

.                                                                                    التراث الثقايف  
املغاربية،          رغم هذا التوجه حنو االنفتاح، فقد فرضت تونس قيودا على الواردات اآلتية من الدول 

بالطبع فان هلذه التوجهات آثارا . السيما املغرب و اجلزائر، من خالل فرض رخصة إدارية هلذه الواردات
سلبية على املبادالت البينية يف املنطقة املغاربية و تعرقل العملية االندماجية ما بني الدول املغاربية مبا فيها 

                                                                    .                 إقامة منطقة التبادل احلر
فإذا .          استرياد املواد الغذائية أو املواد اليت هلا آثار على املوارد املالية مازالت خاضعة هليمنة الدولة

 من حبوب و شاي، تناقصت اهليمنة على ماديت الزيت و األرز، فان تعميمها غري حمتمل على باقي املواد
  .                                                                                            )1(قهوة أو سكر
     :حالة ليبيا

         ختضع كل الواردات الليبية، يف الوقت احلايل إىل نظام الرخص املسبقة اليت متنحها سكرتارية 
الواردات األساسية الداخلة يف امليزانية السنوية تقوم ا . ها من طرف البنك املركزيالتجارة املصادق علي

      
(2) ibid., pp.75-78. 
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.                                                                                          مؤسسات عمومية  
ي تعرضت له ليبسا اضطرت إىل تبين سياسة حترير          إال انه بسبب احلصار االقتصادي الذ

.                                   الواردات، حيث مت حتويل عملية استرياد بعض املواد إىل القطاع اخلاص  
٪ من الصادرات هي من قطاع احملروقات، إال أن باقي املواد املصدرة 95        على الرغم من أن نسبة 

.                                                                        على رخصة تبقى خاضعة للحصول  
الفارق بني قيمة .  واردات الدولة)1/5(         تسمح السوق املوازية للعملة الصعبة بتمويل مخس 

                     .                                             ٪1100الصرف الرمسية و غري الرمسية هي 
:حالة موريتانيا

         إذا كان التوجه حنو االنفتاح و التحرير قد مس كل الدول املغاربية، جند انه يف موريتانيا قد عرف 
لقد عرفت موريتانيا يف سنوات السبعينات و الثمانينات مرحلة . 1989تسارعا حقيقيا، منذ بداية 

اف الذي عرفته البالد، اخنفاض قيمة احلديد مع ضعف قدراهتا اختالالت صعبة كانت نتاجا للجف
).     قضية الصحراء الغربية و الصراع مع السنغال(االستغاللية، و كذلك بسبب االضطرابات اخلارجية   

         انضمام موريتانيا إىل برامج التصحيح اهليكلي رافقتها تقليل هيمنة الدولة يف جمال التجارة 
و . ذا التحرير التدرجيي قد ترجم بإلغاء اهليمنة العمومية على استرياد األرز، السكر و الشايه. اخلارجية

:                     لكنها بقيت حمدودة حبكم أن التجارة اخلارجية تبقى متمحورة حول فاعلني أساسني  
ن طرف وزارة التجارة  مؤسسات التصدير و االسترياد ذات احلجم الكبري، منحت هلا بطاقة م-         

تسمح هلا بالتدخل يف نشاطات التصدير و االسترياد، بالنسبة هلذه املؤسسات فان الوصول إىل التبادل 
 اخلارجي هو حر، حتت حتفظ وسائل التمويل اآلتية من النظام البنكي،                                     

و . ، ختضع نشاطاهتا إىل احلصول على رخصة مسبقة املؤسسات االستريادية ذات حجم اقل-         
.                           إىل السوق املوازية للعملة الصعبة من اجل متويل مشترياهتاءهي جمربة على اللجو

هي تتعلق باملواد . ٪40          تقدر نسبة التجارة غري الرمسية يف املبادالت اخلارجية ملوريتانيا حبوايل 
.         )1(ية اآلسيوية، و لكن كذلك مبنتجات قادمة من الدول املغاربية، السيما املغرب و اجلزائرالصناع

          من خالل عرض تطور نظام التجارة اخلارجية يف الدول اخلمسة املغاربية ، يظهر التقارب يف 
ها إىل برامج التصحيح السياسات التجارية املتخذة من طرف كل الدول املغاربية منذ انضمامها كل

يظهر اختالف يف درجة االنفتاح و التحرير، و لكنها تشترك يف تبين نفس التوجه و الشروع يف .  اهليكلي
و يشكل هذا التقارب موضوعيا . إلغاء القيود الكمية، التحرير و إلغاء اهليمنة احلكومية: نفس العملية

غاربية، حيث أن من بني العقبات اليت عرفها املسار        فرصة لتحرير و ترقية املبادالت ما بني الدول امل
  
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., pp.78-82. 
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.                                                     االندماجي يف السابق هو اختالف السياسات التجارية  
 و هو، حىت و إن كانت الدول املغاربية، السيما تونس و  لكن هناك واقع ال ميكن جتاهله و        

املغرب و اجلزائر قد خطت أشواطا مهمة يف جمال حترير وارداهتا على مستوى السوق العاملية، فلقد 
.      ةاملفروضة على املنتجات املغاربي) عن طريق فرض الرخص اإلدارية(حافظت كلها على قيود مقنعة   

  التجارة اخلارجية للدول املغاربيةآثار التصحيح اهليكلي على . ب             
 هذه قتصادياتوع اهلياكل اإلنتاجية ال نقص تن للدول املغاربية         تعكس هياكل املبادالت التجارية

، أي ذات قيمة مضافة يف تصدير املواد األولية ذات التحويل األولتتخصص الدول املغاربية حيث . الدول
  .                                            )1()اخل..املنتجات الفالحية، احملروقات، املواد املنجمية، النسيج(ضعيفة 

الطلب على هذه املواد األولية،  ماعدا حالة الغاز الطبيعي، إىل تغريات عنيفة و متيل أكثر           خيضع
و اخنفاض حصتها يف التجارة الدولية، أدت إىل اختناق القدرات االستريادية للدول فأكثر  يف اجتاه ركود 

.                                                                       املغاربية و اخنفاض مواردها اخلارجية   
ولية، حيث تتوقف  أسعار السلع املصدرة من طرف الدول املغاربية من طرف السوق الدحتدد      

قيمة عائدات املواد املصدرة على قيمة مبادالت هذه املواد يف السوق الدولية ، و هذا راجع لصغر حجم 
 الداخلية للمواد املصدرة ال فحيث أن تطور التكالي. الدول املغاربية اقتصاديا و كذا إىل طبيعة صادراهتا

مقارنة بالتكاليف اخلارجية سوف لتكاليف الداخلية  لمن هنا فان أي ارتفاع. يؤثر على األسعار العاملية
  .                                               يؤدي إىل تقليص فائدة الصادرات و عائدات املواد املصدرة

         باستثناء ليبيا، فان باقي الدول املغاربية قد اختذت، منذ انتهاجها لربامج التصحيح اهليكلي، 
أي تبين نظام سعر الصرف احلر ( موجهة للسماح حبرية تبادل عمالهتا مقابل العمالت األجنبية إجراءات 
.                                       أثناء العمليات املتعلقة باملنتجات و اخلدمات دون تعويض) أو املرن  

:ملدفوعات من خالل األربعة املغاربية قد حررت نظام التبادل و ال         ذا فان الدو
 التخفيض التدرجيي للقيود الكمية على الواردات،-         
 رفع الفعالية و التنافسية خبفض احلقوق اجلمركية،-         
 إلغاء كل القيود املتعلقة بالرخص االسترياد و ختفيف دور النظام اجلمركي و شبه الضرييب، -         
لعملة الصعبة بالنسبة للواردات عن طريق ختفيض القيود اإلدارية،  الوصول احلر إىل ا-         
 ختفيض الصرامة الداخلية لتسمح بذلك للمستهلكني و املنتجني باختاذ القرارات انطالقا من -         

.                                                                                  )2(إشارات السوق  
 
(1) Abdelkader SID AHMED, Le Maghreb, rencontre avec le troisième millénaire : L’impératif de 
Barcelone, Rapport introductif, in : Abdelkader SID AHMED et François SIINO, Economie du 
Maghreb : l’impératif de Barcelone, Paris : CNRS, 1996, p.4.  
(2) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit, pp.101-102. 
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         لقد عرفت الفترة السابقة ملرحلة  التصحيح اهليكلي مبالغة يف تقدير العمالت الوطنية، و لقد اثر 
ولقد . ذلك سلبا على صادرات الدول املغاربية اخلمسة، فلقد سجلت نسب سلبية ملتوسط منوها السنوي

عر صرف الدول املتقدمة، حبكم أن نسبة كبرية من عائدات الدول تفاقمت هذه الظاهرة بسبب تغري س
كانت حتصل عليها من احلقوق اجلمركية، حيث أن املداخيل العامة تتوقف على قيمة الصادرات معرب 

.                                  عنها بقيمة  العملة الوطنية و خمتلف الرسوم احملصل عليها من الصادرات  
 و اخنفضت يف أحيان أخرى، بسبب االستقرار النسيب للتكاليف حاهلا، بقيت قيمة الواردات على         

أما فيما خيص املنتجات الفالحية فلقد عرفت اخنفاضا يف . على مستوى السوق العاملية يف هذه الفترة
    .      تأسعارها يف حني ارتفع حجمها، ابتداء من هناية السبعينات إىل غاية منتصف الثمانينا

الذي كان قائما يف تلك الفترة، مل يكن يتساوى عرض العملة *          يف ظل نظام سعر الصرف الثابت
حيث . االصعبة مع الطلب عليها ، فارتفاع األسعار أدى إىل نتائج ثقيلة على الشغل و األجور و األسعار

و لقد أدى ذلك إىل ظهور عجز . وطين عائدات الصادرات أثر سليب على كامل االقتصاد الضكان الخنفا
يف امليزان التجاري، متت معاجلته، بتعويض خمرجات العملة الوطنية عن طريق رفع مماثل للقروض البنكية 

ذا مت تعويض العجز التجاري . أي من خالل الرصيد املتراكم يف السابق أو من القروض األجنبية
.                                               كبري للمداخيلللمتعاملني التجاريني يف هذه الدول بتخفيض  

         على العموم هلذه السياسة حدودها، املتمثلة يف قيمة إمجايل االحتياط الذي تتوفر عليه الدولة و 
قدرات االقتراض، و هي ال تؤدي إىل أي اثر اجيايب يف صاحل ختفيض الواردات، هذا ما خياطر باحلفاظ 

.   عجز امليزان التجاري و حىت تفاقمه إذا مل حيدث أي تغري يف  الطلب اخلارجي على املواد املصدرةعلى  
حيث كانت .          خالل فترة ختفيض العمالت، ما لوحظ هو األثر املباشر على ارتفاع الواردات

 و اقل يف كل من ليبيا و )اجلزائر، تونس و املغرب(بقيمة معتربة يف الدول املركزية الثالثة املغاربية 
و لكن التخفيض يف قيمة العمالت كان كذلك مبثابة حافز للصادرات حيث عرفت قيمتها . موريتانيا

.                                         ارتفاعا حمسوسا يف تونس و املغرب و اقل يف الدول الثالثة الباقية  
و ختفيض قيمة العمالت الوطنية، متبوع بقابلية حتويلها بالنسبة          تبين نظام الصرف احلر أو املرن 

إلنتاجية صادرات  بالنسبة شكلت حافزا للتجارة اخلارجية اليت أدت إىل فوائد معتربة للمعامالت التجارية 
فقيمة الصادرات اليت ارتفعت و وصلت يف بعض األحيان إىل معدالت هامة تؤكد ذا   . الدول اخلمس

                              
: متثل قاعدة الذهب الشكل األول و األساسي لنظام سعر الصرف الثابت، حيث يرتبط العمل يف هذه القاعدة بوجود شروط معينة أمهها* 

لة الوطنية إىل  ضمان حتويل العم- ما يقابل العملة الوطنية و بشكل ثابتحتديد معدل ثابت من العملة الوطنية إزاء الذهب، أي يتم حتديد - 
حرية تصدير و -الذهب و بالعكس، و توفر القابلية و احلرية على ذلك و بدون أية قيود أو شروط حتد من هذه احلرية أو القابلية يف التحويل

 :انظر( استرياد الذهب إىل اخلارج بدون وجود حمددات تعيق عملية التصدير هذه، أي ال يتم منع دخول أو خروج الذهب من و إىل الدول 
  .)                                                                                          212.فليح حسن خلف، املرجع السابق الذكر، ص
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.مالئمة ختفيض العمالت الذي يبقى أداة عمل اقتصادي صحيحة
: ، حيث يقولالتجارة الدولية، النمو و التنمية يف كتابه،   Bertrand NEZEYS            هذا ما يؤكده 

 على رفع قيمة الطلب اخلارجي بالنسبة للمنتجات الوطنية، رلتخفيض قيمة العملة الوطنية أث«
بسبب االخنفاض احملتمل ألسعارها على مستوى األسواق الدولية و كذا من جانب املستهلكني 

                                                      .)1(»احمللني بسبب ارتفاع قيمة املنتجات املستوردة

 ذا يتم تعويض اخنفاض قيمة الصادرات بتحفيز الطلب الداخلي، فيساهم هذا يف تقليص           
.                                        خسارة املداخيل الوطنية الناجتة عن االخنفاض يف قيمة الصادرات  

ملغاربية                                                    يعة التجارة اخلارجية يف املنطقة اطب. 2           
طبيعة االقتصاد الوطين، : موعة من العناصر هيمن الدول جم التجارة اخلارجية ألي دولة تعكس          

.             رجة االندماج يف السوق العامليةمستوى التنمية يف هذه الدولة، طبيعة املوارد اليت تتوفر عليها و كذا د
تعترب الدول املغاربية من الدول املفتوحة على العامل اخلارجي، و ذلك مبا متثله نسبة التجارة اخلارجية يف 

و لذلك فان قطاع التجارة يعترب من القطاعات اهلامة اليت يعول عليها يف . جممل ناجتها احمللي اإلمجايل
مية االقتصادية و االجتماعية، بل هو العامل اهلام املؤثر يف وضع موازين االقتصاد الوطين متويل خطط التن

حيث تتوقف حالة املوازنة العامة على حالة أسواق الصادرات لدول . مبا يف ذلك املوازنة العامة للدولة
                             .                                                              املغرب العريب

هو اهليمنة املطلقة لقطاع ) ليبيا و اجلزائر(        و ما يالحظ على بعض صادرات دول املغرب العريب 
احملروقات على مبادالهتا اخلارجية، مما جعل اقتصاديات هذه الدول تتأثر إىل حد كبري بالتغريات اليت تطرأ 

، و بذلك أصبح لزاما على هذه الدول أن تعمل على تنويع اقتصادياهتا على أسعار النفط يف السوق العاملية
يف حني تعرف كل من تونس و . بالشكل الذي ينعكس اجيابيا على تنويع مصادر الدخل الوطين فيها

أما بالنسبة ملوريتانيا فقد مت التحاقها بدائرة التجارة الدولية بفضل مادتني . املغرب تنوع نسيب يف صادراهتا
.                                                                           احلديد و منتجات الصيد: ليتنيأو

فيما خيص الواردات، فهي تتعلق باملواد الغذائية و املنتجات الوسيطة املستعملة كمدخالت يف أما          
.            إىل هذا البترول بالنسبة للمغربصناعة منتجات أخرى هنائية، و املنتجات الصناعية و يضاف  

:)06انظر امللحق رقم( التجارة اخلارجية اجلزائرية   •       
 : فيما يليأهم خصائص التجارة اخلارجية اجلزائرية         ميكن حصر 

 1986ن عادة فائضا، إال أن هذا الفائض قد عرف اخنفاضا ابتداء م يعرف امليزان التجاري اجلزائري. 1
لكن ما يالحظ خالل   . بسبب اخنفاض أسعار احملروقات، أدى هذا االخنفاض إىل تناقص الرصيد الوطين

   
(1) Bertrand NEZEYS, (Commerce international, croissance et développement, 1990), in : Djamel-
Eddine GUECHI, op.cit, p.104. 
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و عودة ارتفاع أسعار البترول مما أدى إىل ارتفاع فائض امليزان ه) 2006-2005(السنتني األخريتني 
 قد سجلت 2005فالنتائج العامة يف جمال املبادالت اخلارجية اجلزائرية لعام . التجاري اجلزائري من جديد

٪ مقارنة 77 مليار دوالر أمريكي، و هو ارتفاع يعادل حوايل 24.35فائضا يف امليزان التجاري قدر ب 
ذا فان نسبة تغطية الواردات . ٪38.38، و الذي يفسر أساسا باالرتفاع احملسوس للصادرات 2004بعام 

.                                       )1(2004٪ سنة 175 مقابل 2005٪ سنة 221بالصادرات وصل إىل   
 هي 2005وردة لعام نسب املواد املست. 1990مل تتغري بنية الواردات يف اجلزائر تقريبا، منذ عام . 2

:                                                                                                      كالتايل  
٪ بالنسبة ملواد التجهيز، و يتعلق األمر هنا أساسا باملواد الضرورية لنقل األشخاص و 42.50         • 

سيارات نقل األشخاص و السلع، الطائرات، أجهزة (  املضخات السلع، قطاع االتصاالت و صناعة
معاجلة املعلومة، احملوالت الكهربائية، أنابيب مصنوعة من احلديد أو الصلب، مضخات السوائل، 

).                                                                                            اخل..اجلرارات،  
االمسنت، و اخلشب، ( ٪ للمواد املوجهة للتصنيع، و هي تتشكل أساسا من مواد البناء 24.28    •      

.                          ، و الزيوت املوجهة للصناعات الغذائية)األنابيب املصنوعة من احلديد و الصلب  
لغذائية نسبة هامة يف واردات ٪ بالنسبة للمواد الغذائية، حيث متثل جمموعة املواد ا17.81         • 

و لقد سجلت .  مليار دوالر أمريكي3.6اجلزائر على اعتبار أهنا حتتل املركز الثالث وصل حجمها إىل 
أهم .  مليون دوالر أمريكي27٪ أي ما يعادل 0.75هذه اجملموعة نسبة قليلة من االخنفاض قدرت ب 

، السكر والسكريات، اللحوم، احلبوب اجلافة، احلبوب و الدقيق، احلليب و مشتقاته(هذه املواد هي 
).                                                                                            القهوة و الشاي

٪ بالنسبة للمواد االستهالكية غري الغذائية، وهتيمن األدوية على هذه اجملموعة بنسبة 15.21         • 
، أدوات و ي٪، مث تأيت املواد األخرى من أجهزة اإلرسال الالسلك34.73 إىل 2005 وصلت عام

  .                                                      اخل...إكسسوارات السيارات، الثالجات و املربدات
جية اجلزائرية لعام تتميز بنية الصادرات اجلزائرية يمنة احملروقات، حيث وصلت قيمة املبيعات اخلار. 3

 قارب او لقد سجل هذا القطاع ارتفاع. ٪ من احلجم اإلمجايل97.96 من احملروقات ما قيمته 2005
. ، و يرجع هذا االرتفاع أساسا إىل ارتفاع أسعار البترول يف األسواق الدولية2004٪ مقارنة بعام 38.93

٪ من احلجم 2.04 ب 2005قدرت عام أما قيمة الصادرات خارج احملروقات فهي تبقى مهمشة ، حيث 
من احلجم اإلمجايل للصادرات  ٪1.47:  مليون دوالر أمريكي907اإلمجايل للصادرات و هو ما يعادل 

٪ بالنسبة املواد اخلام مث جمموعة املواد الغذائية       0.30بالنسبة جملموعة املواد الوسيطة املوجهة للتصنيع، 
  
(1) CNIS (Centre National de l’Informatique et des Statistiques), Statistiques du commerce extérieur de 
l’Algérie, 2005. 
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 19٪ ما يعادل 0.04٪ من احلجم اإلمجايل و أخريا 0.08٪ و جمموعة مواد التجهيز بنسبة 0.15 بنسبة  
                                    .        )1(مليون دوالر أمريكي بالنسبة للمواد االستهالكية غري الغذائية

إن حتليل التوزيع اجلغرايف للمبادالت اخلارجية اجلزائرية يظهر املكانة املهيمنة اليت حيتلها االحتاد . 4
تشكل كل من . 2001٪ من الصادرات خالل عام 63.8٪ من الواردات اجلزائرية و 58.3األورويب ب 

باإلضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية  . هم شركاء اجلزائر التجارينيايطاليا، فرنسا، اسبانيا و أملانيا أ
٪ من صادرات اجلزائر موجهة إىل 14.2: اليت حتتل مؤخرا مكانة معتربة يف املبادالت اخلارجية اجلزائرية

           .             ٪ من واردات اجلزائر تأيت من الواليات املتحدة األمريكية10.3الواليات املتحدة و 

         تبقى قيمة املبادالت اجلزائرية مع الدول العربية عموما و املغاربية خصوصا مهمشة، حيث تقدر 
٪، أما الواردات 1.5٪ أما الصادرات فتقدر ب 0.7قيمة الواردات اجلزائرية من دول املغرب العريب ب 

                     .                 )2(لصادرات٪ من ا1.7٪ من القيمة اإلمجالية و 1.8من الدول العربية فهي 
:التجارة اخلارجية املغربية •         

:ي         ميكن تلخيص العناصر املميزة للمبادالت اخلارجية املغربية فيما يل
يعرف امليزان التجاري املغريب عادة عجزا، و يتزايد هذا العجز عند ارتفاع أسعار البترول أو عند . 1
).                   1995سنوات اجلفاف اليت عرفها املغرب، كما يف سنة ( تزايد عبئ الفاتورة الغذائية ي  
يعكس تطور بنية الواردات املغربية خالل السنوات األخرية التوجه حنو حترير السياسة االقتصادية و . 2

هلذا فان نسب . الضرورية لصناعتهااالهتمام املتصل بالصناعات املوجهة للتصدير و احلصول على املواد 
٪ للمواد الوسيطة الداخلة يف تصنيع املواد 22.7٪ ملواد التجهيز، 27.5: املواد املستوردة هي كالتايل

املواد . 1995، هذا حسب إحصائيات )الكربيت و مواد الغزل(٪ بالنسبة للمواد اخلام 9.8النهائية، و 
٪، خاصة يف سنوات احلصاد 14.5مليزان التجاري املغريب بنسبة الغذائية مازالت تشكل عبئا ثقيال على ا

السيئة،  كذلك بالنسبة ملواد الطاقة اليت تشكل عبئا على فاتورة الواردات خاصة خالل ارتفاع أسعار 
يبقى أن نشري إىل . ٪10.8أما نسبة املواد االستهالكية فهي تقدر ب . البترول كما يف السنتني األخريتني

عتربة من املواد االستهالكية يف املغرب تأيت عرب القنوات غري الرمسية من خالل عملية التهريب أن نسبة م
.                                                                       عرب سبته و مليلة  و موانئ األطلسي  

:أما قطاع الصادرات فهو كما يلي. 3
) املالبس، و املواد اجللدية( اإلمجالية بالنسبة للمواد االستهالكية ٪ من القيمة28.7          • 
احلمض الفسفوري و ( ٪ بالنسبة للمواد الوسيطة حيث هتيمن مشتقات الفوسفات 24.3          • 

       ).                                                                                              األمسدة
                                          
(1) CNIS, op.cit. 
(2) ONS, Annuaire statistique de l’Algérie, n°20, chapitre XVII : commerce extérieur, pp.309-315.  
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).مساكاحلوامض، املصربات، األ(٪ من القيمة اإلمجالية للصادرات من املواد الغذائية 26.3          • 
.٪ 2.6 و 4.9          أخريا فان مواد التجهيز و الطاقة تبقى مهمشة، فهي ال تتجاوز 

تتمحور املبادالت اخلارجية املغربية حول االحتاد األورويب، حيث تندرج هذه املنطقة يف التجارة . 4
و تبقى فرنسا ). 1995عام (٪ من الصادرات املغربية 62.4٪ من الواردات و 54.4اخلارجية املغربية ب 

.                          ٪ من الصادرات33.2٪ من الواردات و 30هي أول شريك جتاري للمغرب ب 
٪ بالنسبة للواردات و 2.4         أما املبادالت التجارية املغربية مع دول املغرب العريب فهي ال تتجاوز 

                                                           .                            ٪ بالنسبة للصادرات7
                                                                       :لتجارة اخلارجية التونسيةا        • 

:           املعطيات األساسية للمبادالت اخلارجية التونسية هي كما يلي
يزداد هذا العجز عند اخنفاض أسعار البترول و كذا عند . ري التونسي عادة عجزايعرف امليزان التجا. 1

.              استياء الظروف املناخية املالئمة للزراعة حبكم أن هذا القطاع يبقى خاضعا للشروط املناخية  
، 1987ن لقد عرفت بنية الواردات التونسية تطورا منذ انتهاج سياسة التصحيح اهليكلي ابتداء م. 2

.                                   كنتيجة لتحرير االقتصاد التونسي و توجيه التصنيع حنو ترقية الصادرات  
٪ هي نسبة املواد االستهالكية يف القيمة اإلمجالية للواردات أما قيمة مواد التجهيز فهي 31.3         • 
                                                             .                             ٪ 25.3متثل حوايل 

         لقد أدى انتهاج سياسة الصناعة املفتوحة إىل تطور واردات املواد األولية و املواد الوسيطة 
أما قيمة املواد الغذائية و الطاقة تبقى ضعيفة و هي . ٪ من القيمة اإلمجالية29.4لتمثل ) مصنعة-نصف(

.                                                                                ٪ 7.3٪ و 6.7: لتوايلعلى ا
: نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصادرات التونسية الذي عرف تغريات أساسية خالل السنوات األخرية.3

:  زيادة نسبة الصادرات الصناعية، حيث مست هذه التحوالت-         
على الرغم من األزمة اليت عرفها قطاع النسيج يف تونس حيث  (املنتجات النسيجية و اجللود،          • 

٪ ما بني 1٪ يف سنوات التسعينات، لتتراجع هذه النسبة إىل 8+كان يسجل نسبة منو سنوية تصل إىل 
بقى هذا لكن ي.  عامل8000 و مت تسريح 2003 مصنع خالل عام 17، حيث أغلق 2003 و 2001

 ثلث 1/3، و هو بذلك ميثل )2004إحصائيات ( شخص 250.000 مصنع يشغل حوايل 2000القطاع ب 
.                 )1(٪ من الناتج الوطين اخلام6٪ من إمجايل الصادرات و 40اإلنتاج الصناعي التونسي، و   

.منتجات الصناعات امليكانيكية و الكهربائية         • 
حني أن قيمة صادرات الطاقة قد اخنفضت خالل سنوات التسعينات بسبب تقلص  يف -         

.                                  احتياطات احملروقات و كذا بسبب اخنفاض أسعارها يف األسواق الدولية  
 
 (1) Abdelmadjid BOUZID, Tunisie : une économie qui tourne, in : Le Quotidien d’Oran, 09/06/2005. 
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. تراجع  آخر يف صادرات الفوسفات و مشتقاته خالل سنوات التسعينات-                            
، تربز هيمنة التدفقات التجارية مع االحتاد ةإذا أردنا حتليل التوزيع اجلغرايف للمبادالت اخلارجية التونسي. 4

 بثلثي وارداهتا و ميتص ثالثة أرباع حيث يزودها. األورويب، الذي يعد أهم شريك جتاري لتونس
هذا التمركز حول االحتاد األورويب يعود إىل الطابع التارخيي و التقليدي للمبادالت اليت تتم مع . صادراهتا

.                                                                    فرنسا، أملانيا، بلجيكا، اسبانيا و هولندا  
وارداهتا و .  التونسي هو أكثر االقتصاديات املغاربية انفتاحا على جاراهتادن القول بأن االقتصاأخريا ميك.

.    ٪ من جمموع املبادالت التونسية7.6 و 2.5: صادراهتا مع باقي دول االحتاد املغاريب متثل على الترتيب  
: التجارة اخلارجية الليبية•          

يعرف امليزان التجاري اللييب . عامل الوحيد إلدماج ليبيا مع باقي دول العاملتشكل التجارة اخلارجية ال. 1
عادة فائضا، و تشكل التجارة اخلارجية يف ليبيا املصدر الوحيد لإليرادات يف وقت أن باقي مضامني ميزان 

            .          اخل..األسفار، إيرادات االستثمارات، حتويالت املهاجرين، : املدفوعات هي يف عجز
٪ من إنتاج      5.7تتوفر ليبيا على امتيازات هامة يف جمال املبادالت اخلارجية على اعتبار أهنا تشكل . 2

، زيادة على طبيعة بتروهلا اخلفيف، و كذا موقعها القريب من)  مليون برميل يف اليوم1.4 ( OPEP   منظمة

. الصادرات الليبية٪ من95و تشكل احملروقات ما قيمته  .  أوروبا      
كما أن قيمة الواردات .تتزايد قيمة الواردات الليبية بسبب هشاشة القطاع اإلنتاجي خارج احملروقات. 3

.              املشكلة من  املواد الغذائية و االستهالكية مل تنخفض خالل فترة احلصار املفروض على ليبيا
 براميل بترول تسوق يف السوق 10 من بني 9: القتصاد اللييبميثل االحتاد األورويب أهم شريك جتاري ل. 4

ايطاليا و أملانيا و فرنسا هي أهم زبائن احملروقات الليبية، كما أن أوروبا هي يف ذات الوقت . األوروبية
       .                               أهم مزود لليبيا يف جمال املواد الغذائية، املواد الوسيطة و مواد التجهيز

مصر، (          فعلى الرغم من اخلطاب القومي العريب الذي تنتهجه ليبيا إال أن مبادالهتا مع العامل العريب 
.              ٪ من جمموع جتارهتا اخلارجية1تبقى ضعيفة إىل حد بعيد حوايل ) تونس، املغرب أساسا  

رتفاع أسعار البترول،من تطوير جتربة مهمة لقد استطاعت ليبيا، بفضل تراكم الفوائض خالل سنوات ا. 5
 :   يف جمال تسيري مواردها املالية املوجودة يف اخلارج عن طريق ثالث مؤسسات

L’Arab Banking Corporation –  )و تصل نسبة ليبيا يف رأمسال  ) مليار دوالر20يزانية مب 
  .                                 مارات العربية٪، أما املسامهني اآلخرين هم الكويت و اإل35 املؤسسة إىل هذه 

 مليار دوالر، تشارك يف العديد من دول أوروبا، 7، بأصول تصل إىل بنك ليبيا اخلارجي -
 .آسيا أمريكا و الدول العربية

-  Libyan Arabe Foreing Investement Corporation) 55 مليار دوالر من األصول 
  .                                     شركة تدخل يف املئات من املسامهات عرب العاملاليت تظهر حتت شكل) اإلمجالية
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         تؤمن ليبيا من خالل تسيري أصوهلا يف اخلارج مواردها اخلارجية، يف وقت أن ميزاهنا التجاري قد 
ل هذه األصول تشك. 1986فقد الفائض الذي كان مييزه بسبب االخنفاض املفاجئ ألسعار البترول منذ 

يف نفس الوقت امتيازا لكل املغرب العريب، حيث ميكن أن تستعمل جزئيا إلقامة شراكة مغاربية يف جمال 
                               .)1(املالية، خاصة يف إطار مشروع إنشاء البنك املغاريب للتجارة اخلارجية و االستثمار

   :ةالتجارة اخلارجية املوريتاني•          
:تتميز التجارة اخلارجية املوريتانية مبا يلي 
الواردات (حيث أن قيمة املبادالت : هي جتارة ذات أمهية ضعيفة، فهي تعكس القوى اإلنتاجية للبلد. 1
إال أن اإلحصائيات الرمسية ال ). خالل بداية التسعينات(  مليار دوالر 1.2تتجاوز بقليل ) الصادرات+

ية للمبادالت، حبكم أهنا ال تأخذ يف عني االعتبار جتارة التهريب، و خاصة التجارة تعكس القيمة احلقيق
.                      ، اليت ال يتم تقديرها من طرف اجلمارك)٪ من الواردات40املقدرة ب (غري الرمسية   

:ركما جتدر اإلشارة إىل وجود اختالف بني املعطيات اإلحصائية املتوفرة حسب املصاد
 حسب الديوان الوطين لإلحصاء املوريتاين فان امليزان التجاري املوريتاين يعرف فائضا، يف حني أن -

.                        تقرير البنك العاملي حول التنمية يقول أن نفس هذا امليزان التجاري يف حالة عجز  
.لصيد إىل قيمة الصادرات اإلمجاليةهذا االختالف حمتمل أن يكون راجع إىل إدماج احلقوق اجلمركية ل

و مواد ) احلليب، السكر، الشاي، الدقيق، القمح( هتيمن املواد الغذائية على بنية الواردات املوريتانية . 2
).                                     زيوت البترول، البرتين، البوتان، اليت تأيت أساسا من اجلزائر(الوقود   

.اع الواردات اآلالت و أجهزة النقلتدخل كذلك يف قط
٪، و احلديد الذي كان 50جزء كبري من الصادرات املوريتانية يتشكل من مواد الصيد بنسبة تتجاوز . 3

يشكل يف السابق أهم صادرات موريتانيا لكن أصبح حيتل املركز الثاين بسبب تراجع الطلب عليه يف 
                                                                    .                         األسواق الدولية

.         كما تصدر موريتانيا كذلك الذهب حنو استراليا
Woodside  من طرف الشركة االسترالية 2001 مت اكتشاف حقل للبترول يف موريتانيا خالل عام            

)2(.  Petroleum Ltd 

.، أملانيا، الواليات املتحدة و بلجيكا)املواد البترولية(نيا هم فرنسا، اسبانيا، اجلزائر أهم مزودي موريتا. 4  
، متبوع بايطاليا، فرنسا، اسبانيا، بلجيكا و )مواد الصيد(حيتل اليابان الصدارة يف قائمة زبائن موريتانيا 

                                            .                                                            اجنلترا
                                                                                         
             
 (1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., pp108-110. 
 (2) Salah Eddine BELABES, Ruée vers le pétrole, in : El Watan, 21/06/2005. 
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:                 من خالل هذا العرض لطبيعة التجارة اخلارجية للدول املغاربية نصل إىل النتائج التالية  
ديناميكية االقتصاد يف .  يعرف امليزان التجاري لكل من ليبيا و اجلزائر فائضا*         

.                                    ور حول هيمنة صادرات احملروقاتهذين البلدين تتمح  
و تعرف .          يف حني أن امليزان التجاري لكل من تونس و املغرب يعرف عجزا

صادرات هذين البلدين تنوع يف صاحل املواد املصنعة ، بالرغم من أن نصيب املواد الغذائية 
                                                              .                  مازال مرتفعا

تتمحور صادراهتا حول مادتني .          امليزان التجاري ملوريتانيا يعرف على العموم توازنا
                        .                       الصيد و احلديد، و البترول على اعتبار اكتشاف هذه املادة مؤخرا يف هذا البلد : أوليتني

أهم هذه .  هناك متاثل كبري يف تشكيلة واردات الدول املغاربية اخلمسة*         
املواد الغذائية، مواد التجهيز، املواد الوسيطة الداخلة يف الصناعات : اجملموعات هي

موعات هلا أمهية مماثلة يف حيث جند أن هذه اجمل. النهائية، املواد االستهالكية غري الغذائية
االختالف يكمن يف امليزان التجاري لكل من املغرب . موازين التجارة هلذه البلدان اخلمسة

و موريتانيا الذي يتضمن، يف جمال الواردات، باإلضافة إىل ذلك مواد الطاقة اليت حتتل 
                          .                                             مكانة هامة إىل حد ما

 االحتاد األورويب هو أهم شريك جتاري بالنسبة للدول املغاربية اخلمسة سواء *         
تعلق األمر بوارداهتا أو صادراهتا، يف وقت أن نسبة التجارة املغاربية ضمن التجارة 

وروبية و ٪ بالنسبة للصادرات األ4.1(اخلارجية لالحتاد األورويب تكاد تكون هامشية 
 هذا يبني أن املبادرات املغاربية من اجل . 12 انظر اجلدول رقم )1()٪بالنسبة لوارداهتا4.4

بناء اقتصاديات ذاتية و متنوعة مل تنجح يف تغيري أساس طبيعة عالقات التقسيم الدويل 
أي أن املغرب العريب مازال تابعا يف اجملال االقتصادي . للعمل ما بني ضفيت املتوسط

  .                                     وروبا بسبب تنوع العرض الذي تقدمه هذه األخريةأل
 اجملال االقتصادي الفعلي، تبعية يف          يعرف املغرب العريب، باإلضافة إىل التبعية يف

حيث ترتبط إيرادات العملة الصعبة بقيمة مبادالت املواد األولية، و القدرة . اجملال املايل
على الوصول ألسواق الدول املتقدمة بالنسبة للمواد الفالحية و املواد الصناعية السيما 

تعرف تونس منافسة شديدة على منتجاهتا النسيجية ، السيما من طرف الصني ( النسيجية 
).                                                                                     و اهلند  

 
جملة العلوم االقتصادية و علوم  :،يف املغاربية يف جمال الشراكة مع االحتاد األورويبتلالقتصادياالتحديات املستقبلية ، صاحل صاحلي )1(

                                                                                                                  .31. ص ،اجلزائر2/2003  العدد،التسيري
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مكانة العالقات التشاركية التجارية املغاربية مع االحتاد األورويب: 12جدول رقم   
 الصادرات الواردات

االحتاد األورويب باقي الدول  باقي الدول  االحتاد األورويب

لدول املغاربيةا  
 

41٪  59٪  23٪  67٪  اجلزائر 
28٪  72٪  20٪  80٪  تونس 
41٪  59٪  40٪  60٪  املغرب 
35٪  65٪  18٪  82٪  ليبيا 
40٪  60٪  27٪  63٪  موريتانيا 
33٪  63٪  30٪  70٪  املتوسط املغاريب 

4.4٪  4.1٪  نسبة التجارة املغاربية ضمن التجارة اخلارجية  
 لالحتاد األورويب

31 .صاحل صاحلي، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، ص: ملصدرا  
 

وزهنا يبقى ضعيفا . لتجارية البينية يف املنطقة املغاربية تبقى هامشية املبادالت ا*         
بالنسبة للمبادالت اخلارجية سواء بالنسبة لالحتاد املغاريب ككل أو لكل بلد مأخوذ على 

.                                                                                         حدا  
خالل حتليل التجارة اخلارجية للدول املغاربية يظهر أهنا اقتصاديات ريعية من  *        

باستثناء تونس (تعتمد أساسا يف إيراداهتا من العملة الصعبة على صادراهتا من املواد األولية 
حيث متتلك ميزة نسبية يف اجملال الفالحي ( و املغرب اليت تعرف تنوع نسيب يف صادراهتا 

فغياب املنتجات ذات القيمة املضافة العالية و بقاء الدول املغاربية ). جيةو املنتجات النسي
جيعلها ) توفري املواد األولية للدول الصناعية(يف ظل النظام التقليدي لتقسيم العمل الدويل 

، فاندماج االقتصاديات املغاربية يف السوق الدولية وفقا بعيدة عن التنظيم العاملي لإلنتاج 
اهتا جيعلها متخلفة و تابعة ليتم االندماج فيها انطالقا من حاجات السوق لطبيعة صادر

الدولية و االقتصاد العاملي الذي يعرف تسارعا يف دينامكيته و على حساب املتطلبات 
                                                                                      .الداخلية

   )07انظر امللحق رقم  ( التجارة البينية يف املنطقة املغاربية 1. 2         
          تستند االقتصاديات املغاربية أساسا على جتارهتا اخلارجية على اعتبار أهنا اقتصاديات ريعية، ضف 
إىل ذلك أن حترير التجارة اخلارجية يعد عنصرا ضروريا لتحقيق االندماج االقتصادي بني هذه الدول، 

ك ينبغي التركيز على تدعيم التجارة البينية فيما بني الدول املغاربية من أجل خلق قاعدة إنتاجية لذل
متنوعة يدعمها توافر املواد األولية، من أجل حتقيق االنطالقة االقتصادية املبنية على تكامل اقتصادي 

                          .              ستنعكس آثاره  االجيابية على خمتلف القطاعات االقتصادية
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         إال أن الواقع التجاري يف املنطقة املغاربية يشري إىل أن التجارة داخل املنطقة املغاربية ال متثل سوى 
٪ من إمجايل التجارة اخلارجية ، ذا تسجل التجارة البينية يف املغرب العريب أضعف مستويات التبادل 1.2

                                                                                      .    )1(اإلقليمي يف العامل
         و تشري البيانات عن التجارة البينية لدول املغرب العريب إىل تضاءل حجم الصادرات البينية، حيث 

 مليون 912.5مث إىل ، 1997 مليون دوالر عام 922.4، إىل 1995 مليون دوالر عام 1122.5اخنفضت من 
، هذا 2000-1995٪ خالل الفترة 3.9، إذ وصل معدل االخنفاض السنوي هلا حوايل 2000دوالر عام 

.                                                                              13كما يظهر يف اجلدول رقم   
ية لكل دولة من دول املغرب العريب إىل إمجايل          كذلك يالحظ تدين مسامهة الصادرات البين
.                                                 ٪8صادراهتا إذ مل تتجاوز هذه النسبة يف أحسن األحوال   

، فقد تراوحت 2000-1995         أما نسبة التجارة البينية لكل دولة إىل إمجايل صادراهتا خالل الفترة 
٪ يف اجلزائر، أما يف موريتانيا 2.3 -٪ 1.1٪ يف تونس، 7.4 -٪ 5٪ يف ليبيا، 5.2 -٪ 2 هذه النسبة بني

من هذا املنطلق فان االندماج التجاري اإلقليمي مل يتحقق بعد على مستوى . ٪1مل تتجاوز هذه النسبة 
                                .                                                            )2(املنطقة املغاربية

:         فإذا ما الحظنا التجارة البينية يف املنطقة املغاربية يظهر ما يلي
         تبقى املبادالت احملققة من طرف اجلزائر، على مستوى املنطقة، و خارج قطاع احملروقات هامشية، 

بالرغم من امليزة النسبية اليت تتوفر عليها يف بعض كما جند أن اململكة املغربية غائبة يف السوق التونسية 
.                             املنتجات السيما املنتجات البحرية ، حيث تستوردها تونس من ايطاليا  

٪ من 5         فعلى الرغم من القرابة اجلغرافية، فان صادرات اجلزائر من احملروقات ال متثل سوى 
.                                         ٪ من صادرات اجلزائر0.5و ) 2000ات إحصائي(واردات املغرب 

٪ من إمجايل صادرات املغرب 0.6        مل متثل املواد الغذائية املغربية املسوقة يف السوق اجلزائرية، سوى 
٪ 40اجلزائر بنسبة ٪ من واردات اجلزائر الغذائية، يف وقت أن هذه املواد تصل إىل 0.3من هذه املواد و 

.                                                                              )3(من كل من فرنسا و اسبانيا  
         إن غالبية واردات اجلزائر من املواد النسيجية تأتيها من تركيا و الصني و اسبانيا، يف وقت أن 

يف السوق اجلزائرية، حيث أن نصيبها من هذه السوق ال تتجاوز على املغرب و تونس تبقى تقريبا غائبة 
٪ من واردات اجلزائر من املنتجات النسيجية من كل من املغرب و تونس، و هو ما 0.8٪ و 0.9التوايل 
.          ٪ من املنتجات التونسية0.1٪ من الصادرات اإلمجالية للمنتجات النسيجية املغربية و 0.3يعادل 

  
(1) Meziane RABHI, Commerce intra-maghrébin : si faible encore ! In : Liberté Economie, 3-9/08/2005, 
p7. 

.2.ص،  املرجع السابق الذكر،عيسى محد الفارسي )2(  
(3) Les échanges connaissent une récession entre les pays maghrébins, in : http://www.bladi.net/pdf 
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  أما عن اهليكلة القطاعية هلذه املبادالت، فهي تعرف هيمنة منتجات الطاقة، حيث ارتفعت من        
، كما حصل ارتفاع يف نفس الفترة بالنسبة للمواد الكيميائية و 2000٪ عام 49.8 إىل 1990٪ يف 37.9

ية و الكهربائية، يف وقت حصل تراجع بالنسبة ملواد البناء، املواد امليكانيك. صناعة احلديد و املعادن
املنتجات النسيجية و املواد الفالحية، على الرغم من أن كل من تونس و املغرب متلك قيمة نسبة بالنسبة 

.                                                                                                 )1(هلذه املواد  
تتبني أمهية إمكانية التنويع اإلقليمي املتوفرة على مستوى املنطقة، إال أن          من خالل هذه املعطيات 

.      اإلمكانيات اليت يتيحها القطاع الفالحي للتبادل ميكن أن تتعرض لضغوطات يف حالة جفاء الطبيعة  
قات، الفالحة، احملرو(          كما تبني هذه املعطيات تكاملية الدول املغاربية يف بعض القطاعات 

.                    اليت تفتح آفاقا كبرية يف جمال التجارة البينية يف املنطقة) اخل..النسيج، الصيد، السياحة  
         فاالندماج االقتصادي على مستوى املنطقة املغاربية، من شأنه خلق مكاسب معتربة جلميع الدول 

جموعة، و ذلك من خالل إنشاء سوق إقليمي املغاربية مأخوذة على حدا و مكاسب للمغرب العريب كم
، ليعادل حبجم سكانه عددا معتربا من )مستهلك و منتج و مستثمر( مليون شخص 80يتكون من حوايل 

كما يسمح خبلق فعالية اقتصادية لتجعل من املنطقة املغاربية جماال جللب . الدول التجارية الكربى
يات احلجم و االستثمارات ذات احلجم الكبري على أساس و من مث خلق اقتصاد. االستثمارات األجنبية

.                                              تكامل اقتصادي سوف تنعكس آثاره على خمتلف القطاعات  
         إضافة إىل ذلك فان املوقع االستراتيجي لدول االحتاد جيعلها أكثر تنافسية من بعض املناطق اهلامة 

 مثل بلدان شرق آسيا من حيث قرا من األسواق احليوية كاالحتاد األورويب و اخنفاض تكاليف يف العامل
 للسلع و اخلدمات من و إىل االحتاد املغاريب األمر الذي جيعله منطقة جلذب االستثمارات و توطني لالنق

.                       خرىفروع املؤسسات اهلامة لتحقيق مزايا تنافسية كثرية باملقارنة مع مناطق بعيدة أ
         فمن أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب االقتصادية على مستوى اتفاقيات الشراكة مع 
االحتاد األورويب و االستفادة من القرابة اجلديدة مع أوروبا املوسعة، يصبح يف صاحل الدول املغاربية تسهيل 

                                                                         . عملية املبادالت التجارية فيما بينها
  التجارة غري الرمسية و املوازية 2.  2         

 يالحظ مع ضعف التجارة الرمسية بني الدول املغاربية، وجود مبادالت غري رمسية ذات ديناميكية          
  .                        )2(اري عن اقتصاد خفي حيوي يف املنطقةمعتربة ما بني الدول املغاربية هي تعبري جت

    هناك قناتني أساسيتني هلذه التجارة هي، من جهة، التهريب التقليدي أين تنتظم الشبكات حول       
     

 )1(  Les échanges connaissent une récession entre les pays maghrébins, in : http://www.bladi.net/pdf 
(2) ADAIR Philippe , L’économie informelle au Maghreb : une perspective comparatiste, Université Paris XII, 
GRATICE, in: http://www.univ-paris12.fr/www/labos/gratice/Adair.rtf, consulté le 12/06/2006. 
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)مليون دوالر( 2000-1995  الصادرات البينية لدول املغرب العريبإمجايل الصادرات السلعية و إمجايل :13جدول رقم   
 الدولة اجلزائر املغرب تونس ليبيا موريتانيا اإلمجايل

 البيان
السنة

1122.5 000.5 
 

563.9 
 

0.10٪  

214.0 
 

8776.9 
 

2.4٪  

405.3 
 

5489.0 
 

7.4٪  

270.9 
 

4712.0 
 

5.7٪  
 

231.7 
 

10258.2 
 

2.3٪  

ينيةإمجايل الصادرات الب  
 إمجايل الصادرات

نسبة الصادرات البينية إىل 
 إمجايل الصادرات

1995 

988.7 2.6 
 

550.5 
 

0.5٪  

228.4 
 

9531.0 
 

2.4٪  

328.8 
 

5511.0 
 

6.0٪  

213.8 
 

4744.9 
 

4.5٪  

215.1 
 

13203.9 
 

1.6٪  

 إمجايل الصادرات البينية
 إمجايل الصادرات

نسبة الصادرات البينية 
 إىل إمجايل الصادرات

1996 

922.4 3.1 
525.4 

0.6٪  

218.0 
9778.7 

2.2٪  

310.9 
5569.3 

5.6٪  

164.9 
4676.6 

3.5٪  

226.0 
 

13820.0 
 

1.6٪  

 إمجايل الصادرات البينية
 إمجايل الصادرات

نسبة الصادرات البينية 
 إىل إمجايل الصادرات

1997 

911.3 2.6 
 

556.4 
 

0.5٪  

330.8 
 

6376.2 
 

5.2٪  

289.6 
 

5758.3 
 

5.0٪  

164.4 
 

7415.6 
 

2.2٪  

123.6 
 

10055.0 
 

1.2٪  

 إمجايل الصادرات البينية
 إمجايل الصادرات

نسبة الصادرات البينية 
 إىل إمجايل الصادرات

1998 

906.3 2.44 
 

515.1 
 

0.5٪  

144.6 
 

7165.3 
 

2.0٪  

296.4 
 

5881.2 
 

5.0٪  

212.2 
 

7372.8 
 

2.2٪  

250.8 
 

12453.2 
 

1.2٪  

 إمجايل الصادرات البينية
ايل الصادراتإمج  

نسبة الصادرات البينية 
 إىل إمجايل الصادرات

1999 

912.50 4.35 
 

477.00 
 

1.0٪  

318.00 
 

12000.00 
 

2.7٪  

352.0 
 

5839.90 
 

6.0٪  

190.00 
 

7963.20 
 

2.4 

219.10 
 

19535.00 
 

1.1٪  

 إمجايل الصادرات البينية
 إمجايل الصادرات

نسبة الصادرات البينية 
تإىل إمجايل الصادرا  

2000 

.2000، 18، العدد 1999-1989 التجارة اخلارجية للدول العربيةصندوق النقد العريب،: املصدر  
.2001، 19، العدد 2000- 1990 التجارة اخلارجية للدول العربيةصندوق النقد العريب،  

 

  سلطات           و اليت تستفيد يف بعض األحيان من تعاون ال) اجلوارية(املدن و القرى يف املناطق احلدودية 

    اجلمركية، لتتشكل صعوبة يف بعض احلاالت لتمييز التدفقات السلعية اليت تتخذ هذه القنوات غري الرمسية  
فإذا استثنينا جتارة املنتجات غري الشرعية، كتهريب املخدرات اليت ال تشكل جتارة بينية مغاربية حقيقية، 

 :                    بشكل غري رمسي، تتنوع و تتعلق بفإن النشاطات و السلع اليت يتم مبادالهتا
السلع اآلتية من منطقيت سبته و مليلة على الساحل املغريب و اليت توزع على كامل املغرب  •         

املصربات الغذائية، املالبس، املنتجات االلكترونية ذات األصل : العريب و اليت تشمل العديد من املنتجات
  .                                                              جهزة املرتلية، العطور، السجائر و الكحولاآلسيوي، األ



 158

 حيث أن الرسوم املختلفة بني الدول املغاربية تؤدي إىل ، و املعادن النفيسةاملنتجات الرفيعة          • 
  .حركة جوارية عرب احلدود

رية غري رمسية ختص السلع ذات االحتياجات األولية املدعمة بقوة يف دول أخريا، تدفقات جتا•           
 .                                            )1(مثل اجلزائر أو ليبيا حيث تونس و املغرب حيث أن نسبة الدعم هي أقل

   البينية يف املنطقة املغاربيةعراقيل املبادالت  3. 2         
 كثري من الكتابات حول االندماج االقتصادي املغاريب، قضية تشابه األنشطة االقتصادية          تطرح يف

يف معظم األقطار املغاربية على أهنا مشكال معرقال لالندماج، حبيث قلما يوجد قطر له ميزة نسبية أو 
ندماج االقتصادي، مطلقة، إال أن التماثل يف طبيعة األنشطة االقتصادية ال يشكل يف األصل عائقا أمام اال

ذلك أن هذه األقطار مستوردة ملعظم مكونات غذائها األساسي و جهازها اإلنتاجي فالتوسع يف هذه 
 مليون 80أكثر من ( احملاصيل الزراعية و املنتجات الصناعية و اخلدمية يف أي قطر له سوقه املضمونة 

قاهتا مع التكتالت األخرى يف بعض ، هذا على املستوى الداخلي لدول االحتاد، أما يف عال)مستهلك
.        منتجاهتا اليت تريد تصديرها فإهنا تكسب عن طريق قوة االحتاد التفاوضية وزهنا يف السوق الدولية  

          إال أن هناك واقع ال ينبغي إغفاله وهو أن  التبادل التجاري يف املنطقة املغاربية يواجه عراقيل و 
 فقط ذات طابع ظريف، بل أن ضعف املبادالت البينية يف املغرب العريب يعود مشاكل  عديدة، هي ليست

:                           و ميكن تلخيصها فيما يلي. إىل نقص التوافق التجاري و كذا إىل أسباب بنيوية  
سواء تعلق إن التشريعات القائمة على مستوى الدول املغاربية، ليست يف صاحل التبادل احلر،          • 

األمر بالتنظيم العام لعملية التصدير و االسترياد أو احلواجز اجلمركية، يف وقت انه مت اختاذ إجراءات يف 
و يف هذا اإلطار قام صندوق النقد الدويل بدراسة . إطار إقامة منطقة تبادل حر ما بني الدول املغاربية

:             ائر و املغرب و تونس ذكر فيها ما يليحول العراقيل اليت تواجهها املبادالت بني كل من اجلز
        وجود شبكة معقدة من اتفاقيات التبادل احلر، قواعد جتارية حمدودة و معقدة ، رسوم مجركية 
مرتفعة و ذات بنية معقدة، نقص الشفافية يف التشريعات اجلمركية، إجراءات مجركية عسرية، عدم فعالية 

.                                                    )2(و صعوبات يف نظام املدفوعاتأنظمة معاجلة الوثائق   
. ندرة موارد متويل الصادرات، فال يوجد مغريب بإمكانه متويل صادراته حنو باقي الدول املغاربية         • 

.                             يف هذا اإلطار  مت اختاذ العديد من اإلجراءات، و لكنها مل تدخل حيز التنفيذ  
         فبسبب عدم قابلية العمالت املغاربية للتحويل فيما بينها ، تضطر الدول املغاربية للتعامل 
بالدوالر، و على هذا املستوى تستمر الدول املغاربية بالتزود من املمولني التقليدين خارج املغرب العريب، 

).   و لكنها تتميز بالتراجع، كما تتميز مبحدوديتها البنيوية  لسلع ،هناك سوق للمقايضة خاصة ببعض ا(
    
(1) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit, p.129. 

 )2( Salah SLIMANI, Le FMI veut accélérer les réformes, in : El Watan, 22/11/2005, p.7.  
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ولة إىل أخرى يف املنطقة املغاربية مما يؤدي تتغري معايري اإلنتاج و التجهيز بشكل حمسوس من د         • 
فزيادة على . إىل مقاطعة املستهلكني للمنتجات املغاربية بسبب غياب العالمات املتعود عليها و املطمئنة 

، هناك ردة فعل بسيكولوجية، السيما داخل املؤسسات على مستوى )املستهلكني(ردة فعل السوق 
 تدخل يف عملية إنتاج املنتجات النهائية، حيث جند أن االجتاه العام استهالكها للمنتجات الوسيطة اليت

هذه القاعدة تالحظ يف الدول املغاربية . يتمثل يف الوثوق يف املنتجات املستوردة من الدول الصناعية
  .    )1(اخلمسة، حيث تنقص الثقة لدى املستهلكني املغاربيني و على كل املستويات يف املنتجات املغاربية

التجاهل املتبادل للفواعل االقتصادية، ال يشجع بدوره على الثقة، خاصة و أن التأمينات على          • 
.                      التصدير ، حىت و إن مت التأكيد عليها يف العديد من املرات، تبقى يف مراحلها األوىل  

، سواء تعلق األمر باحلماية االجتماعية أو ختتلف التشريعات االجتماعية من دولة إىل أخرى         • 
النشاط النقايب شبه غائب يف هذه الدول و مبادئ عمله خيتلف بصفة معتربة من دولة (األجور أو غريها 

).                                                                                                  إىل أخرى  
. ريا، من العراقيل الكربى أمام التبادل احلر يف املنطقة املغاربية هو نقص اهلياكل األساسيةأخ         • 

فضعف البنية األساسية للنقل و االتصاالت تشكل حاجزا ذو حجم كبريا أمام اندماج اجملال االقتصادي 
                                    .                                                                   املغاريب

         إن الشبكات الوطنية يف الدول املغاربية تعرف كل واحدة منها نقائص و التواصل الذي بدأ 
مؤخرا فيما بينها ، يبقى غري كايف و يؤكد ذلك االنقطاع الذي حصل يف خط السكة احلديدية الرابطة 

.                    يت تصل إىل منحدر يف احلدود الليبية التونسيةبني املغرب و تونس مرورا باجلزائر، و ال  
         تبدو شبكة النقل و املواصالت غري كافية، خاصة إذا ما قورنت، بتلك اليت يستفيد منها الشركاء 

 1: فةبالنسبة للشبكات األساسية، فان الكثافة العامة ضعي. األوروبيني األكثر قربا، مبا فيهم األقل تطورا
و . 2 كلم685من السكة احلديدية بالنسبة ل  كيلومتر واحد و 2 كلم84كلم من الطريق املعبدة بالنسبة ل 

أضعف املناطق من حيث ) و كذلك املناطق اجلبلية يف اجلزائر و املغرب خاصة(تشكل املناطق الصحراوية 
كز الساحلية الكربى حسب حيث أن معظم احملاور الكربى هي موجهة للمرا. كثافة مسالك االتصال

غرب يف املغرب و اجلزائر و تونس، -غرب يف موريتانيا، شرق- شرق، جنوب-مشال: االجتاهات املهيمنة
.                                                                        مشال و غرب شرق يف ليبيا-جنوب  

ا بني الدول، فهي كلها تتمحور يف الشمال، سواء تعلق األمر           أما فيما يتعلق باحملاور الكربى م
:  الرباط، فنفس الشيء بالنسبة للخطوط اجلوية-الرباط أو السكة احلديدية تونس- بالطريق بنغازي

.                                                            الرباط-اجلزائر، تونس-تونس، تونس-طرابلس  
عيد هذا التقارب يف جمال املواصالت، إنتاج الشكل اهليكلي للطرق االقتصادية االستعمارية، و          و ي

  
(1) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit, pp.130-131. 
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.         اليت كانت موجهة أساسا لتصدير املواد األولية و استرياد املواد الصناعية من الدولة االستعمارية    
 أو أنابيب البترول اجلزائرية أو زفحىت اهلياكل األساسية املطورة منذ االستقالل مثل أنبوب الغا          

نواذيبو يف موريتانيا، تعكس كلها هذا املنطق القدمي للمبادالت بني -السكة احلديدية املنجمية زويرات
                                     .                                                      اجلنوب و الشمال

إال أن هذه الروابط .          تلعب اخلطوط اجلوية دورا أساسيا يف مشاريع التعاون و االندماج اإلقليمي
 على مستوى ظاجلوية تبقى غري كافية يف املنطقة املغاربية، كميا و تنوعا، فباستثناء حالة املغرب، فما يالح

:                                                اخلطوط اجلوية فقط ما بني العواصماملنطقة هو وجود هذه   
                                                     

 نواكشوط         دار البيضاء          اجلزائر          تونس         طرابلس
 

لذهاب من منطقة بني املناطق يف املغرب العريب، فار ما          فال يوجد يف الواقع أي خط جوي مستم
. كربى مغاربية إىل أخرى يف املنطقة، يتم عادة، إجراء تغيريين، كما أن هذه  الروابط اجلوية ليست يومية

         تلعب اهلياكل األساسية دورا حمددا يف عملية االندماج اإلقليمي، و ضعف أو غياب وسائل النقل 
.                              كون له آثارا سلبية سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعيميكن أن ي  

 على املستوى الداخلي لكل دولة، و لكنها تعرقل بنفس الطريقة أوال         هذه اآلثار السلبية تؤثر 
ل دعامة إلنشاء شبكة شبكات داخلية رديئة ال ميكن أن تشك: فالقاعدة هنا بسيطة. اجملموع اإلقليمي

إقليمية، فإذا كانت حركة  األشخاص و السلع تتم بصعوبة يف داخل إقليم معني، سوف يكون من 
.                                                                         الصعب وصوهلا إىل مناطق جوارية  

ربية اخلمسة، فلكل واحدة منها إطاللة على البحر          عالوة على القرابة اجلغرافية للدول املغا
من . بواجهات ساحلية طويلة و مسافات ليست كبرية نسبيا ما بني املرافئ األساسية لكل الدول املغاربية

هنا يظهر أن النقل البحري كان من املفروض أن يلعب دورا حامسا يف تطوير التدفقات االقتصادية داخل 
.                                                                                       )1(دول االحتاد املغاريب

                                                                                          
        

(1) ibid., pp.131-133. 
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  اخلالصة و االستنتاجات
  

 متيل السياسات االقتصادية لدول االحتاد املغاريب يف الوقت الراهن إىل التقارب، بتبنيها ملبادئ •         
تتعلق هذه اإلصالحات بتحسني النظام االقتصادي من خالل . إصالح مماثلة يف كل الدول املغاربية

 الصادرات، اإلصالح المركزية السلطة االقتصادية، حترير األسعار، هتيئة محاية السوق الداخلية، ترقية
الضرييب، إعادة هيكلة املؤسسات العمومية، إعادة تكييف القطاع اخلاص اإلنتاجي و حتسني فعالية اجلهاز 
اإلنتاجي، االنفتاح االقتصادي على باقي العامل و البحث عن الشكل املناسب لالندماج يف االقتصاد 

ترقية املبادالت ما بني الدول املغاربية، حيث أن و يشكل هذا التقارب موضوعيا فرصة لتحرير و . العاملي
يف السابق هو اختالف على مستوى املنطقة املغاربية االندماجي  من بني العقبات اليت عرفها املسار

  .                 السياسات التجارية
نس و املغرب و هناك واقع ال ميكن جتاهله و هو، حىت و إن كانت الدول املغاربية، السيما تو •         

اجلزائر قد خطت أشواطا مهمة يف جمال حترير وارداهتا على مستوى السوق العاملية، فلقد حافظت كلها 
  .      املفروضة على املنتجات املغاربية) عن طريق فرض الرخص اإلدارية(على قيود مقنعة 

 اقتصاديات ريعية تعتمد أساسا يف من خالل حتليل التجارة اخلارجية للدول املغاربية يظهر أهنا  •        
باستثناء تونس و املغرب اليت تعرف تنوع نسيب (إيراداهتا من العملة الصعبة على صادراهتا من املواد األولية 

فغياب املنتجات ذات ). حيث متتلك ميزة نسبية يف اجملال الفالحي و املنتجات النسيجية( يف صادراهتا 
توفري املواد (ء الدول املغاربية يف ظل النظام التقليدي لتقسيم العمل الدويل القيمة املضافة العالية و بقا

جيعلها بعيدة عن التنظيم العاملي لإلنتاج، فاندماج االقتصاديات املغاربية يف السوق ) األولية للدول الصناعية
 انطالقا من حاجات وليةتخلفة و تابعة ليتم االندماج يف السوق الد وفقا لطبيعة صادراهتا جيعلها مالعاملية

  . و على حساب املتطلبات الداخلية، و االقتصاد العاملي الذي يعرف تسارعا يف دينامكيتههذه األخرية
 أما هيكل الواردات بالنسبة للدول املغاربية فهو يعكس اجلانب الثاين من واقع التبعية للخارج،          •

ثال يف صورة خاصة يف عجزها عن إنتاج ما يليب و هو يعكس ضعف هياكل اإلنتاج املغاربية متم
احلاجات احمللية من املنتجات الغذائية و االستهالكية و اإلنتاجية، و ما ينتج عن ذلك من اضطرارها 
للجوء للسوق الدولية للحصول على هذه املنتجات اليت يتضمن استريادها قدر من التبعية التكنولوجية و 
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، مما يؤدي إىل إدماج هذه االقتصاديات املغاربية يف السوق العاملية وفق مقاييس التبعية يف أمناط االستهالك
   . املهيمنة على االقتصاد العاملي يف الوقت الراهن و الدولاملؤسسات العاملية

أن تتجاوز وضعية اإلدماج يف السوق العاملية وفق املقاييس الغربية،  الدول املغاربية أرادت فإذا          • 
جل حتقيق اكرب قدر ممكن من املكاسب االقتصادية على مستوى اتفاقيات الشراكة مع االحتاد ن أو م

األورويب و االستفادة من القرابة اجلديدة مع أوروبا املوسعة، يصبح يف صاحل الدول املغاربية تسهيل عملية 
  .       ج املغاريب و بالتايل هتيئة األرضية املالئمة لالندمااملبادالت التجارية فيما بينها

 إال أن هناك واقع ال ينبغي إغفاله وهو أن  التبادل التجاري يف املنطقة املغاربية يواجه عراقيل و •          
مشاكل  عديدة، هي ليست فقط ذات طابع ظريف، بل أن ضعف املبادالت البينية يف املغرب العريب يعود 

نقص البىن األساسية للنقل و :  يفأساسا تتمثل نيويةإىل نقص التوافق التجاري و كذا إىل أسباب ب
االتصال، اختالف معايري اإلنتاج يف كل دولة، ندرة موارد متويل الصادرات، تعقيد اإلجراءات اجلمركية، 

   .اخل..اختالف التشريعات االجتماعية
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   إقليميااندماج الدول املغاربية،
  و عامليا

 الفصل الثالث

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
    
  عملية البناء إطار  املبادرات و االجنازات يف:املبحث األول  

 .                                        املغاريب
                                         االندماج االقتصادي املغاريبو حتديات مشكالت  :املبحث الثاين                      

   يف االقتصادربية اقتصاديات الدول املغااندماج  :املبحث الثالث                      
  و اإلقليمي العاملي                                       

  .املغاريب تفعيل االندماج طرق و أساليب :املبحث الرابع                      
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 متهيد
املي أحد املسائل اهلامة ا باالقتصاد الع          تشكل مسألة اندماج اقتصاديات الدول النامية أو التحاقه

رض على هذه الدول انتهاج سياسات معينة تتراوح بني التصحيح اهليكلي القتصادياهتا و تكييفها اليت تف
مع املتطلبات االقتصادية العاملية الراهنة، و بني حترير و فتح أسواقها أمام املنتجات العاملية، هذا يف وقت أن 

تيجية العاملية الراهنة تظهر العوملة على أهنا عملية إقصاء مربجمة و رفع احلماية على جمموعة الترتيبات اإلسترا
 . شعوب العاملكبرية من دول و 

          هلذا فان مفهوم العوملة هو نتاج النقاش املتعلق بسلسلة من املشكالت املرتبطة بالتغريات السياسية 
العاملي منذ هناية القرن العشرين، ومن بني هذه املشكالت، نذكر و االقتصادية اليت حتدث على املستوى 

قابلية استمرار النظام التجاري العاملي، احلاجة امللحة إىل اندماج السياسات على املستوى الدويل و التراجع 
  .)1(احلاصل على مستوى االستقاللية الوطنية يف جمال السياسات االقتصادية 

خيص التغريات األساسية اليت يعرفها العامل منذ هناية القرن العشرين، يف ثالثة  تل إعادة         و ميكن
  .االقتصادي و االجتماعي، اجليوسياسي، و الثقايف: مستويات كربى هي

 االجتماعي يف دخول العامل يف ثورة تكنولوجية علمية واسعة - يتجسد التحول االقتصادي- 1            
، و االتصاالت و البيولوجيا الوراثية دورا مهما يف تغيري املفاهيم و األفكار األكثر يلعب فيها اإلعالم اآليل

كما يف كل املراحل االنتقالية، فان . ترسخا يف عامل الشغل و األسواق و الفواعل و استراتيجيات التنمية
نقسام العامل دف إعادة املرور من املرحلة الصناعية التقليدية إىل مرحلة التكنولوجيا و العلم تتم يف ظل ا

تركيبه مستقبال على أسس جديدة، تترجم هذه املرحلة االنتقالية داخل الدول و اجملتمعات، بفقدان املراقبة 
حيث تبقى الدول اليت ال متلك عوامل التقدم، عاجزة عن جتهيز . و التحكم يف ذاهتا و يف بيئتها

تتجه يف ظل هذه ) السيما العاملة(جتماعية التقليدية استراتيجيات فعلية للتنمية، يف حني أن القوى اال
الظروف إىل التصدع و ال تتمكن من احلصول على وعي بذاهتا، هذا الوعي الضروري لكل فعل 

  .                             )2(مجاعي
 الدويل أو           فعال، فانه يالحظ وراء هذا التغري الشامل، إعادة ترتيب القوى سواء على املستوى

  . الوطين
         فاهنيار النظام االشتراكي يف كل بقاع العامل نتج عن عجز هذه األنظمة على مرافقة التطور 

  التكنولوجي و العلمي و كذا عن عجز هذه األنظمة على مواجهة التحدي املفروض من التحول السياسي   
  

(1) Amar AOUIDEF, Globalisation, mondialisation et intégration de l’Algérie dans l’économie 
internationale, in : revue algérienne des sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Alger : Office 
National des Travaux Educatifs, V.39, N° 2, 2002, p.17. 
(2) Burhan GHALIOUN, Les mutations internationales et l’avenir du Monde arabe in : Repères 
(Economie, Commerce et Mondialisation), N° 04, 1997, p.7. 



 165

هكذا، فان صرامة النظام، الطبيعة البريوقراطية و التسلطية . و الثقايف الضروريان هلذه الثورة التكنولوجية
ها عوامل صعبت من القدرة على للسلطة، غياب روح املبادرة عند األشخاص، و التخلف التقين، كل

 اجلذرين ممكنا إال عن طريق التغيري مل يكالتصحيح الذايت و استمرار النظام، هلذا فان اإلصالح 
  .للسياسات االشتراكية، أي بإحداث الثورة

 هكذا، فاخلوف من الفشل، أدى إىل تفكيك إرادي للنظام التسلطي، و كنتيجة طبيعية -  2         
رقية الدميقراطية كنظام عاملي و منوذج مثايل، الذي يفترض أن تتجه إليه كل سياسة تريد أن لذلك، إىل ت

و لكن ترقية هذه الدميقراطية تطرح مشكلة تكيفها مع الظروف اخلاصة، . تكون عصرية و إنسانية
ظام سياسي عام فربوز النظام الدميقراطي كن. السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لدول اجلنوب

و عاملي مل يتبني من خالله الطابع العاملي لليربالية و لكن بني، على العكس من ذلك، و يستمر يف إظهار 
ذا فان تعميم احلرية كأساس أخالقي لكل سياسة يف العصر احلايل تطرح ألول .  مركزي-تأصله األورو

  .دولية اليت ينبغي جتاوزها، و ليس كهدف حمققمرة كتحد، للمشاكل الصعبة ، وعدم املساواة احمللية و ال
 ارتباطا مع هذه التغريات السياسية و التكنولوجية، إن التصورات التقليدية و الستاتيكية - 3         

للعامل، اإليديولوجيات التقليدية، الطموحات و الرغبات، أي اهلويات الثقافية هي يف حالة التعرض إىل 
 و لكن الوحدة الفعلية جملال االتصاالت على املستوى العاملي، بعيدة عن حتقيق .حتوالت من نفس الطبيعة

الظروف املثلى للتفاهم بني الشعوب أو تدعيم التنمية املتناسقة اليت يستفيد منها اجلميع، فهي تقوي 
 أن ، حيث)1(االنقسامات، وهي بذلك تربز فوارق التطور و االنقسامات املتعددة اليت متيز إنسانيتنا

االختالالت يف توزيع املوارد على املستوى العاملي أصبحت أكثر فأكثر غري حمتملة بالنسبة للبشرية، حيث 
  .  )2(يعيش أكثر من مليار فرد يف العامل على اقل من دوالر واحد يف اليوم

  صوصعموما و املغاربية على وجه اخل )3(الدول العربيةعلى الدولية ثر هذه الوضعية أ•          
          إن النتيجة األوىل، و األهم، هلذه الوضعية الدولية تتعلق مبشكلة أساسية أال و هي التنمية، حيث 
تظهر من خالل تعويض الشكل السابق لالنقسام اجليوسياسي و االقتصادي للعامل شرق غرب، بانقسام 

  .يظهر بنفس الوضوح ما بني الشمال و اجلنوب
نوب، فان الدول العربية كانت أحد الضحايا األساسية إلعادة ترتيب العامل يف          كباقي دول اجل

فلقد ترجم التقارب احلاصل بني القوى الصناعية، .  اقتصادي-صاحل االنتقال إىل النظام اجلديد التكنو
  سشرق غرب أو داخل أوروبا املوحدة، بتقوية ديناميكية االنقسام و التشتت يف كل مناطق اجلنوب، نف

  
(1) Burhan GHALIOUN, op.cit., pp.8-9.  

. 3.p, 2003, Algérie, 2003Rapport  national sur le développement humain , CNES:  in) 2(  
، 258 ، عددجملة املستقبل العريب: ، يفرؤية عربية:  العريباإلقليمي السياسية يف النظام آثارها، العوملة و محدي عبد الرمحن حسن:  انظر)3(

جملة املستقبل ، يف حول حتديات االجتاه حنو العوملة االقتصادية؛ حممد األطرش، .21-5.، ص ص2000، مركز دراسات الوحدة العربية :بريوت
  .33-10.، ص ص2000مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت260، عدد العريب
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إلنتاج و التنمية، فالنتائج كانت النشاط االقتصادي و التحكم يف شروط ا بالنسبة إلنعاششيء ال
معكوسة، ليؤدي ذلك بالضرورة إىل تدهور وضعية دول اجلنوب، مجاعيا و انفرادا، يف خمطط التقسيم    

الدويل للعمل، و كذا تفاقم األزمة االقتصادية اليت تزداد حدهتا مع مشكلة املديونية، وتفتت األسواق 
ع و االرتفاع الفعلي لالستثمارات و استمرارية السياسات الداخلية، وتقوية الشكوك يف فرص اإلقال

  .االقتصادية، العمومية و اخلاصة
          إن التردد ما بني احلفاظ على سياسات وطنية متناسقة يف اجملال االقتصادي و اختيار االندماج يف 

ق التطبيق الفعلي للسياسات السوق العاملية، اليت تتحكم فيها أكثر فأكثر املؤسسات املالية الدولية، تعي
يضاف إىل هذا سوء اشتغال القطاع العمومي، املضاعف بعدم وجود . التنموية و االقتصادية بعيدة املدى
املشكل اآلخر الذي يشكل عبئا على املستقبل االقتصادي هلذه الدول، هو . قطاع خاص ديناميكي و فعال

اضحة فيما يتعلق بالتوجهات املستقبلية لالقتصاد اضطراب األسواق الوطنية و غياب اجتاهات دولية و
من جهة أخرى، فان اللجوء إىل إقامة سياسات إرادية إلعادة بناء األسواق اإلقليمية اليت أصبحت . الدويل

استعجاليه و ضرورية بسبب التحوالت الدولية ذاهتا، هي معرقلة دائما مبشاكل سياسية و هيكلية، اليت مل 
  .  الدول العربية بالرغم من املبادرات املتكررة، جتاوزها)أو مل ترد(تستطع 

، )مبا فيها املغاربية( اليت تعاين منها  اجملتمعات العربية املشكلة األمنية          يضاف إىل هذه الظروف 
األزمة االقتصادية و ما يترتب  (- خبلفيات اقتصادية و اجتماعية -هذه املشكلة اليت هي أساسا سياسية 

ها من مشاكل اجتماعية، ضف إىل ذلك عدم االستقرار السياسي الناتج عن عجز السلطات على علي
، فهي مشكلة سياسية حىت و إن كانت املطالب )املراقبة و التحكم يف بيئتها االقتصادية و االجتماعية

ادية و فثورة االتصاالت على قدر ما تدفع إىل توحيد الطموحات امل. تركز على اهلوية و اخلصوصية
األخالقية للبشرية، هي تؤدي يف نفس التيار إىل تعميم احلرمان، حبكم غياب وسائل حتقيق هذه 
الطموحات، فبهدف جتاوز هذا الشعور العميق لعدم املساواة و اهلروب من احتقار الذات، تؤدي بفئة من 

ىل تراثها الثقايف، مصدر الشعب إىل إقصاء االجنازات الفعلية و اليت خلقت احلضارة احلالية، فتلجأ إ
التطرف ذا فان . افتخارها الوطين و أساس تقدير لذاهتا يف إطار آفاق التهميش التارخيية املرتفعة و القاسية

النقطاع املادي الذي يتقوى يوما بعد يوم بني الشمال  سياسي عن ا-يف العامل العريب هو تعبري إيديولوجي
حيث تترجم فئات من شعوب . ري يف حاضر قاسي حنو مستقبل جمهولاملتقدم و اجلنوب الفقري، الذي يس

 رفضها للنموذج الثقايف و االقتصادي الغريب، الذي أصبح رمزا التجمعات املتطرفةاجلنوب من خالل هذه 
  . )1(لكل هيمنة و استالب

      لكبرية للشعوب          على الرغم من هذا ال ميكن إخفاء الوضعية السيئة اليت توجد فيها األغلبية ا
  
     

(1) Burhan GHALIOUN, op.cit., p.13.  
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 ذات القاعدة األساسية  اإلنسانية النامية بسبب صعوبة التوجه إىل هذه املرحلة اجلديدة من تاريخ احلضارة
املتمثلة يف إقصاء جزء كبري من البشرية من عملية التنمية و التقدم، و احلكم عليها بالركود و حىت 

  .مفر منه التراجع الذي الب
         يف ظل هذه الظروف الدولية اليت تتزايد فيها فرص املواجهة بني الشعوب بسبب السياسات 
اإلقصائية و التهميشية، فان مستقبل التنمية االقتصادية و االجتماعية والتقدم الثقايف، تبقى مرتبطة اليوم 

 و تكاملية فعالة تقوي فرص التنمية و التقدم العاملي أكثر من أي وقت مضى، بإقامة سياسات تعاونية
ذا فان التنمية مرتبطة أكثر فأكثر بقدرة الدول على . املتجانسة و اليت تسمح بتجنب التهميش و اإلقصاء

كبح املواجهة بني الشمال و اجلنوب، وحتقيق التكتل اإلقليمي، االقتصادي و االستراتيجي املغاريب و على 
، العريب، وإقامة هيكلة شاملة و فعالة للتفاوض على املستوى الدويل، ورفع مؤهالهتا مستوى أكرب

 .اإلبداعية من أجل إعادة بناء أسواقها و قواها اإلبداعية على أسس متينة
          من هنا نتساءل عن مدى إدراك النخب السياسية املغاربية ملدى أمهية التكامل و االندماج 

هي اجنازات  ما: طقة املغاربية و املتوسطية يف ظل الظروف الدولية الراهنة، بعبارة أخرىاإلقليمي يف املن
املغرب العريب يف جمال االندماج االقتصادي اإلقليمي سواء على مستوى املنطقة املغاربية أو املتوسطية 

                                           االندماج يف االقتصاد العاملي؟                                   ى أو على مستو
  :          هتدف عملية االندماج االقتصادي إىل

  التجارية، من أجل اخلفض التدرجيي للحقوق و الرسومتتسهيل املبادال         • 
                                     .                                                                   اجلمركية، و توحيد الضريبة

تنظيم العالقات االقتصادية كلها بالسماح باالنتقال احلر لألشخاص و          • 
  .                                                                                                      املمتلكات و رؤوس األموال

نسيق املشاريع التنموية خبلق منفذ جهوي متعدد اجلنسية، لوحدات إنتاجية، ت              • 
يتم توزيعها بني احلدود الوطنية، و تشجيع خلق بعض هذه الوحدات من طرف جهاز 

  .                 مشترك لالستثمار
 مها اللذان يهيئان          و عند احلديث عن أي عملية اندماجية اقتصادية، فان اإلرادة و القرار السياسي

  .                                                                األرضية النطالق أية عملية إقليمية لالندماج
         و لقد مت التعبري عن هذا االهتمام السياسي من قبل الدول املغاربية الثالثة املركزية خالل الفترة  

 1958ل اجتماع قادة األحزاب السياسية املسيطرة يف كل بلد بطنجة عام و كان ذلك خال. االستعمارية
لكن مل يلقى هذا املشروع أية متابعة .  أعضاء6و قرروا إنشاء جملس استشاري مغاريب و أمانة دائمة من 

  .يف حني بقي االهتمام قائما
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 ويتعلق األمر هنا .ة املغاربية أهم املبادرات االندماجية و التكاملية على مستوى املنطقهذه          و 
بعرض االتفاقيات التجارية و اجلمركية اليت حتكم املبادالت ما بني الدول املغاربية و التعرض ملختلف 
املشاريع االندماجية و التكاملية املشتركة على مستوى املنطقة املغاربية، مث إبراز العراقيل اليت تواجه التطور 

  .ى املنطقةاملنسق للمبادالت على مستو
  عملية البناء املغاريب يف إطار املبادرات و االجنازات :املبحث األول

و املشكالت اليت يواجهها مسار البناء املغاريب، و بفضل االجيابيات على الرغم من الصعوبات           
  .حمققةاليت تسجلها العملية االندماجية، فان البناء املغاريب يتم خبطى ضعيفة، و لكن مبكتسبات 

  املبادرات و االجنازات املغاربية يف ظل االتفاقيات الثنائية و متعددة األطراف   :املطلب األول
            I. و متعددة األطرافالثنائية : التعريفية املغاربية االتفاقيات التجارية و 

ة و تعريفية ثنائية تندرج يف آفاق           املبادالت التجارية ما بني الدول املغاربية حتكمها اتفاقيات جتاري
حتليل مضمون هذه االتفاقيات و عراقيل تطبيقها سوف يسمح مبعرفة أسباب . إقامة منطقة تبادل حر

  .تأجيل املرور إىل منطقة التبادل احلر متعددة األطراف على مستوى منطقة املغرب العريب
  ئيةاالتفاقيات الثنا: إطار املبادالت املغاربية )1        

         يتعلق األمر هنا بعرض االتفاقيات التجارية و اجلمركية اليت حتكم املبادالت ما بني الدول 
  . املغاربية
    املبادالت التجارية املغاربية حتكمها معاهدات جتارية و مجركية ثنائية، هذه األخرية مستوحاة من       

ول العربية أو اجمللس االقتصادي العريب املؤسس عام االتفاقات التفضيلية املرتقبة من طرف جامعة الد
إقامة منطقة تبادل حر بني األطراف فجنوب، / عموما هي تستند إىل املعاهدات التفضيلية جنوب. 1964

، وكذا اإلعفاء املتبادل للحقوق اجلمركية )احلظر، نظام احلصص(املتعاقدة يتضمن إلغاء القيود الكمية 
    .تبادلة فيما بينهافيما خيص املنتجات امل

  : بالنسبة هلذه االتفاقيات الثنائية توجد صيغ متعددة        
الصيغة املفتوحة اليت انضمت إليها ليبيا بطريقة أحادية و اليت أدت ذا البلد التزام االسترياد بإعفاء •  

  .مجركي للمنتجات اآلتية من باقي الدول املغاربية، و جمموع الدول العربية
 يف إطار املعاهدات التجارية اجلديدة املربمة يف أواخر سنوات الثمانينات رلصيغة اليت متيل إىل االنتشا ا• 

بني اجلزائر و املغرب، اجلزائر و تونس، املغرب و تونس، هاتني الدولتني و ليبيا، هذه الصيغة تتضمن إلغاء 
  .(1) إطار احترام القاعدة األصليةاحلقوق اجلمركية للمنتجات املتبادلة بني األطراف املتعاقدة يف

                   بسبب عدم قابلية حتويل العمالت املغاربية، هذه املعاهدات التجارية و اجلمركية مدعمة
  
 
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., pp.131-132. 
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ركزية، كذلك فان جمموع العمليات التنظيمية، ما بني ليبيا و باقي الدول باتفاقات تنظيم ما بني البنوك امل
يف إطار املبادالت الثنائية بني املغرب، اجلزائر و تونس، . املغاربية تتم بالعمالت الصعبة القابلة للتحويل

 يتم من خالهلا نظام الدفع املتفق عليه قائم على انفتاح أرصدة متماثلة من العمالت القابلة للتحويل و اليت
  .عبور كل املدفوعات ، و يتم هذا على مستوى البنوك املركزية

، انضمت دول املغرب العريب إىل اتفاق مربم من طرف ممثلي البنوك املركزية من أجل 1992         يف 
 خط ذا فان البنوك املركزية اتفقت على فتح. تسهيل تطبيق املعاهدات التجارية و اجلمركية املوجودة

ميكن أن تستعمل هذه اخلطوط املتعلقة بالقرض من . قرض متماثل من العملة الوطنية القابلة للتحويل
  .طرف البنوك التجارية من أجل متويل التجارة اإلقليمية بدون اللجوء إىل حتويل العمالت الصعبة األجنبية

حدة منها إىل أموال دولة أخرى، سوف إذا احتاجت وا:          ذا مت إقامة تعاون بني البنوك املركزية
حتصل عليها من طرف البنك املركزي هلذه األخرية، و يتم تصفية األرصدة املقرضة كل شهر ما بني 

  .البنوك املركزية بواسطة العمالت الصعبة القابلة للتحويل
  :         متيل املعاهدات التجارية و اجلمركية إىل التقارب مع حفاظها على خصوصيتها

 االتفاقيات املمضاة ما بني اجلزائر و باقي الدول املغاربية قائمة على قاعدة اإلعفاء -          
  .اجلمركي للمنتجات األصلية

هذه .  ليبيا متنح جلميع الدول املغاربية و العربية اإلعفاء اجلمركي ملنتجاهتا األصلية-
اليت تتضمن و ترتقب مع ذلك القاعدة هي احملور األساسي للمعاهدة الليبية التونسية 

  .وجود قائمة من املنتجات اليت جيب أن ختضع لرخص سابقة
و .  املعاهدة املغربية التونسية قائمة على نفس القاعدة، اإلعفاء للمنتجات األصلية-

لكن املبادالت ما بني الدولتني حيكمها إجراء متييزي، يؤدي عادة باإلدارات الوطنية إىل 
عض املنتجات، ترخيصات مسبقة، و لكن هذه املنتجات تبقى معفية فرض، بالنسبة لب

من احلقوق اجلمركية، إال إذا كانت تظهر يف قائمة املنتجات اليت يلزم أن تستويف 
  .٪17.5التعريفة التعويضية املقدرة ب 

غرب و تونس          إجراء الترخيص السابق املتعلق باالسترياد يف إطار اإلعفاء اجلمركي القائم يف امل
على سبيل املثال، قائمة املنتجات التونسية . اليت تربطها ا معاهدات) العربية(يطبق فعال على كل الدول 

 املغربية تتضمن املنتجات تاليت مت من أجلها طلب اإلعفاء اجلمركي و اليت مت رفضها من طرف اإلدارا
، عجائن غذائية، مطهرات من املساحيق، صابون، حديد البناء، أسالك كهربائية، أدوات بالستيكية: التالية

و هناك أربعة أنواع من . مربعات اخلزف، الدهون و الطالء، مشوع اإلنارة، أواين اخلزف، و مواد أخرى
املواد اليت مل حتظى بالدخول يف اإلعفاء اجلمركي، و لكنها ميكن أن تستورد حتت حتفظ دفع رسوم 
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ألمر هنا مبنتجات صناعة السكاكني، مواد التجميل، بطاريات و يتعلق ا. ٪17.5تعويضية تقدر ب 
  .السيارات، و الصفائح اجملوفة اخلاصة بالبيض

يبني ) ٪10، و 20، 30(         من اجلانب التونسي، إقامة احلق التعويضي املؤقت، بثالثة نسب 
 باقي دول املغرب بعض من هذه املنتجات ميكن أن تستورد من. املنتجات املعتربة كمنتجات حساسة

و لقد . العريب، السيما من املغرب، و لكن بعد احلصول على ترخيص مسبق من طرف اإلدارة التونسية
األدوية و باقي املواد الصيدالنية، : رفضت هذه األخرية طلبات استرياد املواد األصلية التالية من املغرب

 أدوات كهربائية، مواقد قارورات الغاز، األدوات الصحية، الغسول، العجالت، املنتجات النسيجية،
  .(1)سخانات املاء على الغاز، و بعض املواد األخرى

         هذه اإلجراءات املقيدة، و اليت ترمي على األرجح، إىل محاية نشاطات صناعية ناشئة يف كال 
  .البلدين، تساهم يف عرقلة املبادالت ما بني الدول املغاربية و متنع تطورها

    إن حتليل تطور املبادالت البينية يف املنطقة املغاربية يبني ضعفها و بطء تقدمها، فان تطبيق خمتلف      
و تندرج هذه العراقيل عموما . االتفاقيات الثنائية قد واجه العديد من العراقيل و اليت سنتعرض هلا الحقا

  .ضمن املشكالت و التحديات اليت يواجهها البناء املغاريب عموما
                                                                      إقامة مشروع احتاد مجركي) 2

املؤسسة الحتاد املغرب العريب حددت أمهية البعد االقتصادي ) 1989 فيفري 17(          اتفاقية مراكش 
تنقل األشخاص و انتقال  اخلدمات جيب على االحتاد العمل تدرجييا على حتقيق حرية . للمشروع املغاريب

حتقيق التنمية «: هو) 3املادة (هلذه االتفاقية هدف آخر ). 2املادة (و السلع و رؤوس األموال بينها 
الصناعية و الزراعية و التجارية و االجتماعية للدول األعضاء، و اختاذ ما يلزم اختاذه من وسائل هلذه 

ذا، فان . » و إعداد برامج عامة و نوعية يف هذا الصددالغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة
حسب النص التأسيسي الحتاد املغرب العريب ذاته، ينبغي تدعيم حترير املبادالت بتعاون اقتصادي من أجل 

  .الوصول إىل بناء جمال مغاريب
قامة املؤسسات املغاربية،           بعد دخول االتفاقية التأسيسية الحتاد املغرب العريب حيز النفاذ، و كذا إ

  .مت تشكيل مخسة جلان وزارية، مكلفة بتحضري النصوص املوجهة لتسهيل التعاون املغاريب
 يف اجلزائر، أفضت إىل حتضري 1990 و ماي 1989          أعمال اللجنة االقتصادية، اجملتمعة يف أكتوبر 

ؤساء الدول خالل الدورة الثانية جمللس هذه األخرية كانت خاضعة ملوافقة ر. ثالثة مشاريع قوانني
اتفاق متعلق : يتعلق األمر هنا بالنصوص التالية. 1990 جويلية 23 و 22الرئاسة، املنعقد يف اجلزائر يف 

باملبادئ و القواعد املعتربة يف إقامة احتاد مجركي مغاريب، معاهدة حول تشجيع و ضمان االستثمارات ما 
  
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., pp.133-134. 
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بني الدول املغاربية و معاهدة حول إقامة قواعد التعاون يف ميدان الضرائب على األجور، و دخلت هاتني 
  بعد ذلك مت االتفاق حول اخلطوط العريضة إلستراتيجية       . 1993 جويلية 4االتفاقيتني حيز النفاذ يف 

 .        1991 مارس 11يف ) ليبيا(مغاربية مشتركة للتنمية و مت تبين هذا االتفاق خالل قمة رأس لنوف 
                                           أسس مشروع إقامة احتاد مجركي مغاريب • 

  اتفاق حول مبادئ و قواعد إقامة احتاد مجركي مغاريب - أ                       
تعلق األمر .  يف إطار إقامة عملية التعاون املغاريب1990 مت تبين هذا االتفاق يف اجلزائر يف جويلية          

  :هنا فعليا، بتشخيص املبادئ اليت سوف تؤدي إىل إقامة احتاد مجركي ما بني الدول املغاربية، السيما
ت األصلية املتبادلة بني  تدعيم عملية إلغاء احلقوق اجلمركية و الرسوم يف صاحل املنتجا-

  . التدرجيي للحواجز اجلمركيةاإللغاءالدول املغاربية و 
 إقامة سياسات مشتركة يف ميدان التجارة اخلارجية يف اجتاه الدول الغري عن طريق -

إنشاء نظام موحد لالسترياد و التصدير، و قائمة من التعريفات اجلمركية املشتركة قبل 
  .الوطنية يف جمال التنظيم و اإلجراءات اجلمركية و تنسيق السياسات 1991

، تعريفة مجركية موحدة بالنسبة للدول الغري و مراقبة استعادة 1995 تطبيق، قبل هناية -
املوارد املشتركة اآلتية من إقامة هذه التعريفة و كذا طرق توزيعها ما بني الدول 

  املغاربية،
عندما جيد اقتصاد دولة عضو أو قطاع  تعريف شروط اللجوء إىل إجراءات احلماية -

هذا . معني هلذه األخرية هذه األخرية، جيد نفسه يف مواجهة عراقيل و صعوبات خطرية
  .يتضمن إقامة ميكانيزمات التعويض

         كما يدعو هذا االتفاق يف األخري إىل إبرام اتفاقية جتارية و تعريفية مغاربية، تكون كإطار قانوين 
                                                                                        .      مؤقت
  .أسس اإلستراتيجية املغاربية املشتركة للتنمية - ب                   

يف ) الفعلي( اللجنة االقتصادية، العنصر امللموس ، شكلت أعمال احتاد املغرب العريبمنذ إنشاء         
  . إقامة سياسة حترير املبادالت التجارية، و بشكل عام يف إطار سياسة تعاون اقتصادية داخل االحتادإطار 

، أقامت اهلياكل 1990         بالرجوع إىل اتفاق جملس الرئاسة الذي مت تبنيه يف اجلزائر يف جويلية 
هلذه األخرية هدف يتمثل يف . كةاالحتادية االجتاهات الكربى إلستراتيجية إقليمية من أجل التنمية املشتر

حتقيق احتاد اقتصادي ما بني الدول املغاربية يف إطار يدمج فيه البعد االجتماعي و يفتح اآلفاق أمام حرية 
  .تنقل املنتجات، اخلدمات، و كذا عوامل اإلنتاج، و األشخاص و رؤوس األموال

  : مدعو إىل التركيز على األولويات التالية          العمل املشترك من أجل خلق أسس تضامنية إقليمية 
. حتقيق األمن الغذائي املغاريب-         
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. ترقية املوارد البشرية و املادية-         
.  تسريع تطبيق الربامج املتعلقة بتكثيف املبادالت التجارية-         
  . إقامة سياسات مشتركة يف مجيع اجملاالت-         

، كان من املفروض أن متر هذه 1992 من املفترض أن يشرع يف تنفيذ هذه السياسة منذ           كان
  :                                                                                  اإلستراتيجية بأربعة مراحل

منطقة تبادل حر مغاربية، ، كان مفترضا أن تتجسد بإقامة 1992األوىل، مرتقبة قبل هناية . 1         
و لكن، لتحقيق هذا اهلدف، كان جيب اختاذ إجراءات . تتضمن إلغاء احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية

قانونية، إدارية و مالية السيما من خالل هتيئة العديد من االتفاقيات، و كذا دراسات تساهم يف جتسيد 
  .العمل على إقامة منطقة تبادل حر

هذا كان . 1995املرحلة الثانية كان من املفروض أن متثل إقامة احتاد مجركي قبل هناية عام .  2         
من املفروض أن يترجم بإقامة تعريفة مجركية مشتركة، توحيد السياسات التجارية و تنسيق األنظمة 

  .الضريبية
طريق إقامة حريات أخرى  عن 2000املرحلة الثالثة تتناسب مع إنشاء سوق مشتركة يف آفاق .  3         
اهلدف كان يتمثل يف حتقيق سوق داخلية . األشخاص، املنتجات، اخلدمات و رؤوس األموال: النتقال

  .موحدة و توحيد التنظيمات من أجل التقدم يف مشروع االندماج
 املرحلة النهائية سوف تسمح بالوصول إىل مستوى االحتاد االقتصادي، الذي يتجسد من . 4         

تنسيق السياسات االقتصادية و برامج التنمية بالسهر على تقليص فوارق التنمية يف اجملاالت / خالل توحيد
  .الوطنية و الفضاء املغاريب

         كان يفترض من هذا النص فتح اجملال أمام حترير املبادالت داخل دول احتاد املغرب العريب استنادا 
  :إىل الدوافع التالية

اشتراطات اتفاقية مراكش، اليت تدعو إىل حترير انتقال األشخاص و السلع و اخلدمات و رأس -          
  .املال داخل االحتاد

 توصيات جملس الرئاسة املتعلقة بكل األعمال اليت ينبغي أن تساهم يف التكامل و االندماج -          
  .التدرجيي بني اقتصاديات االحتاد

ت على قاعدة تفضيلية تشكل أساس ترقية التدفقات التجارية ما بني الدول  حترير املبادال-          
  .  املغاربية

 إلغاء احلقوق اجلمركية و الرسوم يف صاحل السلع األصلية احمللية، هذا اإلعفاء كان من -          
  .املفروض أن يصبح فعليا و هنائيا، باستثناء اتفاقات معاكسة للدول املتعاقدة
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 اإللغاء التدرجيي للحواجز غري اجلمركية و التزام الدول األعضاء يف االحتاد بعدم إقامة عراقيل -          
  .جديدة ذات آثار مماثلة

 تعريف سياسة مشتركة يف ميدان التجارة اخلارجية يف اجتاه الدول الغري عن طريق إقامة نظام -          
  .موحد يف ميدان االسترياد و التصدير

  .1991 تبين جمموعة من التعريفات املوحدة، قبل -          
  .  تنسيق السياسات الوطنية يف جمال التنظيم و اإلجراءات اجلمركية-          
، 1995 حتضري تعريفة مجركية مشتركة يف اجتاه اخلارج من املفروض أن تطبق قبل هناية -          

  .ملشتركة الناجتة عن إقامة هذه التعريفةبتحديد طريقة التحقيق و إعادة توزيع املوارد ا
 ضمان شروط منافسة سليمة ما بني منتجي دول االحتاد اجلمركي بإقامة قواعد واضحة يف -          

  .جمال احترام شفافية كاملة
   االتفاقية املتعلقة بتبادل املنتجات الزراعية -ج           

، تبىن رؤساء الدول أو ممثليهم اتفاقية 1990 جويلية 23 يف           خالل نفس القمة املنعقدة باجلزائر
  .متعلقة بتبادل املنتجات الزراعية ما بني دول احتاد املغرب العريب

          فاملهم هنا هو معرفة، أنه إذا كانت املبادرة األوىل للتعاون خالل سنوات الستينات قد أقصت 
 اليت افتتحت خالل سنوات التسعينات قد ة، فان املبادرقطاع الزراعة من كل عملية حترير للمبادالت

  .أدخلته بنفس القدر كالقطاع الصناعي
          يؤكد نص االتفاقية إرادة الدول يف ترقية القدرات الزراعية الحتاد املغرب العريب و تشجيع تدفق 

ريب الشامل و إنشاء سوق زراعية املنتجات الزراعية القاعدية يف املنطقة من أجل حتقيق األمن الغذائي املغا
  .مغاربية مشتركة

          لقد التزمت الدول بإلغاء املنتجات الفالحية األصلية و احمللية املتبادلة بني الدول املغاربية من 
احلقوق اجلمركية و الرسوم اليت هلا نفس اآلثار املقتطعة عند االسترياد، باستثناء الضرائب و الرسوم اليت 

  ).2املادة (نتجات احمللية لكل دولة من االحتاد، يف إطار احترام، الرقابة الصحية و النوعية متس امل
النباتية، احليوانية، املنتجات البحرية، مبا فيها املنتجات (          تشري االتفاقية إىل أن املنتجات املتبادلة 

  ).6املادة ( ب أن ترافق بشهادة أصلية جي)  يف قائمة التعريفات اجلمركية24 إىل 1احملولة املرقمة من 
ا        تلتزم الدول املغاربية حبماية املنتجات الزراعية اإلقليمية ضد املنافسة الناجتة عن املنتجات املستوردة 
من الدول الغري بأسعار مدعمة، و كذا ضد عراقيل السوق و العمل من أجل تقريب و توحيد تشريعاهتا 

  ).9 و 8املادة ( حية و سياسات األسعار املتعلقة بالرقابة الص
         أخريا، االتفاقية تعترف حبق كل طرف يف اللجوء إىل إجراءات احلماية يف حالة حدوث عراقيل 

  ).1املادة(كربى 
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  التعريفية املغاربيةاالتفاقية التجارية و  - د          
، مت التوقيع على اتفاقية )1991 مارس 11(يا  املغاربية املنعقدة يف رأس لنوف بليبخالل القمة         

  :تتضمن. جتارية و تعريفية، تبني القواعد األساسية إلقامة منطقة تبادل حر ما بني الدول املغاربية
 إعفاء املنتجات األصلية احمللية من احلقوق اجلمركية و الضرائب و الرسوم باستثناء الرسوم اليت -          

  .ة و عند الضرورة، تعريفة تعويضيةمتس املنتجات احمللي
 توضح أن املنتجات األصلية املغاربية، اليت استخدمت خالل صناعتها مدخالت 6 املادة -          

٪ يف 17.5مستوردة من الدول الغري، تستفيد من نظام القبول املؤقت، و هي ختضع حلقوق تعويضية ب 
  .لعة اليت يضاف إليها قيمة التكاليفالدولة املستوردة النهائية على قاعدة قيمة الس

 الدول األعضاء مدعوة إىل حتضري قائمة بالسلع املعفاة من كل العراقيل غري التعريفية، كان -          
  .يفترض أن تتوسع تدرجييا من أجل جعل اإلعفاء اجلمركي حقيقيا و فعليا

تصادية الشاملة و كذا إرادة محاية صناعة  ظهور عراقيل خطرية متس فرع معني أو الوضعية االق-          
  ).11املادة (ناشئة من شأهنا أن تؤدي بالدول األعضاء إىل اختاذ تدابري محائية 

 متنع الدول األعضاء من اختاذ تدابري اإلغراق، دعم الصادرات وتغليط قواعد املنافسة الشريفة -          
  ).12املادة (

  :، و يتعلق األمر ب)13املادة (عايري املنتجات األصلية  نص املعاهدة حيدد م-          
املنتجات املتحصل عليها إمجاال من كل واحدة من الدول، مبا فيها املنتجات الزراعية، منتجات          • 

  .الصيد، احليوانات احلية، املوارد الطبيعية اليت مل يطرأ عليها أي حتويل
٪ على األقل من قيمة 40صل قيمتها املضافة يف الدول املصدرة إىل املنتجات الصناعية اليت ت         • 

٪ من القيمة اإلمجالية للمواد األولية 60املنتوج أو أن قيمة املواد األولية األصلية احمللية أو املغاربية تصل إىل 
  .املستعملة

تفاق مشترك، و احملددة املنتجات الصناعية األخرى اليت تظهر يف القوائم احملضرة من خالل ا         • 
  .لدرجة التحويل املفروض لكل منتوج، بشرط أن يكون هذا التحويل كايف 

  الصعوبات اليت متت مواجهتها يف تطبيق  االتفاقية التجارية و التعريفية املغاربية  -  ه         
غاريب و شروط تطبيق          يتوقف تطبيق االتفاقية التجارية و التعريفية على ديناميكية املشروع امل

احنالل االتفاقيات الثنائية يف / فكل تقدم يف التعاون متعدد األطراف، يعين اندماج. االتفاقيات الثنائية
املعاهدة املغاربية و باملثل فتحقيق االتفاقية التجارية و التعريفية سوف يتم التقارب منه بتقدم املبادالت 

 ةحيث يفترض أن تسري الديناميكيتان متعددة األطراف و الثنائي.  الثنائيةالثنائية و بالتايل بتطبيق االتفاقيات
  .يف نفس االجتاه
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احلصار الذي (           االنسداد احلايل للمشروع املغاريب، هو ناتج، أساسا، من االعتبارات السياسية 
اليت منعت السري ) جلزائر، اخلفرض على ليبيا، اخلالف بني املغرب و اجلزائر، الوضعية املتأزمة اليت عاشتها ا

املغرب مل تصادق على هذه االتفاقية إىل اليوم، يف وقت أن تطبيق . احلسن ملؤسسات احتاد املغرب العريب
أو ) ما بني تونس و املغرب(االتفاقيات الثنائية مازال يتعرض إىل عراقيل ، سواء بتعدد اإلجراءات املقيدة 

تفاقم ). غلق احلدود و فرض التأشرية ما بني اجلزائر و املغرب( ائية ببساطة بسبب تدهور العالقات الثن
 باملغرب إىل حد الطلب 1995اجلزائري حول قضية الصحراء الغربية وصل يف ديسمرب –اخلالف املغريب 

  .من اجلزائر اليت كانت تترأس االحتاد من جتميد مهام هذا األخري
ة و التعريفية مل يكن من املمكن أن تصبح عملية قبل جتهيز           من جانب آخر، االتفاقية التجاري
  :تتعلق هذه الربوتوكوالت بأربعة قضايا. بروتوكوالت التطبيق املتعلقة مبوادها األساسية

 بالغات املصدرين و طرق تنظيم   الربوتوكول املرتبط بشهادة األصلية للمنتجات، وشروط-          
أن املنتجات املصدرة من طرف كل دولة يتم « من االتفاقية تفترض 4ادة امل.  هذا امليداناخلالفات يف

هذه . »مرافقتها بشهادة أصلية جمهزة من خالل منوذج موحد، متفق عليه من طرف األطراف املتعاقدة
إال أن بعض الدول، منها . الشهادة جيب أن تكون مراقبة من طرف السلطات اجلمركية للدولة املصدرة

شتكت من عدم احترام األخالقيات اجلمركية للشركاء اآلخرين، و ذلك بإدخال منتجات غري اجلزائر،  ا
 .مغاربية إىل إقليمها، مرافقة رغم ذلك بشهادة األصلية احمللية

 الربوتوكول املتعلق بإجراءات احلماية، االعتبارات و الظروف اليت تربر الشروع يف تطبيقها و -          
  .  األخريةكذا مدة تطبيق هذه

 سلعة معفاة من أي قيد غري مجركي، هذه  58 الربوتوكول الذي حيدد مضمون قائمة أوىل ب -          
  .القائمة اليت من املفروض أن توسع تدرجييا

، أعاد تأكيد إرادة األطراف املتعاقدة 1994 فرباير 3          جملس وزراء اخلارجية، اجملتمع يف تونس يف 
لقد أشار إىل .  أجل اإلقامة التدرجيية ملنطقة تبادل حر، بالتوسع إىل مبادالت اخلدماتعلى العمل من

ضرورة تنسيق السياسات التجارية و اجلمركية للدول األعضاء و دعا إىل ترقية املنافسة ما بني املؤسسات 
  .املغاربية

تجارية و التعريفية كانت عميقة،           على الرغم من أن النقاشات حول الشروع يف تطبيق االتفاقية ال
، إال 1995 و بداية 1994يف إطار خمتلف االجتماعات الوزارية و اجتماعات اخلرباء اليت انعقدت ما بني 

  .أهنا مل تسمح بوضع مفاهيم متفق عليها ملنطقة التبادل احلر املغاربية
املسائل االقتصادية و املالية، املنعقدة           خالل الدورة الثامنة للجنة الوزراء املتخصصة، املكلفة ب

لقد دعت إىل مراجعة .  ، عرض  اجلانب التونسي اقتراحات جديدة1995 جانفي 10 إىل 8باجلزائر يف 
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حقيقية لالتفاقية لتصبح مالئمة مع تدابري و إجراءات العقد النهائي جلولة أوروجواي كما مت إبرامه يف 
  :ثة مبادئهذه املراجعة تستند إىل ثال. مراكش

  . إلغاء كل العراقيل غري التعريفية جلميع املنتجات املتبادلة-          
 إقامة حقوق مجركية و رسوم على املنتجات املتبادلة، باستثناء القائمة اليت تتوسع تدرجييا -          

  .دف الوصول، بصفة تدرجيية، إىل منطقة التبادل احلر
  .مال دف حتقيق منطقة التبادل احلر اإلسراع يف األع-          

          هذا االقتراح اجلديد الصادر عن تونس ، يظهر انه يستند إىل اعتبار أن االقتصاديات املغاربية 
مازالت حباجة إىل محاية من أجل إجناح إعادة هيكلتها، هذا االقتراح يشكل تراجعا بالنسبة لالتفاقيات 

هي تقترح الرجوع إىل إقامة اقتطاعات مجركية على . نظم فيه املبادالت حالياالثنائية، و هو اإلطار الذي ت
و ذا  يتم ترتيب املبادالت البينية املغاربية ) باستثناء قائمة املنتجات اليت ينبغي توسيعها(املنتجات املتبادلة 

رية، مل يعد هناك وجودا فمنذ حترير التجارة اخلارجية املغربية، التونسية و اجلزائ. يف صف النظام العام
للعراقيل غري التعريفية بالنسبة للمبادالت كما أن العراقيل اجلمركية هي كذلك حمدودة، منذ ختفيض 

الشيء الذي يؤدي ) ٪ يف اجلزائر60٪ يف تونس و 45٪ على األكثر يف املغرب، 35(احلمائية اجلمركية 
  .ية تنظيم املبادالت البينية املغاربيةإمجاال، إىل ختفيض آثار التفضيل اليت قد تفترضها عمل

.           تبقى اجلزائر و املغرب متمسكة مبضمون االتفاقية التجارية و التعريفية يف رسالتها و روحها
  .  بتقليصها التدرجييمفهي تدعو إىل التمسك بالقائمة السلبية للمنتجات املقصاة من التحرير مع االلتزا

 يف تقدير اخلرباء اجلزائريني، فان املقاربة التجارية غري كافية للسماح بتقارب           من جانب آخر، و
حسب اخلرباء اجلزائريني، هذا التقارب لن يتم إال بتبين مقاربة . حقيقي ما بني االقتصاديات املغاربية

مال لترقية االجتماع من أجل إقامة مشاريع تنمية مشتركة اليت تكون عا: اندماج االقتصاديات املغاربية
املثال على ذلك هو الوحدات الثالثة احملققة بصفة مشتركة ما بني اجلزائر و تونس يف املنطقة (املبادالت 
  ).وحدات إنتاج االمسنت األبيض، هياكل البناء املعدنية و حمركات الديزل: احلدودية

     .                              ذا فان النقاش متواصل و ميكن أن يستمر
         تطبيق االتفاقية التجارية و التعريفية يتوقف على حتضري الربوتوكوالت اإلضافية اليت سوف تسمح 

  :و يتعلق األمر هنا بالربوتوكوالت التالية. بالدخول يف تطبيقها
ن طرف لقد مت تبين هذا الربوتوكول م: بروتوكول االتفاق املرتبط بإجراءات الوقاية أو احلماية         • 

  .1995 جانفي 10اللجنة الوزارية املتخصصة و املكلفة باالقتصاد و املالية يف اجلزائر يف 
  لقد متت معاجلة هذه املسألة. ٪17.5بروتوكول مرتبط بتطبيق الرسوم التعويضية املوحدة بنسبة          • 

  
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., pp.140-155. 
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  . يف تونس1994 أفريل 4 و مت التوقيع على الربوتوكول يف 
يتم حتريرها من )  منتوج60حوايل (بروتوكول اتفاق مرتبط بقائمة املنتجات األصلية املغاربية          • 

  .العراقيل غري اجلمركية
ة و املالية يف اجلزائر جمموعة عمل  على هامش اللجنة االقتصادي1995 جانفي 8 اجتمعت يف         • 

، وقد صنفت قائمة املنتجات اليت يتم حتريرها من العقبات غري اجلمركية حسب )صناعة و مجارك(
  .االصطالح اجلمركي املغاريب املوحد

  . الربوتوكول املرتبط بشهادة األصلية قد مت تبنيه-          
، ميكن النظر إليها بالشكل  متعددة األطرافوالثنائية غاربية  امل املمارسات         أما مسألة التوافق بني

  : التايل
حماور، كاحملور اجلزائري التونسي، اجلزائري املوريتاين، التونسي اللييب و املغريب اللييب وجود          

تصور هو هذا ال. ميكنها أن تنبأ حبساسيات النسداد التعاون، على املدى البعيد، وعلى مستوى كل املنطقة
الذي يعيد إنتاج الطبيعة املركزية للدول الوطنية يف منطقة املغرب العريب، و كنتيجة لذلك للمشروع 

فهذا املوقف يؤدي من جانب آخر إىل حسابات ضيقة و ختوفات و . االندماجي ككل وعلى املدى البعيد
  .)1(حساسيات مازالت متيز و بقوة العالقات ما بني الدول املغاربية

     فعلى العكس من ذلك، إن املنطق االقتصادي هو يف صاحل املرونة، حيث ال توجد أية ضرورة    
لتكون كل املشاريع التكاملية أو االندماجية مببادرة واجناز و تسيري من الدول اخلمسة، فاملهم فعال هو 

إال دولتني أو ثالثة من كما أن املشاريع ميكن أن ختص . املبادرة و االستمرارية يف التطبيق و االجناز
املنطقة، املهم هو أن تنتشر املعلومة بني أطراف املنطقة، و أن يكون االنضمام إىل املشروع مفتوحا 

  .ملشاركة كل املؤسسات أو اهلياكل اليت تبدي رغبتها يف ذلك
  املشاريع االقتصادية املشتركة :املطلب الثاين

( تائج العملية االندماجية يف املنطقة املغاربية منذ سنوات الستينات ن يف هذا اإلطار، لو أردنا تقييم         
جند أن نتائج اجملهودات املبذولة لبناء فضاء مغاريب قوي، مل تكن المعة يف ) تاريخ بدايات التعاون املغاريب

اج دون أي قطاع من القطاعات االقتصادية، لكن هناك مبادرات تندرج يف إطار عملية البناء املغاريب حتت
  .أي شك إىل الذكر

   املناجم و احملروقات–أ          
         إن اجنازات قطاع املناجم و احملروقات يف إطار التكامل املغاريب قليلة، و هي تندرج كلها يف إطار 
 اتفاقيات ثنائية، مثل االتفاق بني اجلزائر و تونس الستغالل حقول البورمة، و ذلك اخلاص باستغالل الغاز
  
(1) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit., p.60. 



 178

 ، اجلزائر بايطاليا  1980يتعلق األمر هنا بأنبوب الغاز الذي يربط، منذ بداية عشرية   اجلزائري عرب تونس،
  .تونس عن طريق 

               أما بني اجلزائر و املغرب ميكن ذكر التعاون بني سوناطراك و حمطة التكرير يف احملمدية، و   
 معدن       - حلساب سورانام–االتفاقية املربمة بني سونارام و شركة زليجة، و تكلف هذه األخرية مبعاجلة 

و املشروع املتعلق بإنشاء شركة خمتلطة، جزائرية مغربية، الستغالل منجم . الرصاص و الزنك يف بويكة
و املكاسب سوف تكون يف صاحل هذا املشروع يشكل مثاال مهما للتكامل املغاريب، . غار جبيالت

فاألمر هنا ال يتعلق فقط باستغالل منجم غار جبيالت استغالال مشتركا، و إمنا خاصة اإلنشاء . البلدين
و هذا املشروع احملدد بني اجلزائر و املغرب، كان ممكنا توسيعه إىل . صناعة احلديد و الصلباملشترك يف 

 أن اخلالف بني اجلزائر و املغرب حول قضية الصحراء الغربية بلدان أخرى لصاحل كل املغرب العريب، إال
  .، كان سببا يف جتميد هذا املشروع الكبري، و العالقات االقتصادية اجلزائرية املغربية كلها1975عام 

         خالل فترة التجميد كان التعاون يف اجملال االقتصادي، ضعيفا جدا، و كان جيب انتظار عودة 
، إلعادة حتريك العالقات االقتصادية الثنائية، لذلك 1988لدبلوماسية بني اجلزائر و املغرب عام العالقات ا

 الجناز أنبوب غاز بني حاسي الرمل و 1989مت التوقيع على اتفاقية بني اجلزائر و املغرب يف فرباير عام 
 مليار متر مكعب من 2.5طنجة، لتصدير مليار متر مكعب من الغاز اجلزائري سنويا إىل أوروبا، منها 

 1265طوله .  كان تاريخ اتصال هذا املشروع بشبكة النقل و التوزيع االسبانية1996عام . الغاز للمغرب
  .كلم

         و من جهة أخرى، و من الناحية الشرقية، انطلقت أشغال أول أنبوب غاز جزائري  ايطايل، عابر 
و .  مليار متر مكعب سنويا12 بطاقة 1983أ تشغيله عام ، و بد1978للمتوسط عرب التراب التونسي، يف 

  .ينتظر أن تتضاعف طاقة نقله بعد اجناز األشغال اخلاصة مبحطات الضخ اليت انطلقت يف هناية الثمانينات
         و من خالل هذا األنبوب العابر للمتوسط كان من املنتظر متويل ليبيا بعد عقد اتفاقية اجلزائر ليبيا 

 إنشاء شركة خمتلطة بني اجلزائر و تونس و ليبيا، أطلق عليها اسم 1988لذلك مت يف عام . 1987عام 
هذه الشركة كلفت باجناز . ، أي شركة املغرب العريب لنقل الغاز الطبيعي(SOMATGAZ)» سوماتغاز«

تظر أن متتد و من املن. دراسات حول األنبوب الذي ينقل الغاز اجلزائري إىل ليبيا عرب التراب التونسي
  .مهمتها إىل اجناز هذا األنبوب و استغالله

 يعتمد على إمداد ليبيا 1988 ماي عام 22         كما أن االتفاق املوقع بني اجلزائر و تونس و ليبيا يوم 
  . )1( مليار متر مكعب سنويا، و تزويد املناطق التونسية اليت يعربها األنبوب تبعا الحتياجاهتا3.6ب 

  لقد شكلت مثل هذه املشاريع التكاملية، جماال من االجيابيات االقتصادية، و ذلك من خالل خلق        
    

          .347-346. صعبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص )1(
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       أو قطاع اخلدمات و ذلك من خالل النشاطات) الغاز(مناصب شغل على مستوى قطاع احملروقات 
تعدت هذه االجيابيات اجملال االقتصادي ...). التأطري، الصيانة، النقل(اليت أفرزهتا هذه املشاريع اخلدمية 

لتشمل بذلك اجملال االجتماعي، حيث أصبح بإمكان املساكن اجلزائرية و التونسية و املغربية املوجودة يف            
 أصبح بإمكاهنا التزود بغاز املدينة ليعوض املناطق الريفية و احلضرية اليت تعرب منها هذه األنابيب ،
  . قارورات الغاز اليت كانت مستعملة من طرف هذه العائالت

         أما فيما خيص التعاون اجلزائري املوريتاين يف هذا اجملال الطاقوي، فقد جتسد يف عقد بني 
  .1985احلكومتني عام 

املختصة يف أشغال إصالح حمطة التكرير يف نواديبو          ففي هذا اإلطار باشرت الشركات اجلزائرية 
هذه املصفاة أجنزهتا الشركات الفرنسية، و قد وضعت الشركة اجلزائرية نافطال على . اليت كانت معطلة

 من املهندسني و التقنيني 100عاتقها استغالل هذه املصفاة بعد تشغيلها، حيث حول إليها حوايل 
و قد كان اإلنتاج املكرر موجها إىل .  و تزويد موريتانيا بالنفط اجلزائريالرئيسيني و العمال املختصني،

  .التصدير
         و من جانب آخر، نشأت شركتان جزائريتان بفعل إعادة هيكلة سوناطراك، و أجنزت هاتان 

  .1985األخريتان مركز ختزين الغاز املسيل يف نواديبو الذي انطلقت أشغاله عام 
أيضا التعاون بني اجلزائر و ليبيا يف قطاع احملروقات و مشتقاهتا بعد التوقيع على اتفاق          و تقوى 

  : خللق ثالث شركات خمتلطة1987حكومي عام 
  (NOC) ٪ من رأمساهلا إىل50و يعود . الشركة اجلزائرية  الليبية الستغالل و إنتاج البترول•           

(National Oil Corporation)لسوناطراك50كة الوطنية للبترول و ، أي الشر ٪.  
٪ إىل 50 و (NOC)٪ من رأس املال إىل 50يعود . الشركة اجلزائرية الليبية للجيوفيزياء          •  

  . بعد إعادة هيكلة سوناطراك1982 اليت أنشئت عام (ENAGEO)املؤسسة الوطنية للجيوفيزياء 
بعد االتفاق بني احلكومتني اجلزائرية و الليبية، و الذي           هذه الشركات الثالث املختلطة أنشئت 

  . يف طرابلس1987ميتد إىل قطاعات أخرى، و املوقع من قبل الوزير األول لكل بلد عام 
          ذا، فان حماوالت االندماج املغاريب يف جمال املناجم و احملروقات، كانت قائمة أساسا على 

 عند إنشاء جلنة مغاربية 1989 هذا نتج عنه تقارب شامل يف فرباير عام مشاريع و اتفاقيات ثنائية، و
للصناعة البترولية دف خلق االنسجام و التنسيق يف السياسات الوطنية للدول املغاربية اخلمسة، يف هذا 

 .1990القطاع، دف اجناز سوق مشتركة للطاقة حبسب الرغبة اليت عرب عليها وزراء الطاقة اخلمسة عام 
  .، شكلت أحد العراقيل أمام مشروع التكامل الطاقوي1992إال أن الوضعية السياسية يف اجلزائر عام 

   الصناعة–ب          
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          لقد عرف التقارب من أجل حتقيق االندماج املغاريب الصناعي تطورات خمتلفة حسب الفترات 
  .وات الستيناتالزمنية، و ذلك منذ بداية فكرة التعاون املغاريب يف سن

         يف املرحلة املمتدة من بداية الستينات و إىل غاية منتصف السبعينات، كان التكامل الصناعي 
  :املغاريب يسعى إىل حتقيق هدفني

  . حرية تنقل بعض املواد الصناعية-         
  .  »الصناعة املتكاملة« خلق وحدة صناعية مشتركة أو -         

و مل تؤد جمهودات اللجنة الدائمة للتعاون . واقع اظهر انه مل يتم حتقيق أي من اهلدفني          إن ال
، و كذلك الدعم التقين و املايل (CEIM) ، و مركز الدراسات الصناعية املغاربية (CPCM)املغاريب 

، (PNUD)ائي ، و برنامج األمم املتحدة اإلمن(CEA )للمؤسسات الدولية مثل اللجنة االقتصادية إلفريقيا 
و مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية  ،(ONUDI)و منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

(CNUCED) إىل أي اجناز ملموس، على رغم انه مل يقل عدد االجتماعات، و ال الدراسات، و ال ،
  .التقارير

ء، و توصلوا إىل ضرورة التعاون بني ، اجتماعان للخربا1965          انعقد يف الرباط و اجلزائر عام 
  .الدول املغاربية يف الصناعات التركيبية و الزجاج و اإللكترونيك

، درست اللجنة الدائمة للتعاون املغاريب مع اللجنة األوروبية من أجل إفريقيا 1968          و يف عام 
(CEA)من 50 اقترحت خفض 1968ام  العراقيل اليت تعترض تبادل املنتجات الصناعية، و يف أفريل ع ٪

  .رسوم هذه املنتوجات
 على مؤمتر الوزراء  خمططا خلمس سنوات (CPCM)، اقترحت اللجنة الدائمة 1970          و يف عام 

يتضمن، على وجه اخلصوص، قائمة الصناعات املعتمدة، و اليت يعفى إنتاجها من كل الرسوم داخل 
و مع الوقت، ضاعف مركز الدراسات الصناعية . ريب لالستثمارالبلدان املغاربية، و إنشاء بنك مغا

  . باالشتراك مع خرباء دوليني نصائحه و إرشاداته و دراساته(CEIM)املغاربية 
          لقد عجزت كل هذه اجلهود املبذولة عن حتقيق نتائج اجيابية بفعل العراقيل اليت واجهتها، و اليت 

  .نتعرض هلا الحقا
 الذي حدث يف تلك الفترة، هو االبتعاد عن اختاذ إجراءات مشتركة خللق صناعات ءشي          ال

جديدة دف تقوية  االندماج االقتصادي املغاريب، فغياب تنسيق السياسات الصناعية هلذه الدول أدى ا 
  .إىل تشتيت اجلهود، و الشروع الفردي يف االستثمار الصناعي األكثر تنافسية

، و يف قطاع احلديد و الصلب، و هو قطاع حمرك، فان سياسات احلديد و الصلب للدول          لذلك
األربعة مل تكن متكاملة و ال منسقة و ال منسجمة، لكنها أكثر من ذلك، تبني غياب إرادة بناء صناعة 

قليمي، كما أن الصناعات الكيماوية فتحت آفاقا واسعة لالندماج اإل. مغاربية يف جمال احلديد و الصلب
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لكن هنا أيضا شرعت دول املغرب األوسط يف صناعة كل واحدة إنتاجها اخلاص، مثل األمحاض 
  . اخل...الفوسفورية و الكربيتية، و األمسدة اآلزوتية و الفوسفاتية

و فاقمت .          و لقد سجلت اجلزائر تفوقا كبريا على نظرياهتا يف القطاع الكيميائي و البتروكيماوي
ن جهتها هذه املشكلة يف السبعينات عندما شرعت يف برنامج ضخم لالستثمار يف الصناعات ليبيا م

  .الكيماوية و البتروكيماوية
         و يف قطاع النسيج، كانت منتوجات دول املغرب األوسط الثالثة، شديدة التنافس، ستة مصانع 

و مثل هذه النشاطات . ا مجيعا غري مؤكدةيف تونس، جممع يف فاس و أربعة جممعات يف اجلزائر، و عائداهت
كان ممكنا أن تتخصص  يف الدول اليت متلك امليزة النسبية لتحسني النوعية و أيضا إلنتاج التجهيزات 

  .املوجهة للصناعات النسيجية جملموع الدول املغاربية
ا، فقد شرعت كل دولة           أما يف جمال الصناعات امليكانيكية و التركيب، فالتقدم هنا كان ملحوظ

من دول املغرب األوسط الثالثة يف إنتاج مواد خمتلفة جدا، لتصبح يف هذا امليدان فرص التكامل اكرب و 
  .أوفر

         يف فترة الثمانينات مت استئناف املفاوضات حول االندماج املغاريب بني خمتلف الدول املغاربية على 
ل مرة بسبب قطع العالقات الدبلوماسية و االقتصادية مع اجلزائر املستوى احلكومي، بغياب املغرب يف ك

  . 1988 و 1975بني عامي 
 انطلقت األشغال التكاملية بصفة ثنائية، لكن تبعا ملقاربة هيكلية قائمة على إعادة 1983          يف عام 

  .تنظيم اهلياكل اإلنتاجية للدول املعنية
متيزت مرحلة الثمانينات بالشروع يف الدراسات مث اجناز املشاريع           بالنسبة للجزائر و تونس، 

٪ بني الشركات الوطنية 50 -٪ 50الصناعية التالية يف إطار شركات خمتلطة و اليت يتوزع رأس ماهلا 
  .اجلزائرية و التونسية

  . مصنع لالمسنت األبيض بفريانة-          
  .يوسف مصنع حمركات ديزل بساقية سيدي -          
  . مصنع اآلجر بأم علي-          
  . مصنع لتربية الدواجن بطربقة-          

          و فضال عن ذلك، مت التوقيع على اتفاق خاص بالربط البيين للشبكات الكهربائية للبلدين، و 
لى وجه  اقتصادية دف حتقيق املشاريع املشتركة، منها ع–كما متت دراسات تكنو . دخل حيز التنفيذ

  :اخلصوص
  . مصنع لألمسدة الفوسفاتية-          
  . مصنع لصناعة التجهيزات للصناعات النسيجية و البالستيكية-          
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          و على املستوى املؤسسايت، كان يتم تنظيم اجتماعات حكومية كل ستة أشهر بالتبادل يتم مرة 
  . يف اجلزائر و مرة يف تونس

ص اجلزائر و ليبيا، لقد كانت انطالقة العملية االندماجية بني البلدين، شاقة نظرا الختالف          فيما خي
املنهج، فالطرف اللييب كان هدفه السريع الوحدة الشاملة و الكاملة بني البلدين، بينما الطرف اجلزائري 

  .كانت له مقاربة براغماتية و مرحلية
مثل تلك املنعقدة (ت و املناقشات املتقطعة لالجتماعات احلكومية          و بعد سنوات طويلة من احملادثا

مت توقيع اتفاقيات )  بطرابلس، حيث كانت احلكومة الليبية حاضرة كلية1987 باجلزائر و عام 1980عام 
 قصد اجناز مشاريع مشتركة مع تنصيب جملس إداري 1988 و1987صادق عليها برملانا البلدين عامي 

  :هذه املشاريع تتعلق خاصة ب. ٪ بني البلدين50 – 50ة اجلديدة و اليت قسمت للشركات املختلط
  . مصنع لألملنيوم-          
 شركة لألدوات االلكترومرتلية، تنسيق بني الوحدات الصناعية إلنتاج التلفزيونات، آالت -          

  .الطبخ و الثالجات املوجودة يف كال البلدين
  .ت املطاطية مصنع العجال-          
  .سيارة سياحية سنويا 250.000 صناعة السيارات مع جممع إلنتاج -          
  . مقاعد6 إىل 2 مصنع إلنتاج الطائرات من -          
  . الصناعة البتروكيماوية-          

 تونس، على           ففي فترة الثمانينات، التكامل االقتصادي املغاريب كان خيص فقط اجلزائر و ليبيا و
  :أساس االتفاق الثنائي القائم على مبدأين

اجناز املشاريع الصناعية املشتركة يف إطار سوق من البلدين و مفتوحة للبلدان األخرى من           • 
  .املنطقة

  .خلق مؤسسات مغاربية متكاملة عن طريق انصهار املؤسسات الصناعية املوجودة          • 
، بني 1988وقيع عقد خاص بعمليات تعويض الديون و القروض الثنائية يف هناية  و من جانب آخر مت ت

  .البنوك املركزية للجزائر و ليبيا و تونس
          لقد استفادت العملية االندماجية يف املنطقة املغاربية من حركة جديدة بعد إنشاء احتاد املغرب 

االندماج اليت مت تبنيها من طرف جملس وزراء اخلارجية و و أما عن إستراتيجية ). 1989فرباير عام (العريب 
، ..)خلق منطقة تبادل حر و احتاد مجركي(االقتصاد و املالية، فكانت تدور أساسا حول حترير املبادالت 

مع إمهال املقاربة اهليكلية، و هتميش هياكل اإلنتاج الصناعي و الزراعي اليت يعترب تكاملها ذا أمهية و 
 أن حدث جتميد االندماج املغاريب، يف الوقت الذي كان ال بد فيه من حتريكه و اإلسراع به فعالية، إىل

  .لصاحل بلدان املنطقة كلها
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          إن اجلهاز الصناعي الذي ميلكه كل بلد، و كذلك املشاريع املشتركة بني اجلزائر و ليبيا و بني 
 مادية مهمة لتوسيع القطاع الصناعي يف آفاق  تشكل أرضية1988 و 1983اجلزائر و تونس بني عامي  

  .االندماج لتقوية التعاون و االنسجام املغاريب
حترير (          فاملقاربة املتفق عليها يف سنوات الثمانينات كانت تقوم على فكرة االندماج باألسواق 

    .)1(...)املبادالت، تنسيق السياسات اجلمركية و الضريبية
ت األخرية يف جمال التعاون الصناعي اختذت خالل القمة اخلامسة عشرة جمللس وزراء          القرارا

 و املتعلقة بإقامة مصنع لسكك احلديد ، أنابيب من الصلب و 1994اخلارجية املنعقدة يف اجلزائر عام 
  .احلديد اخلاصة بالبناء

تونس و ليبيا و موريتانيا و اليت متس          تشكل املشاريع الصناعية، احملققة، خاصة ما بني اجلزائر و 
ميادين الصناعة الكيماوية، الصناعات امليكانيكية، البنية األساسية ، الصيد، البنوك و التأمينات و تكوين 
اإلطارات، تشكل هذه املشاريع املشتركة فرصة مهمة تندرج يف إطار آفاق االندماج االقتصادي يف 

عتبارات التقنية و خلق مناصب جديدة للشغل، فان اشتغال هذه املشاريع فزيادة على اال. املنطقة املغاربية
فإذا استمرت مثل ). التجارية، السكن، حرية انتقال املنتجات و األشخاص(قد أدى فعال إىل فتح بيئتها 

  . )2(هذه املبادرات، سوف تشكل بالنسبة للمغرب مكتسبات أكيدة و هنائية
   النقل -ج          
 يعترب قطاع النقل، قطاعا حيويا و مهما بالنسبة للعملية االندماجية، و لقد استفاد هذا القطاع          
 من جمهودات كثيفة و بناءة بني بلدان املغرب األوسط الثالثة، قصد حتسني سهولة تنقل 1974منذ عام 

 . األشخاص و السلع يف املنطقة
 جلنة النقل احلديدي املغاريب، و أصبحت جلنة 1965          ففي جمال السكك احلديدية، تشكلت عام 

  .1967دائمة عام 
 مت التوقيع على اتفاقيات عدة تتعلق بالتسعريات و خلق مكتب جتاري مشترك 1969و بني عامي          

  .بباريس و آخر لتوزيع املداخيل باجلزائر
 مت 1971 السكك احلديدية، و يف عام  مت اجناز نظام االقتناء املنظم لتجهيزات1970         و يف عام 

 مت االتفاق على بعض النقل 1972، و يف عام » Trans Maghreb - express«اإلعالن عن قواعد 
  .املنخفض السعر و توحيد أمناط عربات النقل

         و عرف النقل البحري إرادة التعاون نفسها، من خالل اللجنة الدائمة للنقل البحري املؤسسة عام 
، فأنشئت شركات البلدان الثالثة خطا مغاربيا الذي أوكل استغالله إىل تونس ملدة سنة مث إىل      1975

        
  .352-348. صعبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص )1( 

(2) Djamel-Eddine GUECHI, op.cit., p.61. 
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  .اجلزائر، مث جلنة دراسات الحتكار مالحة السواحلو مت إنشاء أمانة دائمة ب. املغرب يف السنة التالية
  «        و الشركة املغاربية الوحيدة اليت جنت من األزمات السياسية املغاربية هي مؤسسة حبرية مشتركة 

CALTRAM«  من قبل اجلزائر و ليبيا1973، أنشئت عام .  
 من أجل 1965وية منذ عام           و تبع النقل اجلوي نفس العملية، لقد تنظمت الشركات اجل

 قررت اللجنة املغاربية للنقل 1966و يف عام . االستغالل املشترك خلط الدار البيضاء و اجلزائر و تونس
و أخريا مت إنشاء شركة . اجلوي جتميع أشغال صيانة األجهزة باجلزائر، و كذلك جتميع املمثليات التجارية

  . »اجلوية املغاربيةاخلطوط اجلوية «مشتركة، أطلق عليها اسم 
، بعد 1975         إال أن التعاون املغاريب، يف جمال النقل احلديدي و البحري و اجلوي، مجد منذ عام 

يف هذه الفترة و إىل غاية إنشاء احتاد . قطع العالقات الدبلوماسية و االقتصادية بني اجلزائر و املغرب
ني الدول املغاربية تأخرا كبريا، حيث ساد منطق ، عرف قطاع النقل ما ب1989املغرب العريب عام 

القطرية و القطاعية على حساب االعتبارات اإلقليمية و االندماجية، إذ أن كل بلد طور شبكته اخلاصة 
أما على مستوى النقل البحري و اجلوي فكل بلد طور شبكاته مع أوروبا و . الربية و احلديدية الداخلية

جملس ، قرر 1990و يف عام . املغاربية و نوعها خالل السبعينات و الثمانيناتبلدان أخرى خارج املنطقة 
، و شركة مغاربية للنقل (Air – Maghreb) وزراء النقل لالحتاد املغاريب إنشاء شركة جوية مشتركة

كما قرر جملس وزراء التجهيز و األشغال العمومية الحتاد . 1975البحري، بإعادة املشروع اجملمد عام 
 تصل البلدان اخلمسة بعضها  (Autoroute) بناء طريق سريع 1990غرب العريب من جهته أيضا عام امل

  .ببعض، و توحيد املقاييس لكل طرق بلدان االحتاد املغاريب
  : قررت اللجنة الوزارية املغاربية للهياكل القاعدية ما يلي         و زيادة على ذلك،

مات، و تقليص مدة السفر باخلطوط احلديدية املوجودة بني الدار  العمل على حتسني اخلد-          
  .البيضاء و اجلزائر و تونس

 اجناز دراسات خاصة، بشق خط حديدي عابر للمغرب العريب و القطار املغاريب السريع -          
(TGV)يتضمن التمويل و مدة االجناز ،.  

شراف على الدراسات التقنية و االقتصادية اخلاصة  خلق جلنة تقنية مكلفة باالجناز و اإل-          
  .بالطريق العابر للمغرب العريب

، و 1992         لقد تأثر احتاد املغرب العريب بسبب األزمة الداخلية اليت كانت تعيشها اجلزائر منذ 
ملغربية يف انشغاهلا بأزمتها و البحث عن حلول هلا، كما تفاقمت األمور بعد إغالق احلدود اجلزائرية ا

فخالل هذه الفترة مل يكن املغاربيني قادرين على التجسيد الفعلي للمشاريع االندماجية مثل . 1994أوت 
« Air - Maghreb» أو «Maghreb Coast Line» و كذلك مشاريع السكك احلديدية العابرة ،
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ري قطاعا مهما و و مع ذلك، يشكل قطاع النقل الربي و احلديدي و اجلوي و البح. للمغرب العريب
  .ةحمركا لالندماج املغاريب بالنظر إىل عوامله التكاملي

         لكن جتدر اإلشارة إىل انه، و بالنظر إىل الوضعية العامة للقارة اإلفريقية، إن البنية األساسية لقطاع 
  :و ميكن ذكر. النقل هي نسبيا متطورة

  البنية األساسية املوجودة         
  لنسبة للطرقبا          

 -املغرب هو املنطقة الوحيدة اليت تعربها طريق عرضية كبرية ، بنغازي          • 
، و ذه )ليبيا، تونس، اجلزائر، و املغرب(مراكش، و اليت تربط  أربعة دول مغاربية 

  .املنطقة كذلك، توجد اكرب طريق عابرة للصحراء
 كلم، و 7344ك بنواكشوط حوايل مغاربية تربط توبرو_طريق سريع عرب          • 

  .)1(1992هو مشروع مت دراسته يف ديسمرب 
   حماور السكك احلديدية          

.  كلم من السكك احلديدية9000طول شبكات الدول األعضاء هي حوايل           • 
 كلم يربط 2290الروابط ما بني تونس، اجلزائر و املغرب متنح نسيجا كثيفا يتشكل من 

  . ثة دولبني ثال
  أما فيما خيص املوانئ البحرية          

نواقل للمعادن اخلام  7 للموانئ و ة ميناء جتيب للمعايري الدولي22فبواسطة          • 
  .هي يف طور التوسع، يشكل املغرب العريب الساحل األكثر جتهيزا يف إفريقيا

  :اهلياكل التنظيمية القائمة          
 يضم 1965 الذي مت إنشاءه يف (CFTM)لنقل احلديدي املغاريب جلنة ا          • 

SNTF) اجلزائر( ،ONCF) املغرب ( وSNCFT) إىل ليبيا و 1990املوسعة يف ) تونس 
  .موريتانيا

   الزراعة–د          
ل بالنسبة حملاوالت االندماج املغاريب يف جمال الزراعة، جند أهنا اهتمت بثالثة منتوجات خال          

  .سنوات السبعينات و الثمانينات، و يتعلق األمر هنا باحلمضيات و احللفاء و التبغ
  (COMALFA)املكتب املغاريب للحلفاء  . 1         

  كان باعث صناعة 1966دف ضمان التسويق املشترك هلذه النبتة، و يف عام 1963          أنشئ عام 
  

.398.p, 1997, L’Harmattan:   Paris,ersée du siècleMaghreb la trav, Juliette BESSIS) 1(  
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مشتركة هلذا املنتوج، لكن التوجه الصناعي اجلديد كان خمفق بعد حتويل اختصاصاته يف هذا اجملال إىل 
 يف «COMALFA»و ذا، حتددت نشاطات الشركة . (CEIM)املركز املغاريب للدراسات الصناعية 

 .طقةتسويق احللفاء على مستوى املن
  (COMAP)اللجنة املغاربية للحمضيات و الباكور .   2         

، و تتمثل مهمتها يف تنسيق النقل و تسويق هذه املنتوجات حنو أوروبا و 1972  تأسست عام         
  .إفريقيا و جنوب الصحراء لوضع حد للتنافس بني بلدان املغرب العريب على السوق اخلارجية

 بدأت  املديريات الوطنية اجلزائرية و التونسية و املغربية للتبغ بدراسة وسائل 1969          و يف عام 
  .اجناز تنسيقية جهوية لزراعة و صناعة و تسويق براجمها

          فاألشغال الزراعية على مستوى املنطقة خالل الستينات و السبعينات مل تكن نتائجها ذات أمهية، 
 دخلت حيز التطبيق األشغال من النوع 1983و يف عام . توجات فقطإذ كانت حمصورة يف ثالثة من

اهليكلي و اليت كانت مقررة بني كل من اجلزائر و تونس، و اليت هتدف إىل زيادة التنمية املشتركة للمناطق 
  :و لقد تضمن الربنامج اجلزائري التونسي لتنمية املناطق احلدودية بصفة خاصة. احلدودية
هذا املشروع الذي متوله املنظمة العاملية :  واجناز مشروع استصالح سهل وادي مالق دراسة-         
 يغطي عشرات الكيلومترات اليت متتد يف البلدين و استصالح أراضي املناطق احلدودية (FIDA)للتغذية 
  .اجلبلية

  . التنقل احلر لألشخاص و املنتوجات على طول احلدود-         
  .حاق األطفال التونسيني باملؤسسات التعليمية اجلزائرية احلدودية، و العكس صحيح حرية الت-         
  . اجناز شركات تونسية خاصة لربنامج سكين ضخم باجلزائر-         

و يتعلق األمر بوصل االخنفاضات .           لكن املشروع األكثر أمهية يبقى ذلك اخلاص بالبحر الداخلي
اليت شكلتها شطوط جريد يف تونس  و شطوط املغري يف )  مستوى سطح البحراليت مستواها منخفض عن(

 400هذا البحر كان سيمتد على طول . اجلزائر، بالبحر املتوسط بواسطة قناة حتفر على مستوى قابس
  .كلم، و اجناز مثل هذا املشروع من شانه تطوير الزراعة و كل اقتصاد املناطق اجلنوبية للبلدين

تونسية - دراسة مشروع البحر الداخلي متت من قبل شركة اقتصادية خمتلطة، جزائرية          إن
  .)1(لكن املشروع مجد ألسباب سياسية قدمها الطرف التونسي. مبساعدة السويد، يف منتصف الثمانينات

ة جدا و هي  يف املنطقة املغاربية يف ميدان الزراعة ضعيفة          على الرغم من أن احملاوالت االندماجي
ال تتعدى التعاون يف أحسن احلاالت، جند أن الزراعة تشكل قطاعا مفضال لالندماج اإلقليمي، و هذا 
بالنظر إىل تكامل الدول املغاربية، و خاصة اإلمكانيات الزراعية القادرة على وضع حد للتبعية الغذائية     
  

  .355-354. صعبد احلميد براهيمي، املرجع السابق الذكر، ص )1(
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  .للمنطقة
          أما عن اجنازات الدول املغاربية يف جمال املبادالت التجارية فلقد مت التعرض هلا، يف الفصل 
 فالسابق، و املعطيات املتوفرة لدينا أثبتت مدى ضعف املبادالت البينية يف املنطقة، إن مل نقل أهنا أضع

٪ يف أحسن األحوال، يف وقت جند أن 5مل، فهي ال تتجاوز نسبة مقارنة باملناطق اإلقليمية األخرى يف العا
التجارة البينية يف مناطق أخرى من العامل جد مرتفعة، حيث تصل نسبة الصادرات البينية يف 

 ٪ بالنسبة لصادرات مركوسور25.1٪ بالنسبة لوارداهتا و 39.6 و ALENA  51.7٪منطقة
(MERCOSUR) 1(٪ بالنسبة لوارداهتا12 و(   .  

   فعلى الرغم من أن اإلمكانيات التكاملية و االندماجية للمنطقة املغاربية مهمة، تبقى االجنازات        
فتحقيق االندماج اإلقليمي يتطلب تنسيق السياسات االقتصادية للدول  .احملققة على مستواها ضئيلة جدا

عة و الزراعة و اخلدمات، و كذا املغاربية، و خلق مشاريع مشتركة يف اجملاالت اإلستراتيجية يف الصنا
  . وضع سياسة اجتماعية و ثقافية مشتركة

          إن االجنازات اليت مت حتقيقها على مستوى املنطقة املغاربية، على الرغم من ضآلتها تبقى 
في ال جيب أن ختمكتسبات فعلية لالندماج املغاريب، إال أهنا و إن كانت تتالءم مع مسار البناء املغاريب، 

 اليت تعرقل مسار االندماج يف املنطقة املغاربية و اليت تساهم يف كبح التعاون املغاريب املشكالتالعراقيل و 
طبيعية، إنسانية، اجتماعية، : فالعراقيل اليت تواجه البناء املغاريب هي ذات أبعاد متعددة. الفعال و الواقعي

  .ةمؤسساتية، مالية، ضريبية و بنكي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Notes (?  Intégration des Amériques ou intégration à l’économie américaine, Christian Constantin) 1(
.2000Mars ,  Université du Québec Montréal,)02-2000et Etudes  
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  االندماج االقتصادي املغاريبو حتديات مشكالت  :املبحث الثاين
           

وفر العديد من العوامل و املقومات املشجعة على قيام االندماج االقتصادي و           بالرغم من ت
استمراره، جيب أن ال نغفل الواقع الذي تعيشه منطقة املغرب العريب، حيث تواجه العملية االندماجية يف 

الندماج، املنطقة املغاربية حتديات و مشاكل كثرية مازالت تقف حاجزا أمام املبادرات اإلقليمية لتحقيق ا
و تتراوح هذه املشكالت بني املشكالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت تنعكس مباشرة على 

  .                                                                                االندماج اإلقليمي يف املنطقة
لنصف الثاين من القرن العشرين عوائق و مشكالت مل           صاحبت ظهور فكرة املغرب العريب منذ ا

تستطع األطراف املغاربية عرب جتارا التخلص منها أو جتاوزها، أي أن هناك عوائق و مشكالت ذات 
طابع بنيوي مرتبطة بوضعية الدول املغاربية و سياساهتا بعضها اجتاه بعض، يف حني أن هناك بعض العوائق 

و من هذه العوائق اليت زالت أو .  أو مرتبطة بعوامل معينة و قد زالت بزواهلاو املشكالت ذات طابع ظريف
خفت حدهتا أو هي يف طريقها إىل الزوال معارضة أطراف االستعمار القدمي لالندماج املغاريب اليت هي 

ن حتقيق اآلن دول االحتاد األورويب اليت أصبحت تشجع يف الوقت احلاضر على حتقيق االندماج املغاريب، ال
االندماج املغاريب سيشكل رافدا أساسيا لتعظيم االندماج يف إطار الفضاء املتوسطي الذي يعمل االحتاد 

 على حتقيقه للحد من الفوارق بني ضفيت املتوسط، و 1995األورويب منذ انطالق مسار برشلونة عام 
اهلجرة غري الشرعية و التطرف تقريب وجهات النظر يف القضايا اليت هتدد أمن املتوسط، و على رأسها 

و كلها عوامل أصبحت هتدد أمن و استقرار االحتاد األورويب، مما جعله يقتنع بان . الديين و اجلرمية املنظمة
هذه القضايا و املشاكل ال ميكن معاجلتها مع الدول املغاربية بشكل أحادي، و إمنا ينبغي معاجلتها و 

ملغرب العريب بوصفه جمموعة إقليمية، الن تلك املعاجلة هي اليت البحث هلا عن حلول من خالل احتاد ا
  .                                                                                        ستأيت بنتائج مؤكدة

ع          كما أن معارضة الوحدة املغاربية من الطرف العريب حتت دواع قومية قد زالت بفعل تراج
اخلطاب القومي العريب و ما تعرضت له املنطقة العربية عموما من تغريات يف العقدين األخريين من القرن 

، هذا باإلضافة إىل التباين الذي كان )1(العشرين، و ما تتعرض له يف الوقت احلايل من االختراق األجنيب
ل نصف القرن املاضي، و قسمتها إىل دول قائما بني السياسات االقتصادية اليت اتبعتها الدول املغاربية خال

لكن هذه العوامل قد زالت أو هي . تتبع النهج االقتصادي الليربايل، و دول تتبع سياسة النظام االشتراكي
  
 
 

(1) ديدي ولد السالك، احتاد املغرب العريب: أسباب التعثر و مداخل التفعيل،يف: جملة املستقبل العريب، بريوت: مركز دراسات الوحدة 

                                                                                              .   56.، ص2005، 312العربية، عدد 
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يف طريقها إىل الزوال بفعل املتغريات اليت حصلت يف السنوات األخرية، بينما استمرت آثار بعض         
و سامهت يف عرقلة مسريته أو       جدت مع تأسيس احتاد املغرب العريب ،التحديات و املشاكل اليت است

التأثري فيه يف أحسن األحوال، يف حني استمرت بعض العوائق و املشكالت اليت صاحبت البدايات األوىل 
قراطية يف  املغاريب، و من أمهها انعدام الدميجمليالد املشروع املغاريب و ما تزال تفعل فعلها يف عرقلة االندما

أغلبية األقطار املغاربية، و غياب جمتمع مدين فعال يدعم هذه الوحدة و كذلك ضعف اقتصاديات األقطار 
املغاربية و هشاشة سياسات التنمية املتبعة يف هذه الدول و استمرار مشكلة الصحراء الغربية كقضية 

                                             .                  استرتاف للمنطقة منذ ما يقارب الثالثني سنة
         و يف ما يلي سنحاول التعرف على مدى انعكاس هذه العوائق و املشاكل على مسرية العملية 

:                                                                                االندماجية يف املغرب العريب  
                                                    املشاكل السياسية اليت أثرت سلبا على عملية البناء املغاريب :لاملطلب األو
                             تباين مواقف أعضاء احتاد املغرب العريب من غزو العراق للكويت.1

لعريب بعد تأسيسه مشكلة داخلية، و إمنا كانت          مل تكن املشكلة األوىل اليت واجهت احتاد املغرب ا
 و ما 1990مشكلة خارجية من تأثريات احمليط اإلقليمي و الدويل، و هي غزو العراق للكويت صيف 

اليت قادهتا الواليات املتحدة األمريكية » حرب عاصفة الصحراء« ترتب عليه من تداعيات، كان من بينها
ار املغرب العريب من هذا الغزو و ما نتج عنه من تداعيات إقليمية و و قد تباينت مواقف أقط. ضد العراق

دولية، و هذا التباين يف املواقف اثر يف احتاد املغرب العريب و هو ما زال يف مراحله التأسيسية األوىل و 
          .                                                            )1(أظهر مدى هشاشته كتجمع إقليمي

                          احلظر الذي فرض على ليبيا .2         
من أهم القضايا » لوكريب« أو ما عرف بقضية 1992         لقد كان احلظر الذي فرض على ليبيا عام 

اليت انعكست على عالقات التعاون املغاريب بالسلب سواء يف جانبها الثنائي أو اجلماعي، حيث سامهت 
بني هذه و أثرت سلبا على عالقات التعاون الثنائية هذه القضية يف عرقلة مسرية احتاد املغرب العريب، 

األقطار، لتعود من جديد احلمالت اإلعالمية املتبادلة و سياسة احملاور اليت حكمت العالقات املغاربية 
بيا عن تسلم رئاسة احتاد عند إعراض ليتفاقمت األزمة خالل عقدي السبعينات و الثمانينات، و قد 

 احتجاجا منها على موقف أقطار املغرب العريب من قضية لوكريب، 1996املغرب العريب من اجلزائر عام 
و هذه املواقف . حيث قامت هذه الدول بتطبيق احلظر اجلوي املفروض على ليبيا من طرف األمم املتحدة

ت يف تعطيل اهليكل الرئيسي يف االحتاد، و هو جملس     املغاربية املتباينة كانت من بني العوامل اليت سامه
     

  

                                                                           .56.ديدي ولد السالك، املرجع السابق الذكر ، ص )1(
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  شبه شللفترة الفترة،هذه لتشكل الرئاسة املسئول األول عن كل القرارات املهمة يف احتاد املغرب العريب، 
  .هلذا االحتاد

   أزمة اجلزائر الداخلية و تأثريها يف مسرية احتاد املغرب العريب.   3         
، سلبا على  التسعينات من القرن العشرينانعكست األزمة اليت عرفتها اجلزائر يف سنوات         لقد 

:                      جوانب من ثالثة حتاد املغاريبت يف تعطيل مؤسسات اال و سامهمسار البناء املغاريب  
، 1995 أن اجلزائر يف الوقت الذي تولت فيه رئاسة احتاد املغرب العريب عام : األولاجلانب         

كانت تعيش أوج أزمتها، مما جعلها منشغلة بأوضاعها الداخلية املتأزمة عن حتريك مؤسسات االحتاد ما 
                                           .ؤسساتزاد يف مجود هذه امل

مثل يف ختوف أعضاء يف مسرية احتاد املغرب العريب، يت لتأثري أزمة اجلزائر الداخلية  الثايناجلانبو          
 تعد  آنذاك كانتاحتاد املغرب العريب من انتقال األزمة اجلزائرية إليها، على اعتبار أن املشكلة اجلزائرية

مال مركزيا من عوامل حتريك عدم االستقرار اهليكلي يف منطقة املغرب العريب، حبكم وضعها عا
مما جعل الدول األعضاء األخرى يف االحتاد تعمل على التقليل من دخول اجلزائريني إليها، . )1(اجليوسياسي

 حركة األشخاص كما قامت هذه الدول بضبط حركة مواطنيها إىل اجلزائر، األمر الذي ساهم يف عرقلة
  .                                                                                                      و البضائع داخل الفضاء املغاريب

لدور األزمة الداخلية اجلزائرية يف تعطيل مسار احتاد املغرب العريب، فيتعلق  الثالث اجلانبأما          
 السكاين و زائر اجلغرايف، فهي تقع موقع القلب من املغرب العريب، باإلضافة إىل وزهنامبوقع اجل

  . نه من املستحيل تقدم احتاد املغرب العريب بدون اجلزائراالقتصادي، مما يعين أ
                               

و انعكاس ذلك على مسرية انشغال األقطار املغاربية باملشاريع اليت طرحت على املنطقة .4         
                                                                                          احتاد املغرب العريب

         لقد محلت املتغريات الدولية اليت حصلت يف العقدين األخريين من القرن العشرين حتديات كبرية 
قليمية ال تنسجم  للشراكة اإلمشاريع طرح و املغاربية بصفة خاصة، حيث مت للمنطقة العربية بصفة عامة 

مصاحلها، بقدر ما ختدم مصاحل مقترحيها و بالذات مشروع النظام الشرق أوسطي و مشروع مع 
تترتب  اليت  الشديدةدرجان يف األصل يف إطار املنافسة متوسطية، هذين املشروعني ين-الشراكة األورو

وملة، هذه املنافسة اليت تواجه بني ثالثة أقطاب مهيمنة من الثالوث االقتصادي و املايل  عملية الععن
  . جمال اقتصادي دويللو اليت تتصارع حو) الواليات املتحدة، اليابان و االحتاد األورويب(

    
 ،1992فريل ، أ108، العدد ياسة الدوليةالس، األزمة السياسية يف اجلزائر، املكونات و الصراعات و املسارات نبيل عبد الفتاح، )1 (
             .189.ص
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املناطق االقتصادية اإلقليمية، احلصول على قواعد إنشاء هذه          هتدف القوى الكربى من خالل 
وسيلة للوقاية أو باألحرى  متكينها من توسيع جمال حتركاهتا، ، باإلضافة إىل تضمن هلاأنخلفية، من شأهنا 

       .)1(راتيجيات التوسع اليت تقوم ا منافساهتامواجهة است
ذين املشروعني الدول العريب  تنشغل اجل االندماج يف االقتصاد العاملي، العمل من أو يف إطار          

معهما و كذلك كيفية االستفادة منهما، تاركة أطرها التنظيمية اإلقليمية إىل مستوى ثان  و كيفية التعامل
ع النظام الشرق أوسطي و مشروع ام، ذلك أن هذه الدول انشغلت باملفاضلة بني مشرواالهتم من 
و قد كان تأثري هذين املشروعني كبريا يف احتاد املغرب العريب، ألهنما طرحا على  .متوسطية-ورواأل

غاربية قد  كما أن الدول املاملنطقة و هذا االحتاد ما زال خيطو خطواته األوىل لتأسيس هياكله التنظيمية،
   .شرعت يف االنضمام إىل هذه املبادرات الغربية لتنشغل عن مشروع البناء املغاريب

         و قد جتلى ذلك يف أن املغرب كانت هي أول دولة عربية استضافت مؤمتر القمة االقتصادية 
متوسطي يربم  ، كما كانت تونس هي أول بلد 1994للشرق األوسط و مشال إفريقيا بالدار البيضاء عام 

، و تلتها املغرب يف إبرام اتفاقية شراكة مع االحتاد )2(1995اتفاقية للشراكة مع االحتاد األورويب عام 
 للشراكة مع *، يف حني تأخرت اجلزائر كثريا يف إبرام اتفاقية1996األورويب يف العام املوايل، أي عام 

 الشرق أوسطي و مشروع وعني، أي مشروع النظاماالحتاد األورويب، بينما بقيت ليبيا خارج مسار املشر
.                                                                                 متوسطية -وروالشراكة األ  

          أما موريتانيا فانضمت إىل مشروع النظام الشرق أوسطي من خالل آلية مؤمترات القمة 
سط و مشال إفريقيا بوصفها املدخل االقتصادي للنظام الشرق أوسطي، لكنها االقتصادية للشرق األو

بقيت خارج مسار برشلونة، الن تعاملها مع االحتاد األورويب يتم عرب جمموعة إفريقيا و الكارييب             
(A.C.P.) .                 

 ية من أجل تفعيل االندماج فيما بينه         لقد كانت الضرورة تقتضي أن تتكاتف جهود الدول املغارب
 ليكون تعاملها مع هذين املشروعني بإرادة إقليمية تنطلق من مصلحة الدول املغاربية كمجموعة، جللب

 .   أكرب قدر ممكن من املكاسب و إبعاد ما ميكن إبعاده من املخاطر
          
 
 

  
(1) BOUZIDI Nachida, Les enjeux économiques de l’Accord d’Association Algérie- Union Européenne, IDARA, n° 
24, Alger ; 2003, p.79. 
(2) Salah SLIMANI, Zone de libre échange avec l’Union européenne, La Tunisie entame la course.., EL Watan 
Economie,du 6 mai au 12 juin 2005, dossier 5.                 
 

  . وفق ما تضمنه إعالن برشلونة(standard)ة فان اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورويب هي كلها متشاةلإلشار* 
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إلقبال على املشاريع ، ل العريب على العموم و املغاريب على وجه اخلصوص،من خالل هذا التوجه          

 على مستوىجنوب / ن جنوبجنوب، و إمهال التعاو/ يف إطار التعاون مشالعلى املنطقةاملطروحة 

 و  اإلمكانياتن القيادات املغاربية ال تؤمن حبجمة العربية و املغاربية، يظهر و كأاجملموعات اإلقليمي
   ا الدول املغاربية تكسبه و بقدر املكاسب اليت ميكن أن ،الفرص اليت تطرحها املنطقة للتعاون و االندماج

    لالندماج يف ضرورية على مستوى املنطقة املغاربية كخطوة املو التك إعادة تفعيل االندماج  ضرورةمن
الثقافة ( بشكل يضمن هلا القدرة على احلفاظ على القيم الثقافية و احلضارية للمنطقة االقتصاد العاملي

اهلوة تقليص تجنب خطر التهميش ول كوسيلة، و دون االنصهار يف القيم الغربية) املغاربية اإلسالمية
 السيما دول االحتاد األورويب بني اجلنوب و الشمال،) العلمية(ية واالجتماعية و التكنولوجية االقتصاد

  .تشكل معها فضاء طبيعيا مشتركا و هو الفضاء املتوسطي الضفة الشمالية للمتوسط و اليت يفاملوجودة 
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   زمنةالعوائق و املشكالت ذات الطبيعة البنيوية امل :املطلب الثاين
                                          
         يقصد بالعوائق و املشكالت ذات الطبيعة البنيوية املزمنة يف العالقات املغاربية تلك املشاكل اليت 
صاحبت نشأة فكرة املشروع املغاريب و عرقلته باستمرار و مل تستطع األطراف املغاربية التخلص منها أو 

لة النصف الثاين من القرن العشرين، باإلضافة إىل الثغرات و العيوب اليت جاءت يف معاهدة تسويتها طي
، و سامهت هي األخرى بدورها يف انسداد مسرية )املعاهدة التأسيسية الحتاد املغرب العريب(مراكش 

 هي املسؤولة االحتاد املغاريب لتضاف إىل العوائق و التحديات البنيوية اليت كانت موجودة أصال و اليت
.                                   بالدرجة األوىل عن طريق تعطيل املشروع املغاريب خالل العقود املاضية  

  قضية الصحراء الغربية كعامل عرقلة الحتاد املغرب العريب. 1        
نة املترتبة مباشرة عن املرحلة          يشكل نزاع الصحراء الغربية يف وقتنا الراهن أحد أهم الرتاعات املزم

االستعمارية اليت ميزت التاريخ املعاصر، و سامهت بشكل وافر يف تشكيل اخلريطة السياسية و 
.                                                              اإلستراتيجية للمناطق اليت خضعت لالستعمار

أخرى مدا و جزرا بتطورات احلرب الباردة و جتاذب مصاحل          و قد تأثر هذا الرتاع من جهة 
الدول اإلقليمية منها و الدولية اليت كانت ترى يف هذه البؤرة من بؤر التوتر العاملية موطأ قدم مواتيا 
لتحقيق منافع اقتصادية و إيديولوجية و سياسية متكنها من توسيع دائرة التحالفات اجليوستراتيجية يف 

خبصوصيتها احلضارية كامتداد للشرق العريب، و موقعها اجلغرايف املتميز كنقطة متاس بني منطقة تتميز 
  .                                                                                          )1(أوروبا و إفريقيا

  املغاربية، حيث أن املغرب العريب         و كان لذلك نتائج سلبية على املسار االندماجي يف املنطقة
 احلديث مل يعرف مشكلة أكثر تعقيدا أو خطورة من مشكلة الصحراء الغربية، و مل تدخل حكومات م

بعد االستقالل يف استرتاف متبادل منذ حروب التحرير حىت اليوم مثلما وقع مع هذه املشكلة اليت مل 
                                                                  .                             تعرف هناية بعد

 لكن يف هذا اإلطار ميكن أن نطرح التساؤل التايل، على اعتبار أننا بصدد دراسة االندماج               
 بعبارة أخرى لو ؟السياسية أليس للعامل االقتصادي دور يف تعديل حدة املشاكل االقتصادي املغاريب، 

أن الدول املغاربية تقدمت يف جمال التعاون و التكامل االقتصادي ، سوف يكون من الصعب على الدول 
  . األعضاء يف االندماج التراجع بسبب قضايا سياسية مهما كانت حدهتا

 
 
 

 (1) أمحد بودراع، نزاع الصحراء الغربية: خطة بيكر الثانية و السالم املوعود، يف جملة املستقبل العريب، عدد315، ماي 2005 ،ص.72.
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، دون إدراك سياسي بترابط  أن السائد يف املنطقة املغاربية هو إعطاء األسبقية للسياسةغري        
، و جتربة العقود املاضية تثبت ذلك، حيث كانت هذه القضية هي االقتصادي بالسياسي و العكس صحيح

، كما أهنا 1975 املغاربية عندما اندلعت املواجهة يف املسؤولة عن توقف جتربة اللجنة الدائمة االستشارية
 و ذلك عندما طلبت املغرب رمسيا يوم 1995كانت السبب املباشر لتعطيل مسرية احتاد املغرب العريب عام 

أن تعمل على توقيف ) اليت كانت تترأس احتاد املغرب العريب يف ذلك الوقت( من اجلزائر 20/12/1995
.                                                             ربية توقيفا مؤقتا متهمة إياها بالتدخل يف قضية الصحراء الغربيةنشاط املؤسسات املغا

          و تعترب قضية الصحراء الغربية وليدة صراع الزعامة بني املغرب و اجلزائر يف منطقة املغرب العريب

و قد ساعدت ظروف احلرب الباردة يف السبعينات من القرن . 1963 سنة *املستمر منذ حرب الرمال

و املفارقة أن قضية الصحراء الغربية . العشرين يف تعقيدها و إخراج وسائل حلها من أيدي أطراف املنطقة
كأن أطراف الرتاع مل هي امللف الوحيد املتبقي يف منطقة املغرب العريب من ملفات احلرب الباردة، و 

  .                                            تدرك بعد بأن احلرب الباردة قد انتهت و جدار برلني قد اهنار
         تستند املغرب يف مطالبتها بالصحراء الغربية، اليت كانت مستعمرة اسبانية، إىل احلجج التارخيية 

ني أن املوقف الرمسي اجلزائري ، يشترط أن يترك للشعب يف ح. حيث تعتربها جزءا من أقاليمها
الصحراوي حقه يف تقرير املصري، و ترفض أن تضم الصحراء الغربية عن طريق اإلحلاق القسري أو بالقوة 

  .إىل املغرب
 و تعرف العالقات اجلزائرية املغربية تصعيدا يف اآلونة األخرية، أعادت الرتاع إىل نقطة  الصفر،          

  مذكرة إىل األمني العام لألمم املتحدة أكدت فيه ضرورة ترك2004حيث وجهت اجلزائر يف أكتوبر 
احلرية للشعب الصحراوي يف تقرير مصريه ، فال ميكن للمملكة املغربية أن تكون وصية على الصحراويني 

. )1( العام لألمم املتحدةيف تقرير مصريهم، و ردت اململكة املغربية مبذكرة أخرى شديدة اللهجة إىل األمني
فاخلالف بني املغرب و اجلزائر يتركز حول قضية الصحراء الغربية، فتحسن عالقات الدولتني مرهون 

         .                                                                              بإجياد حل هلذه القضية
 
 

 بني القوات املغربية اليت توجهت حنو جنوب تاجونيت و دخلت اإلقليم اجلزائري لتحتل 1963يت حدثت يف سبتمرب هي املواجهات ال: حرب الرمال* 

 كلم مشال تندوف، و تكتسي هذه األقاليم أمهية كبرية بالنسبة للمغرب لكوهنا تربط بني 500يف فاتح أكتوبر حاسي بيض و تنجوب الواقعتني على بعد 
إال أن قضية احلدود . تشكل حلقة وصل بني املغرب و موريتانيا، هذه املواجهات اليت حدثت بني القوات املغربية و اجلزائريةكلومب بشار و تندوف و 

 يف أعقاب اللقاء الذي مجع بإفران وزيري خارجييت البلدين امحد العراقي و 1969بني املغرب و اجلزائر أخذت تعرف بوادر تسويتها النهائية منذ جانفي 
العزيز بوتفليقة، و هو اللقاء الذي متخضت عنه معاهدة إفران اليت أعرب فيها الطرفان عن رغبتهما يف تدعيم روابط األخوة و الصداقة و حسن عبد 

، مقاربة العريبمنازعات احلدود يف العامل حممد رضوان، : ملزيد من التفاصيل انظر.(اجلوار اليت تقتضيها العوامل التارخيية املشتركة للبلدين و الشعبني
                                                                                               .   179-175.، ص1999أفريقيا الشرق،: ، بريوتسوسيوتارخيية و قانونية ملسالة احلدود العربية

  .        203.، ص2005، جانفي 40، اجمللد 159، عدد جملة السياسة الدولية ،تداعيات اخلالف حول الصحراء ..املغرب و اجلزائرأمحد دياب، ) 1(
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          إال أن الواقع هو عكس ذلك، حيث أن صناع السياسة األمريكية و ليس الراغبون يف كسب 
و هي تعبري . يستندون إىل فلسفة مفادها إدارة نزاع الصحراء الغربية و ليس حله) أطراف الرتاع(تأييدها 

ن فلسفة سياسية أمريكية يف مواجهة الرتاعات املختلفة و يف أماكن خمتلفة من العامل تقوم على إدارة هذه ع
و اهلدف األمريكي من إدارة نزاع الصحراء هو . الرتاعات ألطول فترة ممكنة، و ليس تقدمي حلول هلا

با على املنطقة خاصة النفوذ إجياد منفذ للتغلغل يف املنطقة و الذي يندرج يف إطار املنافسة مع أورو
  .                                                                                                  )1(الفرنسي

         ال متثل الصحراء الغربية عائقا أمام االندماج اإلقليمي يف املنطقة املغاربية، يف وقت، تشكل طريقة 
لقضية من قبل أطراف الرتاع، أكرب حتدي أمام التكامل املغاريب، و اليت تعكس العجز التعامل مع هذه ا

.                                              )2(الدميقراطي الذي يدعم املزايدة الوطنية ألطراف هذا الرتاع  
السياسية احلقيقية للتكامل يف          فانطالقا من تفحص العالقات السياسية املغاربية يظهر غياب اإلرادة 

املنطقة، مع العلم أن السياسة هي عامل حاسم يف بناء أي تكتل اقتصادي و سياسي إقليمي، فتبني 
 عند تسوية الرتاعات احلدودية بني اجلزائر من جهة و تونس و املغرب من 1970اإلحصائيات انه يف عام 

غرب بثالثة أضعاف و بني اجلزائر و تونس بأربعة جهة أخرى، زاد التبادل التجاري بني اجلزائر و امل
 حيث أصبحت املعامالت بني اجلزائر و املغرب شبه معدومة بعد 1979أضعاف، و العكس حدث عام 

 حيث ساد اجلفاء بني اجلزائر و املغرب 1994اخلالف حول الصحراء الغربية نفس الشيء حدث يف أوت 
لرعاية اجلزائريني و ردت عليها اجلزائر بإغالق احلدود الربية، بعد فرض هذه األخرية تأشرية عبور على ا

كما توترت العالقات بني تونس و املغرب بعد طرد تونس جملموعة من املغاربة املقيمني يف تونس، و باملثل 
        . )3(1995تعكرت األجواء بني ليبيا و موريتانيا بعد قيام األخرية بتطبيع عالقاهتا مع إسرائيل عام 

فإذا كان املغرب العريب حباجة إىل العبقرية التونسية، و إذا كانت ليبيا و موريتانيا متثالن مهزة          
املغرب و اجلزائر    الفعال و التضامين بني دالعريب و إفريقيا، فانه بدون الوجو وصل ضرورية مع املشرق

 .                                          اريبيصبح من غري املتصور حتقيق أي تقدم يف مسرية االندماج املغ
   
 
 
 
 

  
                                                   .205. ص املرجع السابق،، أمحد دياب )1( 

(2) Lahouari ADDI, Pour un Maghreb des sociétés, in : Le Quotidien d’Oran, 14/05/2005.p.07. 
.11. رقية، املرجع السابق الذكر، ص خوين رابح، حساين)3(  
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التخلف اهليكلي القتصاديات املغرب العريب  .2          
 يف فترة احلرب الباردة كانت املغرب و تونس و موريتانيا تتبع سياسات اقتصادية ليربالية، بينما         

 ادية يترتب عليها اختالفو اختالف األنظمة االقتص. اتبعت اجلزائر و ليبيا سياسة االقتصاد املوجه
لذا مت      . السياسات و التوجهات االقتصادية و تباين اإلجراءات العملية املتعلقة بتنظيم احلياة االقتصادية

تفسري فشل اندماج االقتصاديات املغاربية باختالف السياسات االقتصادية املتبعة من طرف أقطار املغرب 
                                                                               .                          العريب

 البلدان ت اقتصادياتأخر         لكن بعد توجه كل من اجلزائر و ليبيا لتحرير اقتصادياهتا تبني أن 
 -قتصاديةنقص يف تنوع األنشطة اال-املغاربية و اعتمادها يف أغلب األحيان على قطاع واحد أو قطاعني

هي العوامل اليت حتول دون اندماج هذه االقتصاديات و هو ما يؤدي استمرار العالقات العمودية ألقطار 
جنوب، فالتوجه الليربايل و سياسات االنفتاح /املغرب العريب مع االحتاد األورويب، أي عالقات مشال

ت الكربى و الدول املتقدمة على حساب االقتصادي أدت إىل تنامي العالقات القطرية املغاربية مع التكتال
العالقات البينية، يف حني كان من املفروض أن تكون عالقات هذه األقطار بشكل أفقي و ليس عموديا، 

مشال، لكن واقع املبادالت التجارية بني أقطار املغرب العريب /جنوب و ليست جنوب/أي عالقات جنوب
٪ من التجارة اخلارجية لبلدان املغرب العريب، بينما ال متثل 70مع االحتاد األورويب يشري إىل أهنا حوايل 

  .                       )1(٪ من مبادالت بلدان االحتاد األورويب اخلارجية2بلدان املغرب العريب إال حوايل 
          و هذا الوضع املختل كثريا ما يستخدمه االحتاد األورويب كورقة راحبة للضغط يف مفاوضته مع
األقطار املغاربية، فقد أمضت معظم الدول املغاربية و بصورة منفردة اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويب 

كما عقد املغرب اتفاقية إنشاء . يف ظل ظروف تفاوضية كرست شروط الطرف القوي و ضمنت مصاحله
د بذلك أولوية املصاحل ، لتجس )2(2004منطقة جتارة حرة مع الواليات املتحدة األمريكية  خالل مارس 

 حول  السياسيفغياب التوافق. )3(السياسية على حساب املصاحل االقتصادية اإلستراتيجية االندماجية الدائمة
                                    .االقتصاديالبناء املغاريب  يؤثر بطريقة سلبية على التعاون على املستوى 

فكلما كانت . ختالف حول حجم و قيمة املنافع املتوقعة من االندماج          و من هنا يظهر وجود ا
و أن حالة االحتاد املغاريب تؤكد . املنافع املتوقعة كبرية و املكاسب احملتملة كثرية كلما زالت هذه العقبات

طل   بان هناك منافع ستعود على مجيع بلدانه، و لكن غلبة احلسابات السياسية على املصاحل االقتصادية ع
        
 

 (1) جامعة الدول العربية، األمانة العامة و آخرون، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2002 ،أبو ظيب: األمانة العامة، 2002.
(2) Madjid MAKEDI, Rapport de l’OCDE sur le Maghreb, beaucoup de lenteurs dans les réformes in : El 
Watan, 16/05/2005. 

الندوة العلمية الدولية يف ، اإلمكانيات املتاحة و اإلستراتيجية البديلة لتحقيق التنمية املستدامة و الشراكة املتوازنة: االحتاد املغاريبصاحل صاحلي،) 3(
                             . 11.،  املرجع السابق الذكر،صاألوروبية-التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية: حول
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لتبقى الدول املغاربية يف حالة تبعية للدول املتقدمة  . عملية اختاذ خطوات جادة و حقيقية و مسؤولة
  .     مواردها و تشكل سوقا يتم من خالهلا استهالك سلعها و خدماهتا و أفكارها و أمناط حياهتا  تستغل

:مشكلة املديونية اخلارجية •          
للدول املغاربية خالل الثمانينات و حىت منتصف * زادت حدة مشكلة الديون اخلارجية         

التسعينات من القرن العشرين، و ذلك نتيجة للسياسات التمويلية اخلاطئة اليت اتبعتها تلك الدول يف متويل 
ثريا اإلنتاج و التنمية، باإلضافة إىل استمرارها يف االستهالك و االستثمار و االسترياد بدرجة تفوق ك

التصدير و االدخار، و قد صاحب كل ذلك بيئة خارجية غري مواتية متثلت يف تفاقم شروط االقتراض و 
االخنفاض املفاجئ ألسعار احملروقات و الفوسفات و (تدهور أسعار سلع التصدير الرئيسية لتلك الدول 

  .     )1(وعات و تفاقم أزمة الديون اخلارجية، األمر الذي أدى إىل تفاقم العجز اجلاري مليزان املدف)احلديد
         و بسبب تدهور وضع موازين املدفوعات اخلارجية للدول املغاربية، فقد بدأت تواجه صعوبات 
يف التوفيق بني الوفاء بديوهنا اخلارجية و توفري متطلبات التنمية االقتصادية، و بدأت تتعثر يف سداد ديوهنا 

.                                                                                       )2(يف مواعيدها احملددة  
  ثقل املديونية على االحتاد أضحى من أهم العوامل السلبية على مستويات النمو و التنمية نتيجة        

ية هلذه االقتصاديات و يعكس هذا لألثر املايل و االقتصادي الذي ختلقه على التوازنات الداخلية و اخلارج
اجلانب الفشل الذي الزم دول االحتاد خالل جتارا التنموية و ذلك رغم االختالفات يف توجهاهتا 

                                                                                                      .التنموية
 املديونية يف املنطقة حسب اإلحصائيات املنشورة يف التقرير االقتصادي العريب و لقد وصلت هذه         

 مليار دوالر 13 مليار دوالر و 22.6، إن مديونية كال من اجلزائر و تونس قد بلغت 2003املوحد لعام 
ن ٪ م21.6 حيث كانت متثل 2005بالنسبة للجزائر اخنفضت قيمة املديونية اخلارجية عام (على التوايل

 مليار 14، يف حني وصلت مديونية املغرب و موريتانيا )3()٪12.7 لتصبح 2003الناتج الوطين اخلام عام 
تؤدي املديونية اخلارجية لدول املغرب العريب إىل ترسيخ التبعية .  مليار دوالر على التوايل1.5دوالر و 

.              )4(موال إىل البلدان املغاربيةاملالية للدول الصناعية باعتبارها املصدر الرئيسي لتدفق رؤوس األ  
                        

، ذلك الدين الذي تتراوح مدته ما بني عام أو أكثر و يستحق السداد لغري املقيمني و ذلك بالعملة ) الطويل األجل(بالدين اخلارجي يقصد *

                                                                                    .                        الصعبة األجنبية أو السلع و اخلدمات
مركز اإلمارات للدراسات و البحوث : ، أبوظيبأزمة الديون اخلارجية يف الدول العربية و األفريقيةخضري حسن خضري،  )1(

                                                                                             .                                    7، 2002، 1اإلستراتيجية، ط
.7.نفس املرجع، ص) 2(                        
(3) Abdelmadjid BOUZID, Le FMI recommande plus de libéralisme économique, in : Le Quotidien 
d’Oran, 06/04/2006,p.09. 

.14. محد الفارسني املرجع السابق الذكر، صعيسى) 4(  
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الواردات  من :          أما عن أسباب تفاقم مشكلة املديونية يف املنطقة املغاربية، فهي  عديدة، أمهها هي
مواد التجهيز و املواد األولية الضرورية للصناعة أو املواد نصف املصنعة، احلصول على التكنولوجيات 

، ارتفاع قيمة الواردات الغذائية و اليت متتص نسبة كبرية من إيرادات .. أو شراء الرباءاتاحلديثة، التكوين
 التصدير، اخنفاض قيمة عائدات الصادرات املغاربية على مستوى السوق الدولية و املتمثلة أساسا يف املواد

. )1(األولية، ارتفاع خدمة الدين
ة عن تدهور قيمة املبادالت، نقص تنوع التجارة اخلارجية و          بصفة عامة فان هذه املديونية ناجت

. ضعف األجهزة اإلنتاجية و عجزها عن تلبية حاجيات املستهلكني احملليني، و ال على تدعيم التصدير
فباستثناء ليبيا اليت متلك موارد مالية هامة للتسديد، عجزت باقي الدول املغاربية عن  تسديد ديوهنا يف 

اجلزائر، املغرب، تونس و (أكثر من ذلك، فمنذ سنوات عديدة أخذت الدول املغاربية . دةاآلجال احملد
باالستدانة من أجل دفع ما عليها من ديون، و ذا فهي تبعد الديون عن هدفها األصلي و ) موريتانيا

                         .                                             املتمثل يف متويل االستثمارات اإلنتاجية
مشكلة التنمية يف املنطقة املغاربية •         

          من بني املشكالت و التحديات االقتصادية و االجتماعية اليت تنعكس مباشرة على االندماج 
اإلقليمي ، توجد مشكلة تدين مستوى التنمية االقتصادية و االجتماعية بصفة عامة، إذ تصنف كل الدول 

.            املغاربية يف عداد الدول النامية بال استثناء و إن اختلفت مستويات التنمية من دولة إىل أخرى  
يف املنطقة املغاربية جند أن  . الناتج الداخلي اخلام الفردي:          من أهم مؤشرات التنمية و معايريها

.  دوالرا يف تونس7161 دوالرا يف موريتانيا و 1766يتراوح بني  2003الناتج الداخلي اخلام الفردي لعام 
 دوالرا، والناتج الوطين اخلام 6104يف  وقت أن متوسط الناتج الوطين اخلام لكل فرد يف العامل يصل إىل 

إحصائيات برنامج األمم املتحدة للتنمية، ( دوالرا 30181لكل فرد يف الدول ذات الدخل املرتفع يصل إىل 
و من خالل هذه املعطيات يظهر أن الدول املغاربية تصنف كلها يف صف ). 2005ية تقرير التنمية البشر

  .              ذات الدخل الضعيف) موريتانيا(الدول النامية بعضها ذات الدخل املتوسط و أخرى 
وى ما يالحظ على مست.  مستوى التغذية         من املعايري األخرى للتنمية االقتصادية و االجتماعية هو

.                        املنطقة املغاربية هو تزايد االحتياجات الغذائية يف وقت أن نسبة منو اإلنتاج ضعيفة  
         كميا، جند أن االستهالك الغذائي يف املنطقة املغاربية، يبقى اقل من استهالك دول الضفة الشمالية 

أما . ب قد بدأت يف التقارب خالل العقود األخرية، بالرغم من أن هذه النس)باستثناء تونس(للمتوسط 
من حيث النوعية، فيبقى االستهالك الغذائي يف الدول املغاربية بعيدا عن االستهالك األورويب من حيث   
الربوتينات احليوانية، حيث تغلب عليها احلبوب ، بالرغم من التنوع النسيب الذي بدأت تعرفه يف          

                                                                     
 (1) Djamel- Eddine GUECHI, op.cit., p.51.  
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.1998نسبة الغذاء حسب طبيعة احلريرات يف ): 14(اجلدول رقم   
االحتاد 
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احلريرات ذات الطبيعة 
 احليوانية 

 مبا فيها اللحوم
100 100 100 100 100  اجملموع

                      Les , Slimane BEDRANI et Riad BENSOUIAH: Source
Les Cahiers du in , contraintes et perspectives:  es du Maghrebagricultur

.6-5.pp.,2001eme trimestre 2, 56 N° ,CREAD  
  ).                                                                                    14اجلدول ( )2(السنوات األخرية

ئية يف املنطقة املغاربية بفعل العامل الدميغرايف الذي يعرف تزايدا يف              و تتزايد االحتياجات الغذا
 اللحوم،( النمو و كذا بفعل الطموحات و متطلبات الفئات السكانية اليت تطمح يف نوعية غذائية أحسن 

                  .                                                                 )2()اخل...الفواكه، اخلضر،
         أما موريتانيا فتصنف دوليا يف صف الدول الفقرية، اليت تعاين من سوء التغذية دون توفر أدىن 

( على الرغم من أن قطاع الصيد وحده بإمكانه توفري الغذاء لكامل الشعب املوريتاين . هياكل صحية
إال أن هذا القطاع يبقى . يتاين يف اليوم من السمك لكل مورممبقدار كيلوغرا) مليونني و نصف نسمة

  .          )3(حمتكرا من قبل أقلية من املستثمرين، حيث جتد إيرادات هذا القطاع طريق الرشوة و التحويل
 حبكم هذه الوضعية، تبقى الدول املغاربية يف تبعية غذائية للخارج، و يبقى املشكل الغذائي يشكل         

  .                                                                          لدولعبئا كبريا على هذه ا
.  و التكنولوجيااملستوى التعليمي         يضاف إىل هذين املعيارين ، معيار 

         مازالت تسجل املنطقة العربية عموما و املغاربية على وجه اخلصوص، مستويات مرتفعة من أمية 
٪ كأعلى نسبة سجلتها اململكة املغربية، و 49.3تزيد عن املتوسط العاملي، حيث تراوحت بني الكبار، 

، حيث ترجع أسباب هذا التأخر يف جزء منها إىل الظاهرة االستعمارية اليت )4(٪ سجلت يف ليبيا 18.3
لة من أبناء الشعوب عرفتها املنطقة املغاربية، حيث كان التعليم حكرا على أقلية من املستعمرين و فئة قلي

  .                                                                                                   املستعمرة
  

 )1( Slimane BEDRANI et Riad BENSOUIAH, Les agricultures du Maghreb : contraintes et perspectives, 
in revue Les Cahiers du CREAD, N° 56, 2eme trimestre 2001,.pp.5-6. 
(2) ibid., p.6. 
(3) Ahmed BENZIANE, Le Maghreb déchiré, in : Le Quotidien d’Oran, 27/10/2005.p.09.   
(4) PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2005, op.cit., pp.239-240. 
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ية أشواطا مهمة يف جمال توفري التعليم لسكان املنطقة حيث حققت          و لقد سلكت الدول املغارب
٪ كأدناها يف اململكة املغربية، إال أن 50.7٪ كأعلى نسبة يف ليبيا و 81.7نسبا متفاوتة تراوحت بني 

الفوارق مازالت كبرية خاصة إذا ما قورنت باملستويات احملققة على مستوى الضفة الشمالية للمتوسط،  
.                                                              يف جمال البحث العلمي و التكنولوجيا السيما  

          ففي جمال التكنولوجيا مازالت الدول املغاربية يف تبعية تامة للغرب، يف وقت أن دول جنوب 
دة إنتاج املنتجات الغربية مث من إعا)  سنة30(شرق آسيا استطاعت يف ظرف فترات زمنية قصرية نسبيا 
.                                               )1(حتسينها مث بعد ذلك إنتاج منتجات ذات تكنولوجية عالية  

         فعادة ما يتم تفسري الفشل يف جمال التنمية على مستوى الدول العربية بالتبعية يف جمال التكنولوجية 
.  يف إطار عملية إقامة تكنولوجية حملية ليس فشال يف حد ذاتهةبعية التكنولوجيغري أن الت. املستوردة

فبالفعل تستلزم عملية التطوير التقين و التكنولوجي حتويل املعارف اخلارجية حنو النسيج العلمي و التقين 
الت، و تتمحور اإلشكالية يف الواقع، أساسا، حول شروط تنفيذ هذه التحوي .يف الداخل ألي بلد كان

فاستعمال التكنولوجية املستوردة كان منذ هناية احلرب العاملية الثانية . هنا يكمن السبب الرئيسي للفشل
وسيلة النطالقة االقتصاديات األوروبية احملطمة بسبب احلرب، حيث كان يتم شراء رخص من الواليات 

نية كثمن للخسائر اليت أحلقتها ا املتحدة األمريكية و كذا من خالل احلصول على التكنولوجية األملا
من هذا املنطلق يصبح السبب الرئيسي يف فشل التنمية يف الدول العربية مبا فيها املغاربية هو . خالل احلرب

  .                                  )2(عدم قدرهتا على خلق شروط مالئمة لربوز معرفة و تكنولوجية وطنية
ن جناح حتويل التكنولوجية مرتبط إىل حد كبري مبتوسط املستوى التقين و العلمي          بعبارة أخرى فا

و االقتصادي  فاعلية التكنولوجيات اجلديدة يتعلق بالنسيج االجتماعي،ف. للدولة املستقبلة هلذه التحويالت
 ا أن يفكاملعلومة ال تصبح معرفة إال إذا استطاع من اكتسبه، حيث أن و التقين الذي يسمح بتكييفها

                                       . يفهمها و يوفقها مع معارف أخرى و يستعملها و خيزهناو، رموزها
 الشركات ، اليت تؤمنها» التنمية حبوث «  يف عصر العوملة علىاملعرفة العلمية و التقنية         تتوقف 

 ذا ميكن القول انه  ال توجد .على النظام التعليميلقدرات الوطنية أو اإلقليمية و ا و، ةاجلنسيية  متعد
 على )الواليات املتحدة األمريكية، أوروبا و اليابان: الثالثية( ة املعرفة و إمنا سيطرة القوى الكربى عومل

  .                              ، مبا فيها الدول املغاربيةللدول النامية هذا اجملال مع إقصاء كبري
  ففي وقت أصبح فيه العلم و املعرفة و التكنولوجية سلعا تنتج و تسوق يف السوق الدولية و        

أصبحت تشكل موضوعا أساسيا للتجارة العاملية بتصاعد اخلدمات غري املادية و املنتجات التكنولوجية    
        

(1) Jean-François DAGUZAN, Etat, sciences, recherches et développement technologique au 
Maghreb, in : Abdelkader SID AHMED et François SIINO, Economie du Maghreb : l’impératif 
de Barcelone, op.cit., p.92. 

(2) Ibid., p.93. 
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 لتشكل جوهر االقتصاد العاملي، تبقى الدول املغاربية بعيدة عن هذا اجملال مما يزيد من تعميق الفوارق بينها
  .                                                                                         ل الشمالو بني دو

         فالتبعية  اليت تعاين منها الدول املغاربية يف جمال العلم و املعرفة للغرب و من مث التبعية االقتصادية 
ففي الواقع . و العلمي و التقين على مستوى املنطقةو حىت االجتماعية ، هي نتيجة لتخلف النسيج املعريف 

حتتاج إشكالية البحث العلمي و عالقتها بالتنمية إىل دراسة مستقلة، حيث تتعدد أبعادها و أسباا و 
  :                  فأما عن أسباب هذا التخلف فهي كذلك متعددة و ميكن تلخيصها فيما يلي. نتائجها

.     ني البحث العلمي و امليدان االقتصادي السيما قطاع اإلنتاجوجود هوة ب         • 
.                                        الوضعية االجتماعية السيئة للباحثني و خرجي اجلامعات     •   
ظيم الوضعية العامة هلياكل البحث العلمي و التكنولوجي يف املنطقة اليت ال تشجع كثريا على تع         • 

املوارد، و ذلك من خالل انتهاج سياسات و برامج غري متناسقة أو متعارضة، مشكلة البريوقراطية، تعدد 
مراكز القرارات، و يضاف إىل هذه العراقيل، عدم القدرة على االنتقال من البحوث التطبيقية إىل التنمية و 

  .                    الصناعي و األكادمييهو راجع أساسا إىل املقاطعة املوجودة بني عامل اإلنتاج السيما
كما يوجد عامل آخر ال ينبغي إمهاله يف إشكالية البحث العلمي على مستوى الدول املغاربية ،          • 

و هو مشكل هجرة األدمغة، حيث تشكل هذه الظاهرة أحد األسباب الرئيسية يف فشل الدول املغاربية يف 
البطالة، سوء الظروف : هذه اهلجرة هي نتاج أسباب متعددة ( )1(لمية حتقيق و إجناح السياسات الع

).                                                 اخل..املعيشية، طبيعة األنظمة السياسية، األوضاع األمنية،  
تحدي كبري،           من هذا املنطلق تظهر إشكالية البحث العلمي و التكنولوجي يف املنطقة املغاربية ك

يستوجب تكثيف اجلهود على مستوى كل دولة و على املستوى اإلقليمي دف إجياد سياسات موحدة و 
منسقة يف جمال تطوير و ترقية البحث العلمي و ربطه باجملال االقتصادي اإلنتاجي من أجل حتقيق التنمية  

                                                .                      و التطور االجتماعي يف الفضاء املغاريب
         إال أن التطور االجتماعي، حىت و إن وجدت معايري كمية متعددة لقياسه، يبقى قياسه الفعلي يتم 
بالنظر إىل املستوى املعيشي، و من خالل إحالل السلم يف الفضاء االجتماعي، يف وقت تالحظ  على 

  .                           دوانية الفواعل االجتماعية و تسلط القيادات احلاكمةمستوى الدول املغاربية ع
  غياب الدميقراطية و تأثريه يف دور اجملتمع املدين يف البناء املغاريب. 4         

يلة          تشكل الدميقراطية خمرجا أساسيا من حالة التفكك اليت تعانيها األقطار املغاربية، و كذلك الوس
الفضلى إلبعادها عن العنف الذي بات يتهددها، حيث أن مشاريع التعاون الوحدوي تنجح مبقدار ما 

 املدين و وجود عيكون اجملتمع املدين حامال هلا و فضاء لتحققها، ذلك أن هناك عالقة جدلية بني اجملتم
                                             .                             الدميقراطية غري املقيدة و غري املراقبة

 
(1) Jean-François DAGUZAN, op.cit., p. 99 
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         األمر الذي جعل جتربة احتاد املغرب العريب اليت بدأت مع هناية عقد الثمانينات من القرن العشرين 
فلقد احتكرت . وقراطيتهال ختتلف عن التجارب اليت سبقتها و كان يغلب عليها الطابع الرمسي و بري

املواطن و  املؤسسات الرمسية كما يف التجارب السابقة كل أنواع املسؤوليات و مهشت إىل حد كبري دور
مؤسسات اجملتمع املدين، و قد ساعد يف ذلك ضعف مؤسسات اجملتمع املدين من حيث التنظيم و 

                                                       .                                             )1(املمارسة
 ذات - منظمة من مؤسسات اجملتمع املدين82         و هذه العوامل هي اليت أدت إىل عجز حوايل 
 من أن تلعب دورها يف حتقيق الوحدة املغاربية، -الطابع املغاريب اليت تأسست يف إطار احتاد املغرب العريب

إال أن الفاعلية . ن العربة ليست بعدد منظمات اجملتمع املدين، و لكن العربة بفاعليتهاو هو ما يعين أ
قدرا من حرية اإلرادة و احلركية، و هي عوامل غري متوفرة هلذه املنظمات يف الوقت احلاضر نتيجة  تتطلب

 املدين عن القيام هيمنة الدولة على الشأن العام، و آثار تلك السلبية بادية يف عرقلة منظمات اجملتمع
بدورها يف حتقيق التنمية و البناء املغاريب املشترك، الن البناء املغاريب املشترك حيتاج إىل مشاركة اجلميع و 
توفر إرادة اجلميع، حيث تتزايد يف الوقت احلايل احتياجات و رغبات املواطنني يف املشاركة يف قيادة 

و هو ما يعين أن أزمة احتاد املغرب العريب هي يف . ى حياهتمالشؤون العمومية و األحداث اليت حتدد جمر
جزء منها أزمة جمتمع مدين، و علينا اخذ الدروس من جتربة االحتاد األورويب الذي ساعدته دميقراطية 

  .                                                       )2(أنظمته على استمرار جتربته و وصوهلا إىل أهدافها
االجتماعية، و الفقر الناتج عن سياسة توزيع غري عادلة تعاين الدول املغاربية ارتفاع الالمساواة          

للمداخيل و الثورات يف إطار إستراتيجية تنموية غري مالئمة، و اليت انتهت بتدخل صندوق النقد الدويل 
                                                  .                           يف كل دول املنطقة باستثناء ليبيا

         فغياب القواعد الدميقراطية، و فشل السياسات التنموية املنتهجة أوقع هذه الدول يف املأزق و شل 
حيث تعيش الدول املغاربية، كغريها من الدول النامية، وضعية صراع معلن أو كامن بني أقلية . جمتمعاهتا

مثل هذه الوضعية أدت إىل .  السلطة، و األغلبية من اجملتمع اليت تطمح حنو التغيريات العميقةمتميزة متلك 
هشاشة السلم االجتماعي و اختالل التوازن االجتماعي الداخلي، و الشرخ املتزايد بني أقلية من األغنياء 

يت تفتقر إىل احلاجيات و أغلبية اجملتمع ال) مت اكتساب الثروة يف كثري من احلاالت بطرق غري شرعي(
و مثل هذه الظروف هي سبب التوتر االقتصادي و االجتماعي و السياسي يف معظم دول . األساسية

  .                                      )3(املغرب العريب
        

 

61.ديدي ولد السالك، املرجع السابق الذكر، ص) 1(  

62. صنفس املرجع،) 2(

.313-312. ص ص املرجع السابق الذكر، براهيمي،عبد احلميد )3(
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 الثغرات اليت شابت معاهدة مراكش و تأثريها يف احتاد املغرب العريب.5         
          لقد شاب معاهدة مراكش املنشئة الحتاد املغرب العريب جمموعة من العيوب و الثغرات اليت    

:              فيما يليتو تكمن أهم هذه الثغرا. بقة الذكرسامهت يف تعطيله باإلضافة إىل العوامل السا  
             :عدم حتديد مفهوم املغرب العريب يف املعاهدة •         

         مل حتدد معاهدة مراكش بشكل واضح مفهوم املغرب العريب و ال حدوده اجلغرافية، بل أن الصف
 أو رفض عضوية دول أخرى، حيث نصت املادة السابعة عشرة العربية مل تعترب ميزة خاصة أو معيار قبول

 من املعاهدة على أن للدول األخرى املنتمية إىل األمة العربية أو اجملموعة اإلفريقية أن تنضم إىل هذه 
.                                                                     املعاهدة إذا قبلت الدول األعضاء ذلك  

                                       : مركز القرارات يف يد جملس الرئاسة•         
         لقد جعلت املعاهدة كل القرارات يف يد جملس الرئاسة دون أن متنح بعض الصالحيات هليئات   

حتاد، ألنه إذا مل االحتاد التنفيذية، و خباصة جملس وزراء اخلارجية، و هو ما ساهم يف تعطيل مسرية اال
جمللس الرئاسة »جيتمع جملس الرئاسة تتعطل كل نشاطات االحتاد، و ذلك ما توضحه نص املادة السادسة 

.                                               »وحده سلطة اختاذ القرار، و تصدر قراراته بإمجاع أعضائه  
  : قاعدة اإلمجاع •        

عروف أن قاعدة اإلمجاع يف التنظيم الدويل، قاعدة معيقة لتطور هذا التنظيم مهما كان           من امل
مستواه، و خري مثال على ذلك ما سببته قاعدة اإلمجاع من عرقلة ملؤسسات العمل العريب املشترك و على 

عريب يف جتربتها رأسها جامعة الدول العربية، األمر الذي كان من املفروض أن تستفيد منه أقطار املغرب ال
اإلقليمية، ألهنا تعرف خماطر و عيوب قاعدة اإلمجاع على العمل اجلماعي من خالل جتربتها يف جامعة 

و تصدر : ... و جاءت قاعدة اإلمجاع يف معاهدة مراكش يف نص املادة السادسة كما يلي.الدول العربية
                                                     .                                  قراراته بإمجاع أعضائه

: عدم دخول االتفاقيات حيز النفاذ إال بعد تصديقها من كل الدول األعضاء         •
         إن اشتراط أن ال تدخل أي اتفاقية حيز التنفيذ إال بعد تصديقها من طرف كل البلدان املغاربية 

 37حتاد، و الدليل على تعطيل هذه اآللية لسري االحتاد يربز من خالل انه من يعترب عامل تعطيل ملسرية اال
اتفاقية مت إبرامها يف إطار احتاد املغرب العريب، مل يستكمل منها شروط الدخول حيز التنفيذ إال ست 

نفيذها اتفاقيات، يف حني كان من املفروض االكتفاء بتصديقها من ثالثة أعضاء من بلدان االحتاد لتسريع ت
و كذلك إعطاء نوع الفاعلية ملؤسسات االحتاد، ملنع طرف واحد أو اثنني من عرقلة مسرية  احتاد املغرب 

و يف الوضع الراهن ميكن ألي طرف معترض على مشروع أو اتفاقية ال ختدم مصاحله املباشرة أن . العريب
اد املغرب العريب، مع عدم إغفاهلا      يوقف هذا املشروع أو االتفاقية مهما كانت أمهيته لتقدم مسرية احت
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.)1(ملوضوع السيادة يف ما يتعلق بتصديق املعاهدات
          لكن العمل االندماجي بطبعه يتجاوز سيادة األطراف املشاركة فيه، ألنه ما مل تتنازل األقطار 

، باإلضافة إىل تراجع مفهوم املغاربية عن جزء من سيادهتا لصاحل االحتاد، فانه لن يستطيع حتقيق أهدافه
  .                                                      السيادة املطلقة أمام املتغريات املصاحبة لعملية العوملة 

          على الرغم من املشاكل اليت سبق ذكرها و بفضل االجيابيات احملققة، فان االحتاد املغاريب يتأسس 
 لكن مبكتسبات ملموسة سجلت على مستوى املنطقة كلها سواء تعلق األمر خبطى بطيئة أكيد، و

  .باملسارات الثنائية أو متعددة األطراف
          لقد سامهت ظروف دولية و أخرى إقليمية يف إرباك االشتغال احلسن هلياكل و مؤسسات 

املية، فان البناء املغاريب يستمر االحتاد املغاريب، و لكن بالرغم من هذا و رغم بطئ حتقيق املشاريع التك
  .خطوة خطوة

لقد انعقد : )08انظر امللحق رقم  (          فعن املسار املؤسسايت للبناء املغاريب ميكن أن نسجل ما يلي
 مرة يف دوراته العادية  ان و ثالثوناثنجملس الرئاسة يف ستة دورات عادية، و انعقد جملس وزراء اخلارجية 

الدورة (،  و اجتمعت جلنة املتابعة واحد و أربعون مرة  ) بالرباط17/02/2005ة العادية يف الدورة األخري(
  .، كما مت إقامة مجيع اهلياكل املقررة من طرف اتفاقية مراكش ) بطرابلس22/05/2005األخرية كانت يف 

غاربية، فعال فان           هناك العديد من اللجان القطاعية اليت تعمل ظرفيا على مستوى املنطقة امل
شيء مت الوصول إليه، باستثناء ( اليت تفترض االنتقال احلر لألشخاص -الوصول إىل إقامة السوق احلرة 

، و )1994الوضعية بني اجلزائر و املغرب حيث مت توقيف اإلجراء، منذ غلق احلدود كنتيجة ألحداث 
دل احلر الفعلي لتشكيلة تتضمن مثاين منتجات مت الوصول إىل التبا(االنتقال احلر للمنتجات بني الشركاء 

 و بالتايل إقامة أدوات جديدة مشتركة للتسيري مثل توحيد التعريفات -)فالحية و مواد زراعية غذائية
ذا فان . اجلمركية و جتهيز سياسات موحدة لقواعد مشتركة تسمح بضمان نظام اقتصادي يف املنطقة

قة بطيئة و لكن أكيدة، فالبناء املغاريب يستمر و الدول املغاربية تشتغل البناء املغاريب هو فعال يتم بطري
 .إلقامة قواعد مالئمة للتعاون فيما بينها

          يضاف إىل هذا، اجلهود اليت تتمحور حول إقامة إستراتيجية مغاربية شاملة و موحدة و جتسيدها 
مح الحتاد املغرب العريب من التفاوض على قدم هذا ما سيس. هنائيا، بالتوافق مع أهداف اتفاقية مراكش

املساواة مع باقي التكتالت يف العامل و يف الدرجة األوىل، مع االحتاد األورويب ، على اعتبار القرابة        
   
 
 

.63. ديدي ولد السالك،املرجع السابق الذكر، ص )1  

(2) جملس الشورى املغاريب، جدولة االجتماعات املغاربية املنعقدة فعال منذ الدورة الواحدة و العشرين جمللس الوزراء اخلارجية ،اجلزائر، 

21-22/12/2003.  
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اجلغرافية، و باعتباره يشكل الشريك التجاري األول للمنطقة، و بالنظر إىل الروابط التارخيية و الثقافية و  ا
  .أوروبا و دول املغرب العريباالقتصادية و االنتماء إىل نفس الفضاء األورويب الذي جيمع دول جنوب 

          مييل العديد من املؤلفني إىل مقارنة املسار االندماجي يف املنطقة املغاربية بالعملية احلاصلة يف 
  . جتمعات إقليمية أخرى يف الدول الصناعية

تم عادة و لكن ما ي.           حالة أوروبا هي األكثر ذكرا يف العديد من الدراسات اليت متت مسبقا
تناسيه، هو أن الظروف اليت ابتدأت فيها عملية االندماج يف املغرب العريب هي                                       

  . جد خمتلفة عن الظروف يف منطقة أوروبا
 هذا الصدد، كانت تتوفر على بنية أساسية           هكذا، فان أوروبا عندما بدأت خطاها األوىل يف

صناعية جد تنافسية يف إطار االقتصاديات الوطنية و املؤسسات فوق القومية، قبل أن يتم تشكيل اجملموعة 
فارتبط االندماج االقتصادي بالنسبة هلا بتحرير مبادالهتا و رفع جماهلا االقتصادي، . االقتصادية األوروبية

جديدة ملنتجاهتا، و تشجيع املنافسة و حتفيز التقدم التكنولوجي، يف وقت أن الدول من اجل تقدمي  منافذ 
  .املغاربية مل تستفد من هذه الظروف يف البداية

 كذلك، ال يوجد جمال ملقارنة التجربة االندماجية األوروبية بتجربة البناء املغاريب يف اجملال          
د أن املؤسسات االندماجية تتميز بقوهتا كما تتوفر على ميزانية ففي أوروبا جن. التنظيمي و املؤسسايت

مستقلة، يف وقت أن احتاد املغرب العريب تقوده مؤسسات خالية من ميزانية مستقلة و هي عاجزة عن قيادة 
  .سياسات استثمار مشتركة ،وغري قادرة على تصحيح االختالالت احملتملة القطاعية أو اإلقليمية

از العديد من الدراسات املتعلقة بالبناء املغاريب اقتضت طلب التمويل من مؤسسات مالية   فاجن        
  ). FAO البنك العاملي، منظمة (أو دولية ) البنك اإلفريقي، اللجنة االقتصادية لدول اخلليج(إقليمية 

ي إىل فضاء أوسع من  هناك حقيقة واقعية ال ميكن اإلغفال عنها و هي أن املنطقة املغاربية تنتم         
ذلك و هو الفضاء املتوسطي، كما أن التاريخ جعل من العالقات األوروبية املغاربية واقعا مفروضا على 

 .دول املغرب العريب
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 يف االقتصاد العاملي و اإلقليمي اقتصاديات الدول املغاربيةاندماج  :املبحث الثالث
  

ملية الثانية، ميالد مؤسسات دولية سامهت يف حترير املبادالت التجارية شهد العامل بعد احلرب العا          
 للتعريفة اجلمركية، صندوق النقد ة العاميةالتفاقلمنظمة التجارة العاملية خلفا : على املستوى العاملي

 و كان اهلدف .الدويل، منظمة التعاون و التنمية االقتصادية، الندوة األممية للتجارة و التنمية، البنك العاملي
املشترك بني هذه املؤسسات الدولية هو العمل على توفري مناخ و حميط مالئمني لتنمية و توسيع املبادالت 

  .التجارية على نطاق واسع
 يعين إعادة ترتيب مؤسسة االتفاقية العامة للتعريفة 1995فنشأة منظمة التجارة العاملية يف جانفي           

و الظروف املستجدة على الصعيدين اإلقليمي و الدويل و مبا يسمح هلا بتحقيق اجلمركية مبا يتالءم 
  : األهداف التالية

  . توسيع دائرة جمال تدخل القوانني اخلاصة باملبادالت التجارية-          
دة  إدماج اقتصاديات دول أوروبا الشرقية و الدول النامية يف فلك االقتصاد العاملي و االستفا-          

  .من اإلمكانيات املتاحة
  . فتح أسواق الدول األعضاء أمام املنتجات الوافدة إليها و إلزامها برفع كل احلواجز-          
 ماليا يف إطار ما املتأزمة إعداد و حتضري سياسات اقتصادية مالية و جتارية تعرضها على الدول -          

  . )1(يسمى بسياسات و برامج التصحيح اهليكلي
 شديدة للحصول على رغبةإن الرغبة يف االجتاه حنو حترير التجارة اخلارجية للدول صاحبتها           

األسواق و كسب منافذ جديدة لتصريف منتجات الدول الغنية و تعلن هذه األخرية عن مساعيها 
سوفييت و غياب فاهنيار االحتاد ال. لالستحواذ على الفراغ الذي خلفه تراجع نفوذ املعسكر الشرقي

 تنافساملعسكر االشتراكي و اختفاؤه من خارطة العامل اإلستراتيجية أهنى احلرب الباردة، ليفتح اجملال أمام 
دف التمكن و السيطرة على أسواق املنطقة )  أمريكا-أوروبا(من نوع آخر بني الغرب و الغرب 

  .املتوسطية و الشرق أوسطية و غريها من املناطق
في سياق تنامي التكتالت االقتصادية اإلقليمية على املستوى العاملي و اليت تصاحب عملية العوملة          ف

االقتصادية اليت متيز العالقات االقتصادية الدولية، ال ميكن للدول النامية مبا فيها الدول املغاربية أن تبقى 
دة أملتها العوملة قتصادية جديبعيدة عن هذه التطورات بل وجدت نفسها جمربة للدخول يف فضاءات ا

وجدت نفسها مطالبة بالتصحيح الفعلي هلياكلها االقتصادية و تكييفها ملواجهةو. االقتصادية  
        

، رة، القاه153عدد ، جملة السياسة الدولية ، يفاالندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية مع االحتاد األورويب شريط عابد، )1(
  .286.، ص2003
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لقد شرعت الدول املغاربية يف سياسات التصحيح ( التحوالت احلاصلة على منظومة االقتصاد العاملي 
و أصبحت هذه الدول تبحث منفردة ). اهليكلي منذ الثمانينات، و هذا كما تعرضنا له يف الفصل الثاين

 إىل االنضماملعاملي، و ذلك عن طريق  يف االقتصاد ا)اإلدماجأو  (على ترتيبات تسمح هلا باالندماج
  .منظمات عاملية مثل املنظمة العاملية للتجارة أو عن طريق الشراكة مع تكتالت اقتصادية كربى

  
  الشراكة األورو مغاربية :املطلب األول

 عن طريق الشراكة الثنائية مع دول الضفة اجلنوبية  بطرح مشروعه االحتاد األورويببادرلقد           
  ومصر تونس اجلزائر املغرب لبنان سوريا السلطة الفلسطينية تركيا إسرائيل مالطا: لمتوسط و اليت تضمل

 هذا املشروع يربز رغبة األوروبيني يف إعادة تأكيد التواجد األورويب على الساحة الدولية كمنافس قربص،
و يشكل .  و األوسط و األقصىقوي و فعال للواليات املتحدة األمريكية اليت استحوذت بالشرق األدىن

برز املشاريع اليت ستؤطر العالقات اإلقليمية يف القتصادية و املالية و التجارية أيف نفس الوقت من الناحية ا
  .                                              منطقة البحر املتوسط

 االستراتيجي من جهة و لسوقها الواسعة           تشكل الدول املغاربية منطقة ذات أمهية كربى ملوقعها
 من دان يف نظر دول االحتاد األورويبو من هذا املنطلق تبقى روابط التعاون مع هذه البل. من جهة أخرى

 بالنسبة  أما.املسلمات اليت ال ميكن التخلي عنها بل جيب أن ترقى اتفاقيات التعاون إىل اتفاقيات شراكة
على الرغم من أن ليبيا (اد األورويب أهم شريك اقتصادي هلذه الدول اخلمسة للدول املغاربية فيشكل االحت

فيصبح من صاحل الدول املغاربية االرتباط بدول االحتاد ) و موريتانيا ليستا معنيتان باملشروع املتوسطي
نوفمرب  27/28األورويب بواسطة اتفاقيات شراكة تستند يف ذلك على قواعد مؤمتر برشلونة ما بني الفترة 

  : و الذي  حدد بيانه أسس التعاون و املشاركة على املستويات التالية1995
  ).إقامة منطقة مشتركة من السالم و االستقرار( الشراكة يف السياسة و األمن -          
  ).إقامة منطقة مشتركة مزدهرة اقتصاديا( الشراكة يف االقتصاد و املال -          
   .)1( من خالل التقارب بني الشعوباالت االجتماعية والثقافية واإلنسانيةاجمل يف  الشراكة-          
  :و اليت ستترجم ميدانيا إىل           
  .)2010يف حدود  (بناء منطقة منو يف وترية التنمية االجتماعية و االقتصادية املستدمية•           
  .تقليص فوارق التنمية•           
   .سني التعاون و التكامل اجلهويحت•           

  
 (1) El Hadi MAKBOUL, Partenariat Union Européenne -Algérie. Quelles perspectives de 
développement ? In : Séminaire international L’Accord d’association et les perspectives de 
coopération entre l’Algérie et l’Union européenne. Co-organisé par la Fondation Konrad Adenauer et le 
CENEAP, Alger, 18-19 mars 2002.  
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 .الزيادة املعتربة يف املساعدات املالية من دول االحتاد األورويب•           
  .تقوية و تدعيم عملية التحديث االجتماعي و االقتصادي•           
قات االقتصادية و خصوصا يف جمال تنمية التجارة و االستثمار و خلق مناخ جديد للعال•           

  .التعاون االقتصادي و التقين
  .زيادة على مسائل أمنية و أخرى ختص الدميقراطية و احلريات السياسية و حقوق اإلنسان•           
، الشمولية:بز  تتمياليت تضمنها مشروع برشلونةاجملددة  السياسة املتوسطيةفان ذا            

و كذا تتميز مببدأ .  االجتماعي، الثقايف و اإلنساين احملور األمين، و- باشتماهلا على احملورين السياسي
  .)1(املعاملة باملثلبدأ  مبم، و الذي يتضمن ، ليس مساواة الشركاء ، و لكن ضرورة االلتزاالشراكة
لتوقيع اتفاقيات شراكة منفردة مع )  و اجلزائرتونس، املغرب(و لقد تسابقت الدول املغاربية           

االحتاد األورويب، يف ظل أوضاعها الداخلية اليت تعكس تنامي االختالالت و تطور األزمات، و يف بيئة 
بإضعاف الدول املغاربية، و النامية عموما، األمر الذي ) العوملة االقتصادية(دولية متيزت حتوالهتا اهليكلية 

اوضي و قلل من قدرهتا على ضمان مكاسبها بتلك االتفاقيات مما جعلها غري متكافئة، اضعف وزهنا التف
ذلك أن موازين القوى كانت يف غري صاحل االقتصاديات املغاربية اليت دخلت يف مفاوضات مبسارات 

نظومة  يف وحدة اقتصادية، معززة مبة مندجمةمنفردة مع دول االحتاد األورويب اجملتمعة اليت تتحرك كتكتل
    ..)2(مؤسسية و سياسية و أمنية مشتركة

و حىت ترقى عالقات االحتاد األورويب مع الدول املغاربية إىل شكلها املنظم فقد مت التوصل إىل           
 1995 متوسطي بني االحتاد األورويب و تونس يف عام -اتفاقيات ثنائية للشراكة يف إطار املشروع األورو

 لتدخل حيز النفاذ يف مارس 1996 و مع املغرب يف فرباير 1998تطبيق يف مارس لتدخل ضمن مرحلة ال
  .  2002 و مع اجلزائر يف أفريل 2000

 اليت  بالنسبة لدول الضفة اجلنوبية للمتوسط، وامليادين االقتصادية جوهر الشراكةتشكل           
  :اشتملت على اجملاالت التالية

  الت السلعيةجمال حترير املباد .1         
 سنة من تاريخ التوقيع على االتفاقيات يتم من 12 منطقة تبادل حر خالل فترة مدهتا إقامة إن         

خالل رفع كافة القيود على حركة املنتوجات الصناعية مبا فيها حقوق مجركية و رسوم مماثلة هلا على 
 من التخفيض  %20 إىل 10جيي بواقع الفور بالنسبة جملموعة حمددة من السلع الصناعية، و بشكل تدر

  . من املنتوجات الصناعيةأخرى ألصناف سنة بالنسبة 12 إىل 7السنوي خالل فترة 
 
  

(1) BOUZIDI Nachida, Les enjeux économiques de l’Accord d’Association Algérie- Union Européenne, op.cit., p.76. 
 .26.، ص2003املرجع السابق،،  لالقتصاديات املغاربية يف جمال الشراكة مع االحتاد األورويبالتحديات املستقبلية صاحل صاحلي، )2(
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 بالنسبة ملنتجات الزراعة و الصيد البحري و املنتجات التحويلية الزراعية فيتم وضع معايري أما          
يث يكون التحرير تدرجييا لتحريرها تلتزم ا مجيع األطراف و تضمن حتقيق مصاحلها من خالهلا، حب حمددة

  .و ال يسري إال بعد حوايل مخس سنوات من سريان االتفاقيات مع األطراف املوقعة عليها
  جمال حترير جتارة اخلدمات .2          

 التحفيزية الالزمة املتعلقة باخلدمات عرب احلدود، و اإلجراءات باختاذ األطرافحيث يقوم مجيع           
  .الطبيعيني لألشخاصي و النقل، و الوجود املؤقت التواجد التجار

   و املنافسةاألموالجمال تسوية املدفوعات و حترير حركة رؤوس  .3         
 مبجرد األموال الفوري لكافة القيود على حركة رؤوس اإللغاءأكدت كل االتفاقيات على لقد          

 العوائق إزالة و للتحويلملدفوعات بعملة حرة قابلة الشروع يف تطبيق اتفاقيات الشراكة، و تسوية مجيع ا
  . اليت تضر مبناخ املنافسة يف املبادالت بالفضاء األورو مغاريباإلجرائيةاملؤسسية و 

، و التعاون جمال ترقية التعاون االقتصادي يف ميادين كثرية و متنوعة منها التعاون اجلهوي .4         
، و تقريب األجنبية و محاية البيئة و التنمية الصناعية، و محاية االستثمارات العلمي و التقين و التكنولوجي،

 اإلعالمالقوانني و التشريعات، و التعاون يف جمال اخلدمات املالية و الزراعية و الصيد البحري و النقل، و 
، و اإلحصائيات و االتصال، و الطاقة و املناجم، و السياحة و الصناعات التقليدية و التعاون اجلمركي و

  اخل..محاية املستهلكني 
 احلوار أو جماالت التعاون االجتماعي و الثقايف سواء تلك املتعلقة بالعمالة املهاجرة، إىل إضافة         

 توطينها يف إعادةاملتعلق بامليادين االجتماعية مثل شروط احلياة و ظروف العمل و اهلجرة غري الشرعية و 
 و حتسني شروط احلياة األسرةاسبة االجتماعية و الصحية و ترقية دور املرأة و ختطيط  احملأنظمةبلداهنا، و 

، و التكوين اإلنسانيف املناطق احملرومة و تنمية قطاع السكن االجتماعي و ترقية و احترام حقوق 
قافة و حتسني نظام  العاملة يف ميادين الثاإلطاراتو تنظيم التظاهرات الثقافية و الترمجة، و تكوين ...املهين

  اخل..التعليم و التكوين
 التعاون يف جمال قطاع العدالة و الشؤون الداخلية و منها مقومة اجلرمية املنظمة و تبييض أخريا  و        

   )1( اخل.. و الرشوة و الفساداإلرهاب، و العنصرية و املخدرات، و األموال
و متوسطي خيضع لعدة عوامل بالرغم من التجسيد النظري و الواقع أن الفضاء االقتصادي األور          

فالفارق يف مستوى التنمية بني مشال البحر املتوسط و جنوبه واسع جدا، فالتوقيع . هلذه الشراكات الثنائية
)  اجلزائر-  املغرب- تونس( متوسطية من طرف ثالثة بلدان مغاربية -على اتفاقيات الشراكة األورو 

  :اليةيفرض التساؤالت الت
  
  .29-28  ص ص املرجع السابق،،التحديات املستقبلية لالقتصاديات املغاربية يف جمال الشراكة مع االحتاد األورويب صاحل صاحلي، )1(
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كيف يتم إنشاء منطقة جتارة حرة بني بلدان االحتاد األورويب املتطورة تصنيعا و تكنولوجيا  *         
  .تاجا و منواو البلدان املغاربية املتخلفة إن

 هل تقتصر هذه الشراكة على املبادالت التجارية يف حني ترتكز االقتصاديات احلالية على *         
  .املعارف و اإلبداع يف إطار عوملة االقتصاد

  ما حمتوى التعاون بني شركاء غري متوازنني، و هل من تقارب، و بأي كيفية ؟ *         
 مغاربية، ينبغي النظر إىل املضمون -لة اتفاقيات الشراكة األوروقبل التعرض إىل حصي          
  . الذي تطبق فيه هذه االتفاقيات و االقتصادياالجتماعي

 سوف نقدم من خالل هذا اجلدول، بعض األرقام من اجل إظهار فوارق التنمية االقتصادية و          
  .البشرية ما بني الشركاء

  قتصادية و البشرية ما بني الشركاءجدول لتوضيح فوارق التنمية اال
ترتيب الدول حسب   

مؤشر التنمية البشرية 
(IDH)) 2003(  

متوسط العمر املتوقع 
  عند الوالدة

2003 

  )٪(نسبة تعليم الكبار 
2003  

النسبة اخلام للتمدرس 
  ) )٪(كل املستويات (

2002/2003  
  الضفة الشمالية للمتوسط

  فرنسا
  اايطالي
  اسبانيا
  اليونان

  لربتغالا
  

  الضفة اجلنوبية للمتوسط
  املغرب
  اجلزائر
  تونس
  ليبيا
  مصر

  
  الضفة الشرقية للمتوسط

  تركيا
  إسرائيل
  مالطا
  قربص
  سوريا
  األردن

  

  
16  
18  
20  
24  
27  

  
  

124  
103  

89  
58  

119  
  
  

94  
23  
32  
29  

106  
90  

  
79.5  
80.1  
79.5  
78.3  
77.2  

  
  

69.7  
71.1  
73.3  
73.6  
69.8  

  
  

68.7  
79.7  
78.4  
78.4  
73.3  
71.3  

  
99  

98.5  
97.7  
91.0  
92.5  

  
  

50.7  
69.8  
74.3  
81.7  
55.6  

  
  

88.3  
96.9  
87.9  
96.8  
82.9  
89.9  

  
92  
87  
94  
92  
94  

  
  

58  
74  
74  
96  
74  

  
  

68  
91  
79  
78  
62  
78  

  
  السكان  

  
الناتج احمللي اخلام 

  2003 احلقيقي لكل فرد

 نسبة املديونية ٪
)1999(  

املديونية نسبة إىل الناتج 
  )1999( احمللي اخلام
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  الضفة الشمالية للمتوسط

  فرنسا
  اايطالي
  اسبانيا
  اليونان
  الربتغال

  
  الضفة اجلنوبية للمتوسط

  املغرب
  اجلزائر
  تونس
  ليبيا
  مصر

  
  

  الضفة الشرقية للمتوسط
                            تركيا
  إسرائيل
  مالطا
  قربص
  سوريا
  األردن

  

  
  

60.0  
58.0  
42.1  
11.1  
10.4  

  
  

30.6  
31.9  
9.9  
5.6  

71.3  
  
  
  

71.3  
6.7  
0.4  
0.8  

18.1  
5.4  

  

  
  

27677  
27119  
22391  
19954  
18126  

  
  

4004  
6107  
7161  
  )1997يف (6697
3950  

  
  
  

6772  
20033  
17633  
18776  
3576  
4320  

  
  
  
  
  
  
  
  

19320.8  
30920.6  
11322.7  
3363.0  

29849.1  
  
  
  

91205.4  
  

1033.9  
  

20864.7  
8234.1  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

59.5  
69.0  
62.8  

  
39.0  

  
  
  
  

47.1  
  

30.6  
  

126.4  
121.0  

  2002/2003 معطيات
.2005, PNUD, 2005rapport mondial sur le développement humain:  Source 

  
 :           من خالل هذه املعطيات، ميكن استخالص ما يلي

 ،،)1(نوب املتوسطعمق فوارق مستويات التنمية االقتصادية و البشرية ما بني دول مشال و ج        •   
   .نالحظ ضعف التقارب االقتصادي ما بني مستويات التنميةأخرى  بعبارة

املتوسطية يف اجلنوب و الدول   الفوارق ما بني مستويات املعيشة ما بني الدوللقد عرفت           
ايل لالحتاد األورويب فالناتج احمللي اإلمج. املتوسطية يف الشمال يف الثالثني سنة املاضية تطورات جد خمتلفة

 مرة أعلى من الناتج احمللي اإلمجايل لدول أوروبا 28 مليار أورو أي 6744:  كان يقدر ب1996يف عام 
   .  مرة أعلى من دول جنوب املتوسط50الشرقية و الوسطى، و 

ات  مر10 الدخل املتوسط حسب كل فرد هو حوايل أن إىل يف الوقت الراهن األرقام          و تشري 
  . منه يف الدول املتوسطية الشريكة أوروبااكرب يف 

  
(1) Lucile DAUMAS, La Méditerranée, zone de prospérité partagée à la lumière du partenariat euro 
méditerranéen, quel volet social ? Rabat, juillet 2000. 
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حسب (ة املتوسطية يات النمو على مستوى املنطق          فعندما نقوم بتحليل املعطيات اخلاصة مبستو
 بالنسبة لبقية دول أما.  تعرف مستوى عايل من النمو االقتصادي إسرائيل أن، نالحظ )اجلدول السابق

تركيا، تونس،  (أخرى ضعيفا يف حاالت أو يبقى بطيئا أوروباجنوب و شرق املتوسط، فان التقارب مع 
ول اليت ختضع ملصدر خارجي واحد و يكون يف حالة اخنفاض كحالة ، و يبقى سلبيا للد)مصر و املغرب

 تعرف فإهنا األوروبيةالدول اجملاورة  للمجموعة  أما. لألردنالريع البترويل للجزائر و التحويالت بالنسبة 
  ).اليونان، اسبانيا و خاصة الربتغال (األورويبحركة واسعة من التقارب االقتصادي مع االحتاد 

  
  أوروبا املوحدة اقتصاديا تتوسع إىل الشرق •          

  الوزن االقتصادي ألوروبا*
بفضل و . منذ خلق العملة املوحدة األوروبيةو ذلك   دولة،15 ب أوروبا االقتصادية حتققت           

  .هذا أصبحت أوروبا قوة اقتصادية كبرية، بإمكاهنا منافسة الواليات املتحدة األمريكية و اليابان
 مليار 8000 مليون نسمة، ناتج حملي إمجايل يصل سنويا إىل 370       بسكان يصل عددهم إىل    

٪ من الصادرات العاملية، و ذا متثل 40 أورو للفرد، صادرات تعادل 22000أورو، و هو ما يعادل تقريبا 
  . األمريكية٪ للواليات املتحدة24.1٪ من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مقابل 23.1أوروبا 

  توسع أوروبا إىل الشرق*
و لقد ترجم هذا .           باهنيار جدار برلني، أظهرت أوروبا اهتمامها بدول املعسكر السوفيييت سابقا

، كانت هذه التدفقات املالية مرتني أكثر 1994فمنذ . يف البداية بتدفقات مالية معتربة يف اجتاه هذه الدول
 الضفة اجلنوبية للمتوسط، يف وقت أن مبادالت أوروبا مع دول أوروبا من تلك املخصصة جململ دول

الشرقية ال متثل سوى نصف مبادالهتا مع دول جنوب املتوسط، و أن السكان املهاجرين يف أوروبا ذوي 
  .األصول املتوسطية تعادل تقريبا ستة مرات املهاجرين القادمني من الدول الشرقية

 اإلرادة مع انضمام دول أوروبا الشرقية إىل االحتاد األورويب خالل عام و لقد تأكدت هذه          
 مليون نسمة مبساحة 455حتاد عدد سكان هذا االليتجاوز . )1( دولة 25، لتصبح أوروبا مشكلة من 2004

  . 2 مليون كلم4.3تزيد عن 
  :ورو مغاربية بالنسبة للدول املغاربيةرهانات لشراكة األ. أ

  :الل اتفاقيات الشراكة االورو مغاربية ميكن استخالص نوعني من الرهانات           من خ
 الذي يواجه الدول املغاربية يعيدنا إىل عملية العوملة االقتصادية، و إىل تصور الرهان األول          

  .االلتحاق بأوروبا كما تطرحه اتفاقيات الشراكة االورو متوسطية
  

 (1) Smail GOUMEZIANE, L’Euro- Maghreb entre deux eaux, in : www.l’Euro-Maghreb entre deux 
eaux.htm 25/04/04.   
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قل ضررا من خطورة التهميش و اإلقليمي أصبح خطر االنفتاح سياق العوملة االقتصادية، يففي           
هذا هو املعىن احلقيقي لعوملة االقتصاد  .زة عن التكيف بالنسبة لالقتصاديات اليت تبقى عاجاإلقصاء
 إمكانيات، فان أخرىبعبارة .  دولية و ليست وطنيةأسس على  النمو االقتصادي يتم أن، حيث الرأمسايل

 و هذا عن طريق تدويل االقتصاديات باالندماج يف املبادالت الدولية،النمو االقتصادي متر بالضرورة 
  .)1(الوطنية
فضاء  االلتحاق بالإمكانية هو ةبالنسبة للدول املغاربيمتوسطية  وورهم به الشراكة األافما تس          

.  ، هو طريق و وسيلة لتسجيل اقتصادياهتا يف املبادالت الدولية و من مث يف العوملةاألورويباالقتصادي 
 مغاربية و، تبقى الشراكة االورمكلفة و غري مؤكدة على املدى املتوسط اآلنية النتائج أنفعلى الرغم من 

  .الرأمسايل متطلبات عوملة االقتصاد إىل الدول املغاربية بالنظر أمامفرصة 
 و يتعلق تتضمن مصري الدول املغاربية يف ظل العوملة االقتصادية،ذا فان الشراكة االورو مغاربية           

  .  بالنسبة هلذه الدولبرهان كبري هنا األمر
 املترتب على اتفاقيات الشراكة االورو متوسطية بالنسبة للدول املغاربية، يتعلق الرهان الثاين أما          
 أسواقهابعد عمليات التحرير التجاري، مابني  اليت سوف تنتج عن هذه االتفاقيات) العالقات(بالروابط 

لدويل هلذه االقتصاديات، طبيعة االندماج ااألوىل بفهو يتعلق بالدرجة . الداخلية و السوق اخلارجية
 على مواجهة حتديات اقتصاديات هذه الدول، و يف الدرجة الثانية بقدرة أوروباخصوصا يف عالقاهتا مع 

 هيكلية ضرورية ملواجهة حتدي املنافسة و إصالحات إقامة يف األساسيذا يظهر دور الدولة . االنفتاح
  .)2(قارنةبضرورة التطور يف هراركية االمتيازات املالسماح 

          يبقى على الدول املغاربية أن ال تتعامل مع هذه االتفاقيات كفرصة لالندماج يف االقتصاد العاملي 
تحقيق التنمية  ل املناسبةاهليكلية اإلصالحات إحداثجل انه اكرب حتدي تواجهه من أو فقط، و لكن على 

  . الشاملة
  ملغرب العربمغاربية على دول ا-روو آثار الشراكة األ.ب
تصدير   يف إطار التقسيم الدويل للعمل جند دول املغرب العريب  تتخصص حسب بنية صادراهتا يف         

         احملروقات على شكلها اخلام بالنسبة للجزائر و تصدير املواد األولية و بعض املنتجات املصنعة     
رب االحتاد األورويب أهم شريك جتاري بالنسبة للدول يعتو. النسيجية و الغذائية بالنسبة لتونس و املغرب

         املغاربية اخلمسة سواء تعلق األمر بوارداهتا أو صادراهتا، حيث تتراوح حصة االحتاد األورويب من 
     
 
 
(1) BOUZIDI Nachida, Les enjeux économiques de l’Accord d’Association Algérie- Union Européenne, op.cit., p.80. 
(2) ibid., p.81.  
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٪ خالل التسعينات، يف وقت أن نسبة التجارة املغاربية ضمن التجارة 75 و 70الصادرات املغاربية ما بني 
٪ بالنسبة 4.4٪ بالنسبة للصادرات األوروبية و 4.1: اخلارجية لالحتاد األورويب تكاد تكون هامشية

املبادالت التجارية باالجتاهني املتعاكسني، كما يعكس التوجه و هو ما يعكس عدم التكافؤ يف . لوارداهتا
األورويب احلذر فيما خيص فتح أسواقها للمغرب العريب، كما أن انفتاحها هذا يبقى قائما أساسا يف إطار 

 فاحملتمل هو عدم حدوث تغيري كبري على هيكل صادرات الدول املغاربية جتاه بلدان .التجارياملنطق 
ورويب على املدى القريب بالرغم من التوقيع على اتفاقيات الشراكة و إنشاء منطقة للتجارة االحتاد األ

 و هذا بسبب عدم قدرة جهازها اإلنتاجي على التكيف السريع مع متطلبات 2010احلرة يف حدود عام 
املغاربية بسبب هذه الشراكة بينما يتوقع تغيريا بالزيادة يف حجم صادرات االحتاد األورويب جتاه البلدان 
  . إلغاء احلواجز اجلمركية من جهة و احلفاظ على مرتبتها التنافسية مع أمريكا من جهة أخرى

 مغاربية ، بإمكانه تضخيم املشكالت اليت -   إن التسريع يف عملية إقامة منطقة تبادل حر أوروبية        
ق كبري مغاربية ضروري من اجل حتسني قدرة فبناء سو. تعيق منو املبادالت البينية يف املنطقة املغاربية

جاذبية املنطقة لتدفقات رؤوس األموال األوروبية العمومية و اخلاصة و حتضري اقتصاديات دول االحتاد 
و هذا يتضمن ضرورة تعاون دول املغرب العريب من أجل . املغاريب ملتطلبات التبادل احلر مع أوروبا

  . )1( مغاربية–ية إلنشاء منطقة تبادل حر أوروبية التسيري اجلماعي للمرحلة االنتقال
 إن إنشاء منطقة تبادل حرة و جتسيدها التدرجيي على أرضية الواقع بالتعامل التجاري للمنتجات          

       الصناعية يف بادئ األمر مث التحرير التدرجيي للخدمات و اعتماد التعامل يف املنتجات الزراعية بطريقة
 على اقتصاديات الدول املغاربية سواء على ا ما تقتضيه اتفاقيات الشراكة سيكون له آثاراحلصص حسب

   .مستوى التوازنات الكلية أو اجلزئية
  :على مستوى التوازنات االقتصادية الكلية

 يف حصيلة* الدول املغاربية مبسامهة كبرية للرسوم على التجارة اخلارجيةتتميز اقتصاديات           
هذا االخنفاض . ائب و أن أي اخنفاض لقيمة هذه الرسوم سيؤدي إىل الضغط على األموال العموميةالضر

 يف املوارد اجلبائية خيتلف أثره من بلد آلخر حسب وزن اجلباية اجلمركية بالنسبة لإليرادات العامة يف
   واردات من أصل أورويبحسب ال(امليزانية و حسب درجة تبعية البلد جتاه وارداته من االحتاد األورويب 

     
 
 
(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., p.218. 

 -: إن املسامهة الكبرية للرسوم على التجارة اخلارجية يف حصيلة الضرائب بالنسبة للدول املغاربية يستجيب إىل متطلبني أساسني مها* 

حيث تساهم العائدات الضريبية حبصة كبرية و هامة يف متويل اخلزائن العمومية، السيما يف الدول غري : ئب و املاليةضرورة تتعلق بالضرا
  . ضرورة ذات طابع اقتصادي، قائمة على هيمنة احلمائية و ضرورة محاية مشاريع التنمية الناشئة–. البترولية
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سوم اجلمركية الكلية على الواردات حصة مهمة جدا بالنسبة لتونس، متثل الر). بالنسبة للواردات الكلية
من جمموع الواردات ) ٪71.5(أين الواردات من أصل أورويب متثل ) ٪22(بالنسبة لإليرادات العامة 

٪ من اإليرادات اجلمركية 15.9للتجارة التونسية و بالتايل فالنقص يف التحصيل اجلبائي سيصل إىل نسبة 
بينما ينخفض التحصيل اجلبائي للمغرب بنسبة .  الناتج احمللي اإلمجايل٪ من3.2الكلية أي ما يعادل 

أما بالنسبة للجزائر . ٪ من الناتج احمللي اإلمجايل2.5٪ من اإليرادات اجلبائية الكلية أي ما ميثل 10.3
٪ من 2.2٪ من اإليرادات اجلبائية الكلية و هو ما يعادل نسبة 19.2سينخفض التحصيل اجلبائي بنسبة 

  .)1(لناتج احمللي اإلمجايلا
إن اخنفاض قيمة الرسوم اجلمركية يؤدي إىل اخنفاض يف قيمة التحصيل الضرييب و الذي سيترجم           

إىل اخنفاض يف مستوى اإلنفاق العام زيادة على اخنفاضه من جراء التعديالت املفروضة على هذه البلدان 
 و بالتايل اختالل )2( حيدث اختالل يف مستوى الطلب العامو هذا ما. يف إطار سياسات التصحيح اهليكلي

  .يف مستوى التوازنات االقتصادية الكلية
  :على مستوى التوازنات االقتصادية اجلزئية

          انفتاح أسواق الدول املغاربية على الصناعات األوروبية له أثره املباشر على املؤسسات الصناعية 
 فاملؤسسات الصناعية للدول املغاربية اليت. ل النسيج الصناعي للبلدان املغاربيةبالدرجة األوىل و على جمم

تعيش مرحلة إعادة هيكلة صناعية للتمكن و التكيف مع االندماج داخل السوق األوروبية ستعاين بدون 
املنتجات األوروبية على املدى القصري خاصة و أن أسعار املنتجات الصناعية ستعرف  شك من منافسة
  و. اخنفاضا من جراء هذا االنفتاح و الدخول احلر للمنتجات األوروبية اليت تتميز باخنفاض تكلفة إنتاجها

لكن املؤكد هو أن اخنفاض أسعار املنتجات املستوردة سيؤدي إىل حتسني مستوى املنافسة للمؤسسات 
ى حويلية و هذا لن يتأتى إال علالصناعية يف البلدان املغاربية و فرصة لتنشيط صادراهتا من الصناعات الت

هناك اثر آخر ميس النظم اإلنتاجية للبلدان . زيادة على اثر املنافسة و األسعار. املديني املتوسط و البعيد
املغاربية اليت ستعرف اخنفاضا يف مستوى عرض الصناعات التحويلية احمللية و فقدانا ملناصب العمل و هذا 

  .  على املدى القصري
فإذا كانت أوروبا تعترب الشريك التجاري املهم لدول املغرب العريب فيجب أن ترقى هذه الشراكة          

إىل مبادئ التعاون بني شركاء غري متوازنني و إىل تقارب عادل يؤدي إىل النهوض باقتصاديات الدول 
جديدا  ظام اقتصاديو أن املطلوب مغاربيا هو التفادي  قدر اإلمكان جتسيد ن. املغاربية هنوضا حقيقيا

           يرهن أسواقها لسوق أوروبية عظمى بل األفضل أن يكون مرتكزا على اجلانب امللي و         
   

  .288.،ص2003، مصر، 153، عدد اجمللة السياسية، يف االندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية مع االحتاد األورويبشريط عابد، )  1( 
(2) Jose Maria,  Mella MARQUEZ, Ouverture extérieure et disparités territoriales au Maghreb, Colloque 
Economie Méditerranée Monde Arabe, Sousse 20-21 septembre 2002, p.4.  
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نه أن يشكل تدفقا اعية و الصناعية و السياحية من شأ اجملاالت الزريساهم يف تنميةل التكنولوجي
٪ مما يستوردونه و تطويرا بنيويا و نوعيا 50عن  لوجيا و يتيح للدول املغاربية تصنيع ما ال يقلللتكنو

و إذا كان ألوروبا دور تلعبه يف . ملؤسسات البحث العلمي و تأهيل العمالة للنهوض بالتنمية الشاملة
تكامل و تدعيم عملية تطوير اقتصاديات الدول املغاربية لتقليص فوارق التنمية و حتسني التعاون و ال

التحديث االقتصادي و االجتماعي وفقا ملواد اتفاقيات الشراكة فان على املغاربة توجيه هذا التعاون وفق 
  :تصورات بناءة إىل اجملاالت التالية

  : االستثمار و املساعدات املالية-1
املباشر و توجيه للبىن األساسية لتشجيع على زيادة حجم االستثمار مبا يف ذلك االستثمار األجنيب          ا

و يف جماالت الزراعة و الصناعة و السياحة و يف جماالت دعم املؤسسات التعليمية و البحث العلمي و 
فأمهية اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر تكمن يف انه . تدريب الكوادر البشرية على التكنولوجيا املتطورة

ه يؤدي إىل خلق فرص العمل و حتريك اآللة اإلنتاجية و بالتايل مصدر للمعرفة و التكنولوجية كما ان
و إذا اشرنا إىل تدفق رؤؤس األموال األجنبية عن طريق . االرتقاء مبستويات التجارة و املبادالت التجارية

االستثمارات فان مشاركة االحتاد األورويب جتاه دول املغرب العريب ال متثل إال حصة ضئيلة جدا من 
االستثمارات األوروبية يف العامل و هذا بالرغم من أن  أغلبية االستثمارات يف الدول املغاربية هي جمموع 

  .1999)1(٪ يف تونس عام 70من أصل أورويب و قد بلغت على سبيل املثال نسبة 
لدول توسيع قاعدة استثماراته داخل ا) يف إطار الشراكة(و املطلوب اآلن من االحتاد األورويب            

. املغاربية و مساعدهتا للعمل على توفري املناخ املناسب لذلك و القضاء على كل املسببات اليت حتول دونه
و جيب على املغاربة إقناع األوروبيني باستثمار ما يوازي على األقل العجز التجاري بني الدول املغاربية و 

   وعات البنية األساسية و التعليمرب منها ملشردول االحتاد األورويب يف مشاريع تنموية خيصص اجلزء األك
و هكذا سيتالءم بدون شك   . التدريب و التأهيل البحث العلمي و توطني التكنولوجية و التنمية الصناعية

 التطور الصناعي املتحقق من خالل االستثمار املباشر مع املساعدات املالية األخرى لينعكس مباشرة على
  .معدالت النمو

أما عن املساعدات املالية من االحتاد األورويب للدول املغاربية يف إطار اتفاقيات الشراكة فهي          
ضئيلة مقارنة مبا ستخسره هذه الدول من جراء إلغاء الرسوم اجلمركية على وارداهتا من املنتجات 

وروبا الشرقية خالل و يكفي مقارنة معدل املساعدات اليت قدمها االحتاد األورويب لدول أ. األوروبية
       للفردورو ي4.5ورو للفرد سنويا يف حني مل تتجاوز معدل  ي23السنوات السابقة حيث بلغت معدل 

      
  
  .289.ص، املرجع السابق الذكر، االندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية مع االحتاد األورويب شريط عابد، ) 1(
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 سنوية يف شكل مساعدات األورويبيعرض االحتاد  (ى اتفاقيات الشراكةلمغاربية املوقعة علبالنسبة ل
 مليار يورو يتم توزيعها بطريقة غري متساوية بني الدول 4.7مشروعات و قروض و منح يف حدود 

 بلغت حجم املساعدات املالية 2006-2000و الذي خيص الفترة *MEDA 2 برنامج إطاراملتوسطية، ففي 
و يف هذا اإلطار إذا أردنا أن نقارن بني اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية و ) )1( مليار يورو1.125

 و التجربة اآلسيوية مثال ، جند أن السياسة اليت تتبعها اليابان اجتاه الصني و ماليزيا و تايالندا و الفيليبني
يف و تداخل املصاحل الذي ميليه القرب اجلغرا فكرة التضامن تقوم على سياسة تفضيلية، هي ..اندونيسيا

 االستثمارات اليابانية املباشرة يف جواره اجلغرايف حيث تلقت ماليزيا لوحدها إىلاالقتصادية، و هنا نشري 
 ما قورن بالرقم الذي تلقته إذا مليار دوالر و هو رقم مهم 14 حوايل 1996 و 1986يف الفترة املمتدة بني 

    . )2( مليار دوالر11.2الفترة الذي مل يتجاوز  خالل نفس أوروباكل دول جنوب املتوسط من 
          ففي إطار النقاش الذي يتم يف سياق احلديث عن منطقة ازدهار و تعاون مشتركة، فان 

باستثناء . الضغوطات االقتصادية و االجتماعية الناجتة عن تطبيق برنامج الدعم املايل قد أدت إىل خيبة أمل
 مليار يورو، مل 1.5، مبساعدة مالية قدرت ب 1999 و 1996حدها، ما بني إسرائيل، اليت استفادت لو

تتحصل الدول األخرى على مكاسب كبرية، فالنتائج املنتظرة السيما يف جمال حماربة الفقر و البطالة و 
    .        )3( هامشيةتكاد تكونختفيض الديون اخلارجية و تصحيح اقتصادياهتا 

  : التنمية املستدمية-2
حتقيق التنمية املستدمية يتطلب توفري القاعدة العملية و التكنولوجية و مؤسسات قادرة على           

و هذا هو الدور املطلوب من االحتاد األورويب . استخدام هذه القاعدة و توظيفها الستمرار التنمية
 ذا الدور و املسامهة يفكشريك اقتصادي و جتاري لدول املغرب العريب و بالتايل يستوجب عليه القيام 

رمسه و ختطيطه مبا حيقق مصاحل الشراكة بعيدا عن السعي لتحقيق املصاحل املنفردة و على االحتاد األورويب 
املسامهة بشكل فاعل و مؤثر يف دعم مؤسسات الثقافة التنموية فنيا و ماليا حىت تتحقق التنمية مدعومة 

  .ةبالقدرات املالية و التكنولوجي
      
 

 *MEDA ،هي أداة للدعم املايل و التقين لربنامج التعاون األورو متوسطي.  

التكامل االقتصادي العريب : الندوة العلمية الدولية حول :، يفآثار الشراكة األورو متوسطية على االقتصاديات العربية يوسف مسعداوي، )1(

  .7. ص سابق،، املرجع الاألوروبية-كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية
التكامل االقتصادي العريب : الندوة العلمية الدولية حول :، يفآفاق مشروع الشراكة األورو متوسطية و موقع العب فيه ،مصطفى خبوش )2(

  .5. ، املرجع السابق، صاألوروبية-كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية
(3) MAKBOUL El Hadi, Partenariat Union européenne - Algérie, quelles perspectives de 
développement ? In : séminaire international« L’accord d’association et les perspectives de 
coopération entre l’Algérie et l’Union européenne», Fondation Konrad Adenauer et le CENEAP, Alger ? 
18-19 mars 2002, p.47. 
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  :الة املؤهلة العم- 3
            املفارقة لدول املغرب العريب تتلخص يف توفر عمالة رخيصة و لكنها ناقصة اخلربة و الكفاءة اليت    

 و انطالقا من أن االحتاد. تتطلبها االستثمارات الصناعية املعتمدة على طرق إنتاج معقدة و متطورة
  التوازن(بية انسجاما مع رؤيته و حتقيقا ألهدافه و مصاحله األورويب يسعى إىل دفع التنمية يف املنطقة املغار

فاملطلوب منه املسامهة يف برامج تأهيل العمالة للدول املغاربية )  التنافسي االقتصادي األورويب األمريكي
 تعليما و تدريبا و تقانة عرب إعداد و متويل برامج تدريبية و توفري وسائل التكنولوجية و أدواهتا لدعم هذه

  .)1(الربامج
  : املعلوماتية- 4

 أوروبية جتمع كل ما ينتج يف ميادين البحث                 –         البد من إنشاء شبكة معلومات مغاربية 
  و االستكشاف و املنجزات احلديثة يف أووربا ووضعه حتت تصرف مراكز البحوث و التطوير املغاربية و

بتقدمي املساعدة املادية و العلمية للتنسيق بني مؤسسات البحث و  يتوجب على اجلانب األورويب القيام 
التطوير األوروبية و بني مثيالهتا يف دول املغرب العريب و إقامة مشروعات مشتركة للبحث و التطوير يف 

فاجلدية يف طرح مسالة الشراكة و تقليص فوارق التنمية . اخل..جماالت الزراعة و الصناعة و البىن األساسية
جيعل االحتاد األورويب مطالبا مبساعدة الدول املغاربية على تطوير مؤسسات البحث العلمي و قواعد 

  .املعلومات و شبكات االتصال و إنشاء بنوك معلومات متطورة
  : التعليم و النظم التعليمية-5

حدمها عن ل أتسايران و مترابطان ال ميكن فصالنمو االقتصادي و مستوى التعليم مفهومان م          
  .، فالتجارة ال تكفي وحدها لتحقيق طموحات التنمية و التكامل االقتصادياآلخر

النظم التعليمية للدول املغاربية  مل تصل بعد لتغطية حاجيات اجملتمع و مواجهة الضغط الدميغرايف           
يب يف معدالت التمدرس و فربغم التحسن النس. و احنرفت إىل التعليم الكمي على حساب التعليم النوعي

 هلذه ) سنة15 أكرب من -أمية الكبار (إال أن نسبة األمية. خاصة يف مراحل التعليم االبتدائي و الثانوي
٪ للجزائر و 30.2 ٪ للمغرب49.3:  النسب التالية2003البلدان مازالت مرتفعة حبيث سجلت خالل عام 

 بني التعليم و اإلنتاج الترابط العلمي يبقى غياب  التعليم العايلنصيبكذلك برغم تطور . ٪ لتونس25.7
 علمية و تكنولوجية قادرة على إنعاش عملية كفاءاتاملشكلة األساسية يف عدم مقدرة هذه الدول تكوين 

هناك  و يف نفس السياق ،)2(التجديد و التطور التقين و بالتايل التعايش مع املتغريات اهليكلية القتصادياهتا
   التأخرسبب  خالهلا إبراز أرادا من  Raouchen METHAMEM et Hatem M’HENNIا قام دراسة 

  
  .289. ص، املرجع السابق الذكر،االندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية مع االحتاد األورويب شريط عابد، ) 1(
  .289.  نفس املرجع، ص)2(
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يف » أفكار جديدة«قدرة هذه الدول  على خلق الذي تعاين منه الدول النامية و الذي حصراه يف عدم 
  امليدان التكنولوجي و يف حاالت أخرى، خاصة فيما خيص الدول األكثر فقرا، يف عدم قدرهتا على فهم و

 بسبب نقص الكفاءات و ضعف مستوى تعليم  بالقدر الكايف، و هذاستعمال هذه التكنولوجيات
  .)1(ناالسك

ج يف احمليط السوسيو اقتصادي للبلد خاصة و أن الدول املغاربية هلا ما   فاجلامعة جيب أن تندم        
يؤهلها لذلك باعتبار توافر العدد اهلائل من األساتذة الباحثني و الكفاءات القادرة على تغطية ميادين     

  .ة التقنية أو التحكم التكنولوجيالنشاط االقتصادي و الصناعي سواء من حيث املساعد
  :)21( يف إطار املشاركة املغاربية األوروبية جيب على الدول األوروبية مساعدة شركائها يف اآليتو          

 تعريف و حتديد االحتياجات االقتصادية يف جمال البحث العلمي و التقين و تثمني إنشاء -         
  .شبكات حول أقطاب القدرات اجلامعية

دية و السوسيو ثقافية يف سياسة البحث العلمي و التطوير  إدماج اهتمامات احلياة االقتصا-          
األمر يتعلق بتحديد األدوات و الطرق إلعطاء احللول للمشاكل املطروحة من طرف اجملتمع . التكنولوجي

  .ككل
  . املسامهة يف االستراتيجيات الالزمة لتحسني املنتجات و الكيفيات الصناعية-         

  .عملية نقل التكنولوجيا و إحداث مراكز للبحث العلمي املسامهة يف -         
فضاء التكوين العلمي و (اجلامعة :  إحداث ترابط فعال متعدد األشكال بني الفضاءات الداخلية-         

  ).فضاء البحث و التطوير(و السياسات العامة للبحث و التطوير ) الفضاء الصناعي(و املؤسسة ) التقين
ة يف توفري متطلبات تغيري أمناط التعليم خرية و ماال يف مراحله املختلفة ليصبح أكثر  املسامه-         

  .تقلبا للمتطلبات التكنولوجية املتقدمة و مناسبا لشروط التعامل معها
  و أهم شيء هو العمل على تنسيق السياسات بني الدول املغاربية يف اجملال االقتصادي و العلمي         
، و هذا دف اكتساب مزايا اقتصادية جديدة يف عالقاهتا مع فاوض مع أوروبا بشكل فرديجنب الت، لت

  . الذي يتحرك ككتلة واحدةاالحتاد األورويب
  
  
  
  

(1) METHAMEN Raouchen, M’HENNI Hatem, «Fosse numérique» et retard technologique ; une 
illustration empirique dans le cadre des pays du bassin méditerranéen, in : Colloque Economie 
Méditerranée Monde Arabe «Intégration Euro -méditerranéenne et évolution structurelles et 
institutionnelles des économies méditerranéennes», Tunisie : Sousse, 20-21-septembre 2002, pp.2-3. 

  .290.رجع السابق، صشريط عابد، امل) 2(
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       انضمام الدول املغاربية إىل منظمة التجارة العاملية                               :املطلب الثاين
  

          تعمل الدول املغاربية دف مزدوج إلجناح اندماجها يف الدوائر االقتصادية الدولية، فبالتوازي 
 مغاريب، فهي ترتبط كذلك مبسار االنضمام إىل منظمة -وع األورومع التزامها احليوي يف النقاش و املشر

 حيث أدركت الدول املغاربية، بالنظر إىل اتساع عضوية املنظمة العاملية للتجارة اليت تغطي .التجارة العاملية
 استمرار هذه الدول خارج نظام املنظمة لن حيول دون أن التجارة العاملية، إمجايل من %90أكثر من 

 من إال، بينما لن تتاح هلا االستفادة من االجيابيات النظامرها بالسلبيات اليت قد يتمخض عنها هذا تأث
  .  املنظمةإىلخالل االنضمام 

االتفاقية العامة للتعريفة ( الدول املغاربية باإلطار متعدد األطراف  عالقة معرفة          و إذا أردنا 
يف تتمتع بصفة العضوية ، جند أن ثالثة دول مغاربية ) العامليةمث منظمة التجارة ، -GATT–اجلمركية 

 مارس 29منذ ،  تونس 1995  ماي31منذ ، موريتانيا 1995جانفي 1منذ املغرب : منظمة التجارة العاملية
 الدول اليت متلك  مراقب يف املنظمة على أن ختوضبصفة  و ليبيا* كل من اجلزائرتتمتعيف حني ، 1995

   .)1( سلسلة من املفاوضات لتتمكن من االنضمام إىل املنظمة يفهذه الصفة
  

  : منظمة التجارة العاملية يعين التزامها مبا يليإىلو انضمام الدول املغربية         
  
، األعضاء بالرعاية أي عدم التمييز يف املعامالت التجارية بني الدول األوىل تطبيق مبدأ الدولة .1         

 نفس االمتيازات، اليت تنشأ عن طريق األخرى األعضاءعلى كل دولة عضو منح الدول مبعىن يستوجب 
  .أي تبادل جتاري ثنائي

         
  
 
مسار املفاوضات تقدم بشكل .  املؤسسةاإلجراءات إطار منظمة التجارة العاملية يتم يف إىلبصفة عامة فان مسار مفاوضات انضمام اجلزائر * 

 التزمت اجلزائر و، خاصة حول نظام التجارة اخلارجية اجلزائرية، اجلزائرينظام االقتصادي الدمي مذكرة حول ملحوظ ، السيما بعد تق
 أنفرغم .  يف املنظمة حول جتارة السلع، املنتجات الزراعية و اخلدماتاألعضاء من طرف الدول  سؤال مقدم344 على حوايل باإلجابة

 الطبيعة  اخلاصة السياسية و إىل تبقى معقدة بالنظر أهنا إال الوقت، حقيقة و ضرورة يف نفس تصبحأقد يف اجلزائر عملية التحرير التجاري 
 Hassan SQALLI, «Accession de l’Algérie à: ملزيد من التفاصيل انظر.االقتصادية للجزائر و كذا ضعف التنظيم االقتصادي

l’OMC et négociation d’un accord d’association avec l’Union européenne : intégration à l’économie 
HEDIR , Mouloud;  17-15.p, 1997, Alger, 1997décembre ,  22 N°,MUTATIONS:  in, »mondiale

 Intégration à , AOUIDEF.A;  2003, ANEP:  Alger, L’économie algérienne à l’épreuve de l’OMC
.1997décembre , °22n, Alger, SMUTATION:  in, l’économie mondial 
 

 (1) Liste des Membres et Observateurs, in : 
http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm, consulté le 27/11/2006. 
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متثال مببدأ التنافس الكامل يف املعامالت التجارية و يعين ذلك اإللغاء التدرجيي لكل أوجه  اال.2         
  .الدعم احلكومي لإلنتاج السلعي و اخلدمي و التصدير و التوريد  و القروض

 من القيود اجلمركية و غري اجلمركي - و تدرجييا- اعتماد مبدأ حترير التبادل التجاري.3         
   .)1(بأصنافها

 

 و اليت حتكم النظام الرأمسايل يعين خضوع »وفاق واشنطن« ذه املبادئ اليت أقرها م فااللتزا         
 اليت املبادئ هذه ة على نطاق واسع،االقتصاديات املغاربية إىل التحديات الناجتة عن حترير جتارهتا اخلارجي

صادية و االجتماعية شاسعة بني دول العامل  فوارق التنمية االقتأنتتضمن مساواة يف التعامل يف وقت 
  . باقي دول العامل دول الثالوث االقتصادي والسيما بني

فإذا أرادت الدول املغاربية أن تكسب من عملية العوملة اليت متيز االقتصاد العاملي عليها بإجناح          
  .)2(ر ميكانيزمات التعاون الدوليةسلسلة اإلصالحات الداخلية ذات البعد االستراتيجي باملوازاة مع تطو

 من 24السيما يف املادة ( اتفاقيات الشراكة مع أوربا أو مبادئ منظمة التجارة العاملية ا  فإذا الحظن       
ربية، هذا االندماج الذي اجند أهنا ال تقصي عملية االندماج االقتصادي يف املنطقة املغ  )GATTاتفاقية 

  . العوملةإطار التنمية يف اليةإلشكيبقى اجلواب الوحيد 
ورو  الشراكة األ يف إطار فاملشاكل اليت عجزت املبادرة األوروبية أن جتد هلا حلوال فعلية        

تحويالت و ال حمدودية املوارد املالية، جتارة النسيج و املنتجات الزراعية، البطالة و نقص –متوسطية
 جتد حلوال أن تزداد خطورة مع عملية العوملة، ميكن أن ميكن  هذه املشاكل اليت- التحكم يف التكنولوجية

 االجيابية اآلثار تستخلص أنفعلى الدول املغاربية  .هلا بتفعيل االندماج االقتصادي بني دول االحتاد املغاريب
و  و التجارة اإلنتاج دف االستثمار و  املغاريبو املؤكدة من القدرات املوسعة من االندماج االقتصادي

  . بالتايل تقوية قدراهتا التنافسية على مستوى السوق األورو متوسطية و من مث السوق العاملية
  
  
  
  
  
  
 
 

(1) Jacques FONTANEL, Géoéconomie de la globalisation, op.cit., p.184-186.  
(2) Hassan SQALLI, «Accession de l’Algérie à l’OMC et négociation d’un accord d’association avec 
l’Union européenne : intégration à l’économie mondiale», op.cit., p.16. 
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          ، و من مث االندماج يف  أساليب و طرق تفعيل االندماج على مستوى املنطقة املغاربية: الثالثاملطلب
  االقتصاد العاملي

  
السيما التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع االحتاد (اربية من خالل حتليل السياسات االقتصادية املغ          

، و كذا االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية أو التفاوض من  الشراكة األورو متوسطيةاألورويب يف إطار
يظهر أن الدول املغاربية تسري دف مزدوج و هو االندماج يف االقتصاد اإلقليمي يف إطار ) اجل ذلك

 من دول الثالوث و هي االحتاد األورويب، و نواةجنوب و اليت تدور حول /يمية مشالالشراكة اإلقل
 هذا يف وقت أن اخلطوة .االندماج يف االقتصاد العاملي من خالل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية

 .ماج املغاريباألساسية و الضرورية من أجل إجناح االندماج يف االقتصاد العاملي مل يتحقق بعد و هو االند
  فما هي سبل تفعيل هذا االندماج؟

  
  إقامة منطقة تبادل حر مغاربية           • 

 هذه املنطقة، إلنشاء منطقة تبادل حر مغاربية حتديد طرق و سبل املتابعة الضرورية إقامةتتضمن           
ماج االقتصادي، و هي جل تسهيل االندراكة ما بني الدول املغاربية من أكما تتطلب العمل على الش

  . املوحدةأوروبا مقاربة مشتركة للدول املغاربية يف مواجهة  يف األخري إىلحتتاج 
   منطقة تبادل حر مغاربية و احتاد مجركيإقامةطرق  .1             

  :إىل حتقيق منطقة تبادل حر مغاربية حيتاج إن           
من اجل تعديل العالقات الثنائية دف تشجيع تدفقات  )1(ة  السياسية املشتركاإلرادة توفر        •    

  ؛)مبا فيها تسوية قضية الصحراء الغربية ( األشخاصالسلع و 
عاهدة التجارية و التعريفية من طرف كل الدول املغاربية و تبين بروتوكوالت املاملصادقة على          •   

  ؛االتفاقات املرتبطة ا
القائمة هذه . ة للمنتجات اليت يتم حتريرها من العراقيل اجلمركية و غري اجلمركيةوضع قائم•            

  ؛ النهائي هلذه العراقيلاإللغاء حمددة قبل لفترة انتقالية ا و العمل بعد  تتوسع فيماأنميكن 
 إلقامةهمة ، و هي مرحلة مغاربية تنسيق سياساهتا اجلمركية باملوازاة مع ذلك، على الدول امل         •  

  .احتاد مجركي، و منطقة تبادل حر
  
  
: الندوة العلمية الدولية حوليف واقعه، مقوماته، معوقات قيامه، : عيسى محد الفارسي، التكامل االقتصادي بني الدول املغرب العريب )1(

  10، 9. ص ص،بق الذكر،  املرجع السااألوروبية- التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني و تفعيل الشراكة العربية
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   املتابعة يف جمال التعاون من اجل تدعيم منطقة التبادل احلرإجراءات   تبين .2          
  .، الطاقة و السياحةاألساسية اهلياكل تتعلق مبختلف القطاعات، التمويل، النقل، اإلجراءات  هذه         
، صندوق اإلقليمية صندوق لتمويل املبادالت  بتسيريإنشاء بنك للتجارة و االستثمار مكلف•           

 من دول اخلليج اآلتية العربية األموال، رؤوس )السيما ليبيا( من الدول املغاربية اآلتيةيتم تغذيته بالفوائض 
  .)1(األوروبية األموالو رؤوس 

  . اخلارجية ملشكلة املديونيةإدارهتاعلى الدول املغاربية العمل مشتركة من اجل تنسيق            
املدعمة من البنوك ( خمتلفة للتعاون ما بني البنوك التجارية أشكالعلى الدول املغاربية خلق            
 التأمني على أنظمةمن اجل تقدمي وسائل الدفع الضرورية، استقرار قيمة الصرف و تفعيل ) املركزية

  .التجارة اخلارجية
، تظهر ضرورة حيوية من اجل العمل املشترك يف صاحل النقل اسيةاألس اهلياكليف جمال النقل و•           
، تنسيق النشاطات يف جمال النقل عرب السكك احلديدية، تنمية مالحة السواحل، التعاون بني اإلقليمي

 الشراكة مع االحتاد إطارو جيب تنظيم التعاون، يف جانب منه يف . شركات النقل اجلوي و البحري
  . للنقل و االتصاالتاهلياكل األساسيةلتقدم يف جمال ، من أجل ااألورويب

 أنجيب .  تصور مشترك لتسيري املوارد املتوفرةإقامةيف ميدان الطاقة، على الدول املغاربية،       •     
  . الطاقوية شاملة و تتضمن قضية استخدام الطاقات املتجددة و تسيري املوارد املائيةةالسياستكون هذه 

 يف أساسيا ترقية السياحة ما بني الدول املغاربية عامال تشكل إمكانياتيف ميدان السياحة،  •          
ذا تظهر ضرورة التعاون يف ميدان حركة .  للتبادل داخل املنطقةاصاحل توسيع السوق الداخلية و حمفز

  .(2) األشخاص
  إقامة الشراكة ما بني الدول املغاربية ضرورة  . 3          
 مع ، وباالستثمارات الدولية املباشرة املدعمة  و عمليات التحرير التجاري يف العاملتأكد  مع         

 ظهرت وظائف جديدة للدولة سواء على املستوى لة يف ميدان النشاطات االقتصادية،تراجع دور الدو
ذا فان . تشجيع حول الدعم و التأطري و الأساساتتمحور  هذه الوظائف أصبحت و ،اإلقليمي أوالوطين 

الشراكة بني يصبح التوجه حنو ترقية  حبيث اإلطارمقاربة االندماج يف املنطقة املغاربية سوف تتطور يف هذا 
 تعمل على تنمية شبكات املعلومات الصناعية، أنعلى الدول ف.  املدعوون للعمل املشتركاملتعاملني املغاربة 

خلق ميكانيزمات ضريبية خاصة يف  و جمال امللكية الصناعية،شريعات يف  تإقامة و اإلنتاجتنسيق معايري 
  . أجانب يف شراكة مع أو املغاربة ت احملققة بصفة مشتركة من طرف املتعاملنيخدمة االستثمارا

 
  

(1) Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., p.228. 
(2) ibid. pp.228-229.  
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  األورويبمغاربية مشتركة يف مواجهة االحتاد من اجل مقاربة . 4        
حد حماوره على تصور الدول املغاربية ملقاربة مشتركة لعالقاهتم مع البناء املغاريب يف أ  يرتكز         

 من أكثر غياب هذه املقاربة ملدة إىل ضعف املغرب العريب يف جانب منه إرجاعو ميكن . األورويباالحتاد 
 املتوسطية يف سنوات سياستها تدمج الدول املغاربية الثالثة يف أن أوروبا استطاعت فإذا. ثالثني سنة

  .)1( الثنائياإلطار يف ،أوروبا مع بشأن خمتلف اتفاقياهتا ،تفاوضت هذه الدول مازالت أنالستينات، جند 
 بشكل يضمن لالحتاد إقليمي، إطار يف األورويب تضع عالقاهتا مع االحتاد أنعلى الدول املغاربية ف          

طر العالقات بني  أهذا االنتقال يفف. أوروبايف مواجهة و البعد الشامل للمنطقة املغاريب فرض منطقه  
رو مغاربية و من مث تسهيل طقة التبادل احلر املغاربية و األوالوحدتني سوف يدعم بدوره التفاعل بني من

  .املي باملنطق املغاريب عملية االندماج يف القتصاد الع
  :إىل        و حيتاج البناء املغاريب كذلك 

إعطاء دور مهم للمجتمع املدين يف البناء املغاريب، أي تفعيل دور اجملتمعات و الشعوب _          
 و  يف حتقيق االندماج املغاريبإلشراكه و سبل آلياتاملغاربية يف عملية البناء املغاريب عن طريق خلق 

  .تنمية املغاربية املشتركةال
 الواقع أن العمل على خلق عالقات متكافئة بني الدول املغاربية يف عالقاهتا املشتركة، حيث -        
  . املصلحة املشتركةأساسعلى    التكافؤ يف العالقات هو الذي يسمح باستمرار التعاون و تنميتهأنيثبت 

و إعطاء هذه  من معاجلة قصورهاانطالقا ربية القائمة،  العمل على تفعيل املؤسسات املغا-        
و هذا يتضمن التنازل اجلزئي عن (املؤسسات الصالحيات الضرورية للتحرك على املستوى اإلقليمي 

 و اعتبار هذه املؤسسات ،على الرغم من مجودها احلايل، على أهنا مكسبا لعملية البناء املغاريب )السيادة
داء أدوارها اليت أسست من اجلها و استكمال إقامة املؤسسات اليت مفترضا جيب إعادة تأهيلها أل

  .)2(إقامتها
، و خصوصا تلك  معاجلة الثغرات و العيوب اليت تضمنتها اتفاقية تأسيس احتاد املغرب العريب-        

 األكادمييةاربية و واطن املغاريب بشكل مباشر مثل اجلامعة املغاليت يعترب نشاطها على اتصال باملاملؤسسات 
  .املغاربية للعلوم و املصرف املغاريب لالستثمار و التجارة اخلارجية

  
فما هو احلال بالنسبة          هذه االقتراحات تتعلق بطريقة تفعيل االندماج على املستوى املغاريب، 

  للشراكة القائمة بني شركاء غري متوازنني؟
  

)1(  Fathallah OUALALOU, Après Barcelone le Maghreb est nécessaire, op.cit., p.228. 
   .68.ص، املرجع السابق، مداخل التفعيل التعثر و أسباب: ، احتاد املغرب العريب ديدي ولد السالك)2(
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  جل مقاربة شراكة ديناميكية و مستدميةمن أ          • 
  

ي و اقتصادي يتميز بفوارق شاسعة  تسجل الشراكة األورو مغاربية يف إطار مضمون اجتماع   •       
 الشراكة االورو إلنعاش البحث عن طرق جديدة ةيف مستويات التنمية بني الشركاء، هلذا تظهر ضرور

  . بشكل مينح نوع من التوازن بني هؤالء الشركاءمتوسطية
يف هذا و الفعلي ملسار برشلونة، اإلنعاشجل اإلطار جيب البحث عن طرق جديدة من أ  يف هذا         

 :)1(  ثالثة طرقإىل* »اهلادي مقبول« يشري اإلطار
متويل التنمية من اجل دعم االنطالقة االقتصادية لدول الضفة اجلنوبية للمتوسط باملعاجلة  .1

، بوضع األجنبيةالفعالة لقضية املديونية اخلارجية، خبلق شروط منو حجم االستثمارات 
  . و تنمية التوفري احمللياألموالاستراتيجيات تشجيع و حتريك رؤوس 

 التحكم يف املعرفة أن، على اعتبار أداة مهمةالشراكة التكنولوجية و التنمية احمللية تشكل  .2
نفس الشيء بالنسبة .  و بالتايل شرط للمنافسة االقتصاديةاإلنتاجية لنمو  أساسي شرطهو

طا هاما يف حتريك اليت تعد شر لإلبداع حملية أنظمةلتحويل التكنولوجية الفعالة و خلق 
 .اإلقليمية احمللية و كذا التنمية اإلنتاج أنظمة
 شراكة حقيقية يف ميدان التكنولوجية إقامة ميكانيزمات تعاون دف إقامةهلذا جيب        

  .و على مستويات خمتلفة
 و وسائل مكيفة من إجراءات جيب وضع ، لذاأساسي كمحور األشخاصحركة تظهر  .3

 الشراكة ترمي قبل كل شيء أن، على اعتبار البشرياكة من بعدها  الشرإنقاصاجل عدم 
 .األشخاص تطوير املبادالت بني إىل

  
 ميالد أعطتهشاشة اقتصادياهتا، من مواجهة التجمعات اليت  إىل ةالدول املغاربية باإلضافتعاين           
ت االختالالت و الفوارق بسبب  ما استمرإذاو سوف يعانون يف املستقبل .  الكربىاإلقليميةاجملاالت 

  .األورويبالسياسة احلمائية اليت ينتهجها االحتاد 
  
  
  
 CENEAP:املدير العام ل* 

(1) El Hadi MAKBOUL, Partenariat Union européenne - Algérie, quelles perspectives de 
développement ? In : séminaire international L’accord d’association et les perspectives de coopération 
entre l’Algérie et l’Union européenne, Fondation Konrad Adenauer et le CENEAP, Alger, 18-19 mars 
2002.pp.55-57. 
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         فإذا أرادت أوروبا حتقيق منطقة مشتركة مزدهرة اقتصاديا عليها املسامهة الفعالة يف إقامة الدعائم 
اسية لتنمية الضفة اجلنوبية للمتوسط، هذا من جهة، و من جهة أخرى، العمل على مجع الشروط     األس

    
  .املناسبة الستقرار خمتلف أقطاب املنطقة

يف جمهوداهتا للتخلص  دعم دول اجلنوب جيب أن تقوم العالقات األرور متوسطية على مبدأذا           
  . الصناعي و الزراعيلتصحيح اهليكلي ،التخلف بواسطة تدعيم برامج امن 

 شاملة و ديناميكية اعتماد إستراتيجية إطار يسجل يف أنفمستقبل اجملال األورو متوسطي جيب          
 الدعم يف جمال إجراءاتتعظيم عوامل التكامل و مضاعفة و، اإلنتاجعلى توازن نشاطات متبادل، مرتكزة 

 .تثمارحتويل التكنولوجيا، التمويل و االس
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  اخلالصة و االستنتاجات
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  اخلامتة

  
         إن التأمل يف  املسار االندماجي املغاريب يسمح لنا بفهم التحديات و الرهانات املشتركة اليت 

ندماج االقتصادي تواجهها الدول املغاربية اخلمسة، هذه الرهانات و التحديات اليت تربر ذاهتا ضرورة اال
يف املنطقة، خاصة مع توفر إمكانيات حقيقية، ناجتة عن عوامل طبيعية و إنسانية و أخرى اقتصادية  حتتاج 

  .إىل استغالهلا
         فيما يتعلق بطرق استغالل هذه العوامل التكاملية، تشكل عملية توفري الشروط املؤسساتية ، و 

دة األساسية للتوظيف األمثل للموارد املتوفرة و لتنمية اقتصادية مغاربية التنظيمية و التنسيق اجليد، القاع
  .مجاعية

هل أن هذا التنسيق يتم من ذاته أو حيتاج إىل تنظيم من طرف           السؤال املطروح هنا هو، 
ليمي  إن اإلسهامات النظرية و التجارب املسجلة عرب العامل يف جمال االندماج اإلقالسلطات العمومية؟

  .تبني أن احلل الثاين يشكل جوابا مناسبا للسؤال املطروح
          فاالندماج على مستوى املنطقة، يفترض إقامة سياسات مشتركة يف جمال الطاقة و الصناعة و 

  ... و البحث العلميو التكوينالزراعة و املالية و التجارة و النقل 
ما هي عوامل التكامل املوجودة بني ققة على مستوى املنطقة،           اخذين بعني االعتبار النتائج احمل

الدول اخلمسة املغاربية اليت ميكن أن ترتكز عليها عملية االندماج االقتصادي و منو التدفقات 
  ...التجارية؟
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          جيب االعتراف أوال و عدم إغفال حقيقة أن اقتصاديات الدول املغاربية ليست متطورة و أن 
  .الت البينية ال تعكس سوى هذه الوضعيةاملباد

مستويات التصنيع و التنمية ختتلف من دولة إىل .           إال أن عوامل التكامل يف املنطقة ليست حمدودة
أخرى، اقتصاديات هذه الدول منفتحة على باقي دول العامل و هي تندرج ضمن االقتصاديات األكثر 

مع العامل الغريب و ) ٪ حسب احلاالت80 إىل 70( معظم مبادالهتا حتقق هذه الدول. انفتاحا يف العامل
  .الدول األوروبية اليت تعترب أهم شريك اقتصادي هلذه الدول

حمروقات، فوسفات، مواد منجمية، مواد (          تتمثل أهم صادرات املنطقة يف تشكيلة من املنتجات 
و هي بالعادة موجهة إىل األسواق التقليدية، السيما ) زراعية، منتجات الصيد، و بعض املنتجات الصناعية

األوروبية، مما أدى إىل تناسي البحث عن إمكانيات إجياد منافذ بديلة سواء على املستوى الداخلي أو 
  .خارج املنطقة

         هناك حقائق هيكلية، متنع يف الوقت احلايل، و على املدى املتوسط، أي أمل يف ارتفاع جوهري 
على الرغم من انه توجد يف الدول اخلمسة صناعات ذات فائض إنتاجي . الت على مستوى املنطقةللمباد

) اجلزائرية، املغربية، و التونسية(كما أن املنتجات الصناعية املنتجة يف بعض دول املنطقة . قابل للتصدير
 التبادل التقليدية باجتاه تبقى جمهولة إىل غاية السنوات األخرية يف الدول اجملاورة بسبب متركز تيارات

 لقدرات اإلنتاج املالحظة يف بعض القطاعات هي ئأخريا، إن االستغالل السي. األسواق خارج املنطقة
ناجتة أساسا عن عدم التحكم يف التكنولوجية و التجهيزات غري الكافية، ندرة العملة الصعبة، و 

  .الضغوطات الطبيعية
: بدون ذكر األرقام اليت سبق ذكرها، نالحظ من جهة، دولتني. اع الطاقة         يتعلق امليدان األول بقط

اجلزائر و ليبيا اليت تعد دوال مصدرة للمحروقات و الغاز، و من جهة أخرى، دوال تابعة بصفة كاملة 
يف هذا اجملال، على الرغم من أن لديها إمكانيات هامة يف جمال ) أو يف طريقها لتصبح كذلك(لوارداهتا 

إذن اإلمكانية متوفرة الن تصبح املنطقة أكثر استقاللية يف جمال . كرير، كما هو احلال بالنسبة لتونسالت
 مليون دوالر أمريكي 846هذا األخري يشتري حوايل . حيث ميثل املغرب مثاال جيدا هلذه الوضعية. الطاقة

جاوز متوسط الكمية اآلتية من ليبيا ، على سبيل املثال، مل يت87- 1983إال انه للفترة . من الوقود يف السنة
و ال ) 1986 مليون دوالر أمريكي يف 70.3أقصى نسبة وصلت إىل ( مليون دوالر أمريكي للسنة، 28.6

  .أهم مموليها هم العربية السعودية، العراق، الكويت و اإلمارات العربية املتحدة. شيء من اجلزائر
ت و مشتقاهتا، اجلزائر و ليبيا بإمكاهنا تلبية كل طلبات املنطقة من           ذا، فانه فيما يتعلق باحملروقا

  .، الغاز السائل اآليت من البترول، البوتان و الربوبانةكيميائي-البترول اخلام و املواد بترو 
يف ميدان إنتاج منتجات األمسدة .           يف قطاعات أخرى، توجد عوامل تكامل اقتصادي مؤكدة

اآلزوتية، األمحاض الفسفورية و األمونياك، يف ميدان املنتجات امليكانيكية، املواد الزراعية الفوسفاتية و 
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الغذائية، األجهزة الفالحية و النقل عرب السكك احلديدية، يف جمال الصناعات الثقيلة ، يف ميدان األجهزة 
  ...املرتلية

و هو قطاع املنتجات الصناعية و نصف           قطاع آخر تطرح فيه آفاق كبرية لتنمية املبادالت، 
حيث بإمكان تونس متويل املنطقة من . و الدول األكثر مالئمة يف هذا امليدان هي تونس و املغرب. النهائية

. مشتقات الفوسفات، املالبس، األحذية و منتجات اجللود، األقمشة و القطن، مواد مرتلية و مواد البناء
العديد من هذه املنتجات،  و لكن بإمكانه التمويل يف منتجات حتقق فيها يعترب املغرب منافسا لتونس يف 

  .و ميكن ذكر، مواد التجميل، أوراق اخلشب و املواد الصيدالنية. تونس عجزا
          يف اجملال الزراعي و على املدى القريب، ال حتقق أيا من الدول املغاربية اكتفاءها الذايت فيما 

تجات احلليبية، السكر، اخلضر اجلافة و الزيوت الغذائية، اليت تعد من اكرب املنتجات يتعلق باحلبوب، املن
و لكن بنية أو هيكلة املبادالت الزراعية و الغذائية البينية يف . اليت حتقق فيها هذه الدول عجزا كبريا

على مستوى السوق املنطقة، جتعلنا نالحظ انه رغم أن املنتجات الفالحية يف املنطقة ختضع إىل منافسة 
العاملية ، فانه توجد عوامل تكامل و اليت تترجم بوضعيات يف صاحل توفر املنتجات الفالحية على مستوى 
السوق املغاربية منذ إقامة التبادل احلر للمنتجات الزراعية و الغذائية و اليت جتسدت على ارض الواقع منذ 

حيز التنفيذ يف » ت من املنتجات الزراعية و الغذائيةاتفاق التبادل احلر املتعلق بثماين تشكيال«دخول 
  . ، و املوقع من طرف الدول اخلمسة األعضاء يف احتاد املغرب العريب1991

          من جهة أخرى، فان تطور األسعار العاملية للمنتجات الزراعية و الغذائية، املمارسة املعممة 
 يف مراكش و 1994  يف عام GATT على االتفاقية النهائية للتبادل احلر، اخنفاض احلمائية منذ التوقيع

  :التبعية العالية للدول املغاربية يف اجتاه السوق العاملية سوف تكون هلا النتائج التالية
السوق العاملية هي اليت حتدد قيمة املوارد احملددة للواردات من املنتجات الزراعية و الغذائية            • 
  .تري اإلنتاج الضرورية الشتغال أجهزة اإلنتاج املغاربيةاألساسية و فوا
إن مسار املراقبة و التنظيم الذي أقيم من طرف الشركات متعدية اجلنسية للمنتجات            • 

 الغذائية، ارتبط أكثر فأكثر باستراتيجيات اهليمنة على املستوى العاملي، و املنطقة املغاربية، على -الزراعية
  .منطقة اهليمنةعيتها هلذه األخرية، سوف تصبح مدجمة يف إطار اعتبار تب

          باملثل، فان الوضعية احلالية إذا استمرت على نفس الشكل، فان الرهان املتعلق باألمن الغذائي 
املغاريب سوف يبقى مرتبطا بقضية، أن الطلب الغذائي للمنطقة ال يتحدد سوى حبدود املوارد املالية 

  .لشراء و استرياد املنتجات الزراعية و الغذائية على مستوى السوق العامليةاملخصصة 
           ذا، جيب أن يشكل االندماج بالنسبة للمنطقة املغاربية الوسيلة الناجعة لتحقيق التنمية بثمن 

لتنمية، ليس يتعلق األمر هنا، يف إطار آفاق ديناميكية و لفترة طويلة، بوضع ميكانيزمات فعالة ل. مقبول
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ذا على االندماج أن يشمل . بشمول كل القطاعات، و لكن باختيار األهداف ذات األولويات األكرب
  .القطاعات اليت تتوفر على إمكانيات معتربة لنمو املنتجات القادرة على تقوية السوق املغاربية

رتكز على احترام قواعد السوق            إن تصور االندماج عن طريق السوق الذي مت إيقافه، جيب أن ي
أو عوامل اإلنتاج و منو رفاهية املنتجني و / و قواعد لعبة التكاليف املقارنة، للسماح حبركة املنتجات و

  .املستهلكني
          إن إقامة سوق إقليمية لن حيقق مباشرة النمو و التطور، و لكن سوف يشكل شرطا ساحما 

 جسوف حتقق نتائ. ليمية ديناميكية إلعادة هيكلة خمتلف قطاعات اإلنتاجللتنمية، عندما ترتبط بسياسة إق
  .اجيابية ميكن طرحها على أربعة مستويات

يتعلق األمر يف حالة املغرب العريب بتحويل هياكل اإلنتاج و إقامة عملية  :رفع حجم السوق. 1          
التحكم يف التكنولوجية و (ملعرفة ختصص إقليمية قائمة على أساس قدرات و إمكانيات كل دولة، ا

  .مث، يف مرحلة ثانية،يكون فيه التخصص بديال تدرجييا للتعاون. و الوسائل املالية الضرورية) التجربة
  .           إن ارتفاع حجم السوق سوف يسمح بداية برفع قيمة الطلب اإلمجايل

الدولية، إن اندماج اجملاالت االقتصادية يف التجارة  فحسب نظرية :خلق اقتصاديات احلجم . 2             
سوق كبرية سوف يسمح بتقليص و إلغاء التبذير الناتج عن عدم االستغالل األمثل لقدرات اإلنتاج املقامة 

  .مسبقا
 إن الشركات اليت استفادت من اقتصاديات احلجم و من توسع :خلق اقتصاديات خارجية .3          

رها إىل وحدات إنتاج أخرى االمتيازات املالئمة للتطور و انتشار و حجم السوق، سوف تنقل بدو
  .توسيع نشاطاهتا

 إن توسيع السوق سوف يسمح كذلك بتحسني قيمة املبادالت :تقوية سلطة التفاوض. 4          
 بإقامة حيث أن العديد من التجارب العاملية أثبتت أن اإلقليمية بإمكاهنا أن تسمح. للدول املغاربية اخلمسة

هياكل و ميكانيزمات إقليمية موجهة لتحسني االنسجام، و التنسيق و تقوية سلطة التفاوض لدول 
  . االندماج مع مموليها

جيب على املغرب العريب أن يقوي :           من هذا املنظور، جيب أن ترتكز األولوية على ثالثة اعتبارات
دماجه مع االحتاد األورويب على اعتبار االنتماء املشترك إىل اندماجه ما بني اقتصاديات املنطقة، تقوية ان

الفضاء املتوسطي و لالعتبارات التارخيية، و بصفة أوسع العمل على االندماج يف االقتصاد العاملي، على 
 مليون ساكن، سوف تكون أكثر نفعا مقارنة 100اعتبار أن السوق املوحدة، اليت سوف تتجاوز قريبا 

  .زأة و ذات أمهية اقلخبمس أسواق جم
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          فعوملة االقتصاد مل تتوسع على منط واحد بالنسبة جلميع الدول أو 
، أو ما يعرف »العامل املتقدم املتكامل«املناطق اإلقليمية، حيث متس أساسا 

  بدول الثالوث، أين جتري معظم االتفاقيات اإلستراتيجية للشركات الكربى
 األساسية اليت يعرفها العامل منذ هناية القرن العشرين، يف ثالثة مستويات ميكن إعادة تلخيص التغريات

  .االقتصادي و االجتماعي، اجليوسياسي، و الثقايف: كربى هي
 االجتماعي يف دخول العامل يف ثورة تكنولوجية علمية واسعة - يتجسد التحول االقتصادي- 1            

ت و البيولوجيا الوراثية دورا مهما يف تغيري املفاهيم و األفكار األكثر يلعب فيها اإلعالم اآليل، و االتصاال
كما يف كل املراحل االنتقالية، فان . ترسخا يف عامل الشغل و األسواق و الفواعل و استراتيجيات التنمية

 دف إعادة املرور من املرحلة الصناعية التقليدية إىل مرحلة التكنولوجيا و العلم تتم يف ظل انقسام العامل
تركيبه مستقبال على أسس جديدة، تترجم هذه املرحلة االنتقالية داخل الدول و اجملتمعات، بفقدان املراقبة 

حيث تبقى الدول اليت ال متلك عوامل التقدم، عاجزة عن جتهيز . و التحكم يف ذاهتا و يف بيئتها
تتجه يف ظل هذه ) السيما العاملة(قليدية استراتيجيات فعلية للتنمية، يف حني أن القوى االجتماعية الت

الظروف إىل التصدع و ال تتمكن من احلصول على وعي بذاهتا، هذا الوعي الضروري لكل فعل 
  .                             )2(مجاعي

          فعال، فانه يالحظ وراء هذا التغري الشامل، إعادة ترتيب القوى سواء على املستوى الدويل أو 
  . لوطينا

         فاهنيار النظام االشتراكي يف كل بقاع العامل نتج عن عجز هذه األنظمة على مرافقة التطور 
  التكنولوجي و العلمي و كذا عن عجز هذه األنظمة على مواجهة التحدي املفروض من التحول السياسي   

  
(1) Amar AOUIDEI, Globalisation, mondialisation et intégration de l’Algérie dans l’économie 
internationale, in : revue algérienne des sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Alger : Office 
National des Travaux Educatifs, V.39, N° 2, 2002, p.17. 
(2) Burhan GHALIOUN, Les mutations internationales et l’avenir du Monde arabe in : Repères 
(Economie, Commerce et Mondialisation), N° 04, 1997, p.7. 

هكذا، فان صرامة النظام، الطبيعة البريوقراطية و التسلطية . و الثقايف الضروريان هلذه الثورة التكنولوجية
ت من القدرة على للسلطة، غياب روح املبادرة عند األشخاص، و التخلف التقين، كلها عوامل صعب

التصحيح الذايت و استمرار النظام، هلذا فان اإلصالح مل يكن ممكنا إال عن طريق التغيري اجلذري 
  .للسياسات االشتراكية، أي بإحداث الثورة

 هكذا، فاخلوف من الفشل، أدى إىل تفكيك إرادي للنظام التسلطي، و كنتيجة طبيعية -  2         
اطية كنظام عاملي و منوذج مثايل، الذي يفترض أن تتجه إليه كل سياسة تريد أن لذلك، إىل ترقية الدميقر
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و لكن ترقية هذه الدميقراطية تطرح مشكلة تكيفها مع الظروف اخلاصة، . تكون عصرية و إنسانية
م فربوز النظام الدميقراطي كنظام سياسي عا. السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية لدول اجلنوب

و عاملي مل يتبني من خالله الطابع العاملي لليربالية و لكن بني، على العكس من ذلك، و يستمر يف إظهار 
ذا فان تعميم احلرية كأساس أخالقي لكل سياسة يف العصر احلايل تطرح ألول .  مركزي-تأصله األورو

  .نبغي جتاوزها، و ليس كهدف حمققمرة كتحد، للمشاكل الصعبة ، وعدم املساواة احمللية و الدولية اليت ي
 ارتباطا مع هذه التغريات السياسية و التكنولوجية، إن التصورات التقليدية و الستاتيكية - 3         

للعامل، اإليديولوجيات التقليدية، الطموحات و الرغبات، أي اهلويات الثقافية هي يف حالة التعرض إىل 
ة الفعلية جملال االتصاالت على املستوى العاملي، بعيدة عن حتقيق و لكن الوحد. حتوالت من نفس الطبيعة

الظروف املثلى للتفاهم بني الشعوب أو تدعيم التنمية املتناسقة اليت يستفيد منها اجلميع، فهي تقوي 
، حيث أن )1(االنقسامات، وهي بذلك تربز فوارق التطور و االنقسامات املتعددة اليت متيز إنسانيتنا

ت يف توزيع املوارد على املستوى العاملي أصبحت أكثر فأكثر غري حمتملة بالنسبة للبشرية، حيث االختالال
  .   )2(يعيش أكثر من مليار فرد يف العامل على اقل من دوالر واحد يف اليوم

          على الرغم من هذا ال ميكن إخفاء الوضعية السيئة اليت توجد فيها األغلبية الكبرية للشعوب 
لنامية بسبب صعوبة التوجه إىل هذه املرحلة اجلديدة من تاريخ احلضارة اإلنسانية ذات القاعدة األساسية ا

املتمثلة يف إقصاء جزء كبري من البشرية من عملية التنمية و التقدم، و احلكم عليها بالركود و حىت 
  .مفر منه بالتراجع الذي ال

تزايد فيها فرص املواجهة بني الشعوب بسبب السياسات          يف ظل هذه الظروف الدولية اليت ت
اإلقصائية و التهميشية، فان مستقبل التنمية االقتصادية و االجتماعية والتقدم الثقايف، تبقى مرتبطة اليوم 
أكثر من أي وقت مضى، بإقامة سياسات تعاونية و تكاملية فعالة تقوي فرص التنمية و التقدم العاملي 

ذا فان التنمية مرتبطة أكثر فأكثر بقدرة الدول على . يت تسمح بتجنب التهميش و اإلقصاءاملتجانسة و ال
كبح املواجهة بني الشمال و اجلنوب، وحتقيق التكتل اإلقليمي، االقتصادي و االستراتيجي املغاريب و على 

ورفع مؤهالهتا مستوى أكرب، العريب، وإقامة هيكلة شاملة و فعالة للتفاوض على املستوى الدويل، 
 .اإلبداعية من أجل إعادة بناء أسواقها و قواها اإلبداعية على أسس متينة

          على الرغم من هذا ال ميكن إخفاء الوضعية السيئة اليت توجد فيها األغلبية الكبرية للشعوب 
ات القاعدة األساسية النامية بسبب صعوبة التوجه إىل هذه املرحلة اجلديدة من تاريخ احلضارة اإلنسانية ذ

املتمثلة يف إقصاء جزء كبري من البشرية من عملية التنمية و التقدم، و احلكم عليها بالركود و حىت 
  .مفر منه بالتراجع الذي ال
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  01 الملحق رقم

  *بطاقات هوية الدول المغاربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  الجزائر
  بطاقة هوية

   اجلزائر:العاصمة
  2 كلم2381741 :املساحة
  . الدينار:العملة
  .األمازيغية و العربية :اللغة

  . عبد العزيز بوتفليقة:رئيس الدولة
  . مجهورية:طبيعة الدولة

 .1962جويلية 5 :تاريخ االستقالل
  

  :بعض األرقام
  مليون نسمة 31.9 :)2003سنة  (السكان
  :النمو السنوي*

1975-2003:    2.5%  
2003-2015:     1.5%   

  %30.2):  سنة15 من اكرب(أمية الكبار *
 %74 :)  التعليميةبإدماج كل األطوار(النسبة املئوية للتمدرس *
)2002/2003(  

  )US )2003 مليار دوالر 66.5: الناتج الداخلي اخلام

  %6.5) : من الناتج الداخلي اخلام (% خدمة الديون

  ):2003لعام -من الناتج الداخلي اخلام  (% النفقات العمومية

  % 5.3: التعليم*

  %3.2: الصحة العمومية*

 %3.3:النفقات العسكرية*
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  تونس
  بطاقة هوية

  تونس :العاصمة
  2 كلم163610 :املساحة
  . الدينار:العملة
  . العربية و الفرنسية:اللغة

  .زين عابدين بن علي :رئيس الدولة
  . مجهورية:طبيعة الدولة

  .1956مارس20 :تاريخ االستقالل
  

  :رقامبعض األ
  مليون نسمة 9.9 :)2003سنة ( السكان
  :النمو السنوي*

1975-2003:   2.6%  
2003-2015 :   1.0%  

  %25.7) :  سنة15كرب من أ(أمية الكبار *
 %74 : )بإدماج كل األطوار التعليمية(النسبة املئوية للتمدرس *
)2002/2003(  

  )US)2003  دوالرمليار 25.0 :الناتج الداخلي اخلام
  %6.4 : من الناتج الداخلي اخلام %لديون خدمة ا

  ):2003لعام -  من الناتج الداخلي اخلام%( النفقات العمومية
  %6.4: التعليم*
  %2.9: الصحة العمومية*
  %1.6: النفقات العسكرية*
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  ليبيا
  بطاقة هوية

  طرابلس :العاصمة
  2 كلم1759540 :املساحة
  . الدينار:العملة
  .عربية  ال:اللغة

  .قائد الثورة الليبية معمر القذايف: رئيس الدولة
  .مجاهريية :طبيعة الدولة

  .1951 ديسمرب24: تاريخ االستقالل
  

  :بعض األرقام
  مليون نسمة 5.6 :)2003سنة ( السكان
  :النمو السنوي*

1975-2003  :  3.0%  
2003-2015    :  1.8%    

  %18.3) :  سنة15اكرب من (أمية الكبار *
 %96 :)بإدماج كل األطوار التعليمية(لنسبة املئوية للتمدرس ا*
)2002/2003(  

  )1999(  دوالر 6697: بالنسبة لكل فردالناتج الداخلي اخلام
  ):2003لعام -  من الناتج الداخلي اخلام%( النفقات العمومية

  %1.6: الصحة العمومية*
  %2.0: النفقات العسكرية*
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  المملكة المغربية
  ةبطاقة هوي

  الرباط:العاصمة
  2 كلم446550 :املساحة
  .الدرهم :العملة
  . و االسبانية يف طنجة العربية األمازيغية و الفرنسية:اللغة

  .حممد السادس: رئيس الدولة
  .مملكة: طبيعة الدولة

  .1956 مارس 3: تاريخ االستقالل
  

  :بعض األرقام
  مليون نسمة 30.6 :)2003سنة  ( السكان
  :النمو السنوي*

1975-2003:   2.0%   
2003-2015:    1.4%  

  %49.3) :  سنة15اكرب من (أمية الكبار *
% 58 :)بإدماج كل األطوار التعليمية(النسبة املئوية للتمدرس *

)2002/2003(  
  )US )2003  دوالر مليار43.7 :الناتج الداخلي اخلام

  %9.8 : من الناتج الداخلي اخلام %خدمة الديون 
  ):2003لعام -  من الناتج الداخلي اخلام%( النفقات العمومية

  %6.5:التعليم *
  %1.5: الصحة العمومية*
  %4.2: النفقات العسكرية*
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* Source : l’état du monde 1998, Annuaire économique et géopolitique mondial, Paris : La 
Découverte, 1997, p.326 ; PNUD : Rapport mondial sur le développement humain 2005, Paris : 
ECONOMICA, 2005, pp.231-268,278-280,296-298. 

  موريتانيا
  بطاقة هوية

  طنواكشو :العاصمة
  2 كلم1025520 :املساحة
  .لوڤييا :العملة
  . العربية و الفرنسية:اللغة

  .معاوية ولد سيد أمحد الطايع :رئيس الدولة
  . مجهورية:لةطبيعة الدو

  .1960 نوفمرب 28 :تاريخ االستقالل
  

  :بعض األرقام
   مليون نسمة2.9 :)2003سنة  (السكان
  :النمو السنوي*

1975-2003:   56%   
2003-2015:    2.7%  

  %48.8) :  سنة15كرب من أ (أمية الكبار*
 %45 :)بإدماج كل األطوار التعليمية(النسبة املئوية للتمدرس *

)2002/2003(  
  )US) 2003دوالر مليار 1.1: لناتج الداخلي اخلاما

  %5.0 : من الناتج الداخلي اخلام %خدمة الديون 
  ):2003لعام -  من الناتج الداخلي اخلام%( النفقات العمومية

  %2.9: الصحة العمومية *

  %1.6: النفقات العسكرية *
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  02 الملحق رقم

  معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي

  



 241
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  03 الملحق رقم

 عولمة المبادالت
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  :04 ملحق رقمال

 بعض اتفاقيات االندماج اإلقليمي 
اتفاق جتارة - اد مجركياحت-سوق مشتركة( أوال اسم االتفاقية متبوعا بنوعها : يف هذا امللحق         
 من اتفاقية اجلات، 24املادة ). (  منظمة التجارة العاملية –اجلات ( مث ما حيكمها من مواد ) اخل ..جرة

كما أن بند . تذكر الشروط اليت جيب أن تقوم عليها اتفاقيات التجارة احلرة أو االحتادات اجلمركية
على السماح لألعضاء مبنح الدول النامية معاملة خمتلفة  1971التفعيل التفاقيات اجلات قد وافق يف عام 

و السنوات املذكورة هي كما وردت للجات ). ومميزة دون الرجوع يف ذلك إىل أطراف االتفاقية األخرى
  .   أو املنظمة العاملية للتجارة العاملية، و التاريخ املذكور هو تاريخ التأسيس

                                 
اتفاقيات االندماج اإلقليمي بني دول متقدمة و دول نامية:

، و امسه السابق االحتاد االقتصادي األورويب، و الوحدة 24سوق مشتركة، املادة : االحتاد األورويب 
، الدمنرك و 1973بلجيكا، و فرنسا، و أملانيا، و ايطاليا، و لوكسمبورغ، و هولندا ): 1957(األوروبية
، و النمسا و فنلندا و 1995، و الربتغال و اسبانيا 1986، و اليونان 1981 املتحدة  و اململكةاايرلند
.                                                                                                      السويد  

اد األورويب، ايرلندا ، و ، االحت1994، 24منطقة جتارة حرة، املادة : املنطقة االقتصادية األوروبية
.                                                                                        لشتنستني،و النرويج  

، االحتاد األورويب، 1995، اتفاق تبادل ، 24 منطقة جتارة حرة، املادة:املنطقة االقتصادية االورومتوسطية
منطقة جتارة حرة، : اتفاقية االحتاد األورويب مع أوروبا الشرقية.ويب و املغرب االحتاد األور1996تونس،
، و بلغاريا و مجهورية التشيك، و استونيا، و التفيا، و لتوانيا، 1995، مع اجملر و بولندا 1994، 24املادة 

                         .                                       و رومانيا، و مجهورية السلوفاك، و سلوفانيا
، و هو امتداد التفاق كندا و 24منطقة جتارة حرة، املادة : تفاق التجارة احلرة ألمريكا الشماليةا

.                  1994، كندا و املكسيك و الواليات املتحدة 1989الواليات املتحدة للتجارة احلرة عام   
فاق إقليمي بدون أولويات، مل يسجل مبنظمة التجارة ات: يالتعاون االقتصادي اآلسيوي الباسيفيك

، استراليا، بروناي دار السالم، كندا، اندونيسيا، اليابان، مجهورية كوريا، و ماليزيا، و 1989العاملية، 
 الصني، هونج كونج، و 1991الفلبني، و نيوزيلندا، و سنغافورة، و تايالند و الواليات املتحدة،

، و بريو و االحتاد الروسي، و 1998، و شيلي،1994ك، و باوبوا نيو جينيا، ، و املكسي1993تايوان،
.                                                                                                        فيتنام  

 أمريكا اجلنوبية و الكارييب:
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بوليفيا، كولومبيا، ) 1991أعيد إحياءها عام  (1969، )اجلات( احتاد مجركي، بند التفعيل:معاهدة أنديان
.                                                                                     إكوادور، بريو، فرتويال  

، )1993أعيد اإلحياء عام (، 1960، 24احتاد مجركي ، املادة : السوق املشتركة ألمريكا الوسطى
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  05 لملحق رقما

 ∗إعالن برشلونة
 .1995 نوفمبر 28 و 27 متوسطي في - تبنيه في المؤتمر االورو إعالن برشلونة الذي تم

  : املتوسطي يف برشلونة - املشاركون يف املؤمتر األورويب..  زراءالو

 املستقبلية بعدا شددون على األمهية اإلستراتيجية للبحر األبيض املتوسط ومدفوعون باإلرادة إلعطاء عالقتهم •
  جديدا، يرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة املمتازة لعالقات سبكها اجلوار والتاريخ؛

مدركون بأن الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اجلديدة تشكل، على جانيب البحر األبيض املتوسط  •
  حتديات مشتركة تتطلب حال شامال ومنسقا؛ 

ن أجل هذا على خلق إطار متعدد األطراف ودائم لعالقاهتم، يرتكز على روح املشاركة مع احترام مصممون م •
  ميزات وخواص وقيم كل املشاركني؛

معتربون هذا اإلطار املتعدد األطراف كمكمل لتوطيد العالقات الثنائية وذي ذاتية سيتم التركيز عليها بإمتام اتفاقات  •
ضوء خالصات اجمللس األورويب، بإجناز بدء التنفيذ الكامل لالحتاد اجلمركي مع تركيا  متوسطية وعلى - جتمع أوروبية

  والتوسيع املتوقع لالحتاد األوريب حنو اجلنوب مبا خيص قربص ومالطا، الذي من شأنه توطيد البعد املتوسطي هلذا االحتاد؛
ل حمل املبادرات األخرى املباشر ا من أجل  املتوسطية ال هتدف إىل احل- مشددون على أن هذه املبادرة األوروبية •

يدعم املشاركون حتقيق تسوية سالم عادلة . السالم واالستقرار والنمو يف املنطقة، ولكن ستساهم يف دفع هذه إىل األمام
ة يف وشاملة ومستدمية يف الشرق األوسط ترتكز على القرارات املالئمة جمللس أمن األمم املتحدة وعلى املبادئ املذكور

  الدعوة إىل مؤمتر مدريد حول السالم يف الشرق األوسط؛ 
مقتنعون بأن اهلدف العام الذي يقضي جبعل البحر األبيض املتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأهنما تأمني  •

 مستدميا السالم واالستقرار واالزدهار، يفرض توطيد الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، ومنوا اقتصاديا واجتماعيا
 .كةاومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بني الثقافات، كلها عناصر رئيسية للشر

 متوسطية، بني املشاركني عرب حوار سياسي معزز وتنمية التعاون - كة عامة أوروبيةايوافقون على إقامة شر •
وتشكل هذه احملاور اجلوانب الثالثة . ة واإلنسانيةاالقتصادي واملايل وإضفاء أكرب على قيمة األبعاد االجتماعية والثقافي

 . املتوسطية- كة األوروبيةاللشر

  :تعريف جمال مشترك من السالم واالستقرار: سياسية وأمنية كةاشر

يعرب املشاركون عن قناعتهم بأن السالم واالستقرار واألمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط يشكلون مكسبا      
من أجل هذا يوافق املشاركون على قيادة حوار .  على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل اليت حبوزهتممشتركا يتعهدون

سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على االحترام للمبادئ اجلوهرية للقانون الدويل ويعيدون التأكيد على عدد من األهداف 
  .املشتركة يف جمال االستقرار الداخلي واخلارجي
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  : د املشاركون عرب البيان املبدئي التايل علىعمال ذا يتعه     

العمل وفقا مليثاق األمم املتحدة والبيان الدويل حلقوق اإلنسان وكذلك للواجبات األخرى الناجتة عن القانون  •
  الدويل وبالتحديد تلك اليت تنجم عن األدوات اإلقليمية والدولية املشاركني فيها؛

 جهازهم السياسي مع االعتراف ضن هذا اإلطار حبق كل مهم حبرية اختيار تنمية دولة القانون والدميقراطية يف •
  وتنمية جهازه السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعديل؛

احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، إضافة إىل املمارسة الفعلية واملشروعة هلذه احلقوق واحلريات، مبا فيه  •
 سلمية، وحرية التفكري والضمري والدين فرديا ومجاعيا مع أعضاء آخرين يف نفس حريات الرأي وحرية التجمع ألهداف

  اجملموعة، بدون أي متييز بسبب العنصر واجلنسية واللغة والدين واجلنس؛
التقدير برضا عرب احلوار بني كل الفرقاء، إىل تبادالت املعلومات حول املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، واحلريات  •

   والعنصرية وكره األجانب؛اجلوهرية،
احترام وفرض احترم التنوع والتعددية يف جمتمعاهتم وتشجيع التسامح بني خمتلف جمموعاهتا واملكافحة ضد مظاهر  •

يشدد املشاركون على أمهية التأهيل املناسب يف جمال حقوق اإلنسان . التعصب وباألخص العنصرية وكره األجانب
  واحلريات األساسية؛

واهتم املستقلة وكذلك كل احلقوق املتعلقة باستقالليتهم وتنفيذ واجباهتم املضطلع ا وفقا للقانون احترام مسا •
  الدويل حبسن نية؛

احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم يف تدبري شؤوهنم بأنفسهم مع العمل يف كل حلظة طبقا ألهداف ومبادئ  •
نص مأخوذ  (لدويل، مبا فيه تلك اليت تتعلق بوحدة األراضي للدول، ميثاق األمم املتحدة والنماذج املالئمة يف القانون ا

  ؛) عن مرسوم هيلسينكي النهائي
متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب يف تدبري شئوهنا بنفسها مع األخذ بعني االعتبار للحالة اخلاصة للشعوب  •

 اخلارجيني، واالعتراف حبق الشعوب باختاذ اخلاضعة للسيطرة االستعمارية أو ألشكال أخرى من السيطرة واالحتالل
نص مأخوذ عن بيان  (التدابري املشروعة وفقا مليثاق األمم املتحدة من أجل إجناز حقوقهم املطلقة يف تقرير املصري، 

  ؛) اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبناسبة الذكرى اخلمسينية لتأسيسها
  تدخل مباشر أو غري مباشر يف شئون شريك آخر الداخلية؛االمتناع طباق لنماذج القانون الدويل عن كل  •
  احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛ •
التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة األراضي أو االستقالل السياسي لشريك آخر وعن كل أسلوب  •

  أساليب سلمية؛وحل خالفاهتم ب) مبا فيه كسب األراضي بالقوة(ال يتوافق مع أهداف األمم املتحدة، 
توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد اإلرهاب ومكافحته حتديدا بالتصديق على األدوات الدولية اليت يشاركون فيها  •

  وتطبيقها، وباالنضمام إىل تلك األدوات، وكذلك بكل التدابري املالئمة؛
  ؛املكافحة ضد انتشار وتنوع اجلرائم املنظم وحماربة آفة املخدرات بكل أشكاهلا •
العمل على عدم انتشار األسلحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعهد كل املشاركني على االنضمام إىل معاهدة  •

احلد من األسلحة النووية واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية واتفاقية حظر األسلحة البيولوجية وعلى التنفيذ حبسن نية 
  ا خيص السيطرة على التسلح وجتريد السالم وعدم انتشار األسلحة؛للتعهدات يف إطار االتفاقيات اليت تربطهم مب
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عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى احلاجات املشروعة للدفاع مؤكدين يف نفس الوقت إرادهتم للوصول إىل  •
  نفس الدرجة من األمان والثقة املتبادلة على أدىن املستويات املمكنة من القوة والسالح؛

من شأهنا تنمية عالقات حسن اجلوار فيما بينهم ودعم العمليات اليت هتدف االستقرار واألمن تشجيع الظروف اليت  •
  واالزدهار والتعاون على املستوى اإلقليمي والتحت إقليمي؛

  ). متوسطي-مبا يف ذلك إمكانية وضع عقد أورويب" ( دراسة وسائل واستقرار يف منطقة البحر األبيض املتوسط •

 :متقامسة ازدهار منطقة بناء : ليةوما اقتصادية كةاشر

يشدد املشاركون على األمهية اليت يعلقوهنا على النمو االقتصادي واالجتماعي املستدمي واملتزن يف أفق حتقيق هدفهم      
  .ببناء منطقة ازدهار متقامسة

ونظرا ألمهية .  املتوسطيعترف الشركاء بأمهية مسألة الدين يف النمو االقتصادي لبلدان منطقة البحر األبيض     
  .»  املتوسطية- كة األوروبيةاإطار الشر «) املنتديات املالئمة(عالقاهتم، يوافقون على متابعة احلوار حول هذه املسألة يف 

مالحظون بأن على الشركاء جماة حتديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات خمتلفة، حيدد املشاركون 
  :ى املدى البعيداألهداف األصلية عل

  تسريع عجلة النمو االجتماعي واالقتصادي املستدمي؛ •
  املتوسطية؛- حتسني ظروف احلياة للسكان، ورفع مستوى االستخدام وختفيف فوارق النمو يف املنطقة األوربية •
                                                                .التعاون والتكامل اإلقليمني  تشجيع •

كة اقتصادية ومالية ترتكز مع األخذ بعني االعتبار امن أجل حتقيق هذه األهداف، يوافق املشاركون على إقامة شر     
  :ملختلف درجات النمو على

  التأسيس التدرجيي ملنطقة تبادل حر؛  •
 تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي مالئمني يف اجملاالت املعنية؛ •
 .االحتاد األورويب إىل شركائه من املالية للمعونة زيادةضخمة •

  :حر تبادل منطقة -أ

.  متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بني شركاء االحتاد األورويب-ستحقق منطقة التبادل احلر عرب اتفاقية أوروبية     
رام  كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي هلذه املنطقة اليت ستشمل جممل التبادالت مع احت2010حدد املشاركون سنة 
  ) املنظمة العاملية للتجارة (OMC ن الواجبات النامجة ع

تتجول املنتجعات املصنعة يف هذه املنطقة حبرية وبدون أي حاجز تعريفي انطالقا من التدفقات التقليدية، وضمن  «     
عرب املنفذ التفضيلي احلدود املسموح ا يف خمتلف السياسات الزراعية، سيتم حترير جتارة املنتجات الزراعية تدرجييا 
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سيتم إزالة  « »GATTسيتم حترير حق اإلنشاء وتقدمه اخلدمات تدرجييا مع األخذ بعني االعتبار التفاقية. واملتبادل
العوائق التعريفية وغري التعريفية تدرجييا يف وجه تبادالت املنتوجات املصنعة والزراعية وفقا ملنهج يناقش ويوافق عليه بني 

تحرر تبادالت اخلدمات، مبا فيها احلضور التجاري وحركة األشخاص الضرورية لتأمني هذه اخلدمات، س. كل الشركاء
  . » GATTالتفاقية تدرجييا مع األخذ الوايف بعني االعتبار

  :يقرر املشاركون تسهيل التأسيس التدرجيي هلذه املنطقة ذات التبادل احلر بـ     

  عد األصل، والتصديق اإلثبايت، ومحاية امللكية الفكرية والصناعية، واملضاربة؛تبين التدابري املالئمة فيما خيص قوا •
متابعة وتنمية السياسات املرتكزة على مبادئ االقتصاد احلر وتكامل اقتصادياهتم مع أخذ حاجاهتم ومستويات  •

  منوهم بعني االعتبار؛
طاء األولوية لتشجيع وتنمية القطاع اخلاص، اإلقدام على استواء وحتديث البنيات االقتصادية واالجتماعية مع إع •

إضافة إىل . ورفع القطاع اإلنتاجي إىل املستوى املطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوين مالئم لسياسة االقتصاد احلر
ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية اليت قد تنجم عن هذا االستواء على املستوى االجتماعي وذلك بتشجيع 

 السكان األكثر فقرا؛برامج لصاحل 
   إىل تنمية تبادالت التكنولوجيا اهلادفة األولويات تشجيع •

  :اقتصاديني تداول ون تعاو -ب

  :سيتم تنمية التعاون وباألخص يف اجملاالت الالحقة الذكر ويف هذا الصدد     

االستثمارات اخلارجية يعترف املشاركون بواجب دعم النمو االقتصادي بالتوفري الداخلي، قاعدة كل استثمار، وب •
يشددون على أنه من املهم تأسيس جو منساب هلما وبالتحديد عرب إزالة العوائق يف وجه هذه االستثمارات . املباشرة معا

  تدرجييا، اليت قد تؤدي إىل تبادالت للتكنولوجيا وزيادة اإلنتاج والتصدير
ياري وباألخص من أجل تنمية التبادل بني الشركاء يؤكد املشاركون بأن التعاون اإلقليمي، احملقق على أساس اخت •

  أنفسهم، يشكل عامال رئيسيا يف سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛
يشجع املشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك  •

   بربنامج دعم تقين للشركات ذات احلجم الصغري واملتوسط أمرا ضروريا؛يعتربون القيام. مبنح جو وإطار قانوين مواتيني
يشدد املشاركون على ترابطهم يف جمال البيئة الذي يفرض حتليال إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل  •

رورة التوفيق بني النمو يعترفون بض". بام"للربامج املتعددة األطراف املوجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ 
االقتصادي واحلفاظ على البيئة، وإدراج املسائل البيئوية يف األوجه املناسبة للسياسة االقتصادية، وختفيف العواقب السلبية 
اليت قد تنتج عن النمو يف جمال البيئة يتعدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على املديني القصري واملتوسط، مبا يف ذلك 

  كافحة ضد التصحر، وتكثيف الدعم الفين واملايل املالئم هلذه األعمال؛امل
يعترف املشاركون بالدور الرئيسي للنساء يف التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة يف احلياة االقتصادية  •

  واالجتماعية ويف خلق فرص العمل؛
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 وإدارهتا إدارة منطقية، والتحسني للتعاون يف جمال البحث يشدد املشاركون على أمهية احلفاظ على املوارد السمكية •
  عن املوارد مبا فيها تربية املائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر يف خلق األدوات املشتركة؛

توطيد  املتوسطية االقتصادية ويقررون - كة األوروبيةايعترف املشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة يف الشر •
يقررون خلق الشروط الشاملة واملالئمة الستثمارات وأعمال الشركات . التعاون وتعميق احلوار يف جمال سياسات الطاقة

العاملة يف ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف اليت من شأهنا السماح هلذه الشركات بتوسيع شبكات 
  الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛

شركاء بأن التزويد باملاء وكذلك اإلدارة املناسبة وتنمية املوارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء يعترف ال •
  املتوسطيني وأنه من الضروري تنمية التعاون يف هذه اجملاالت؛

  . يوافق املشاركون على التعاون من أجل حتديث وإعادة بنيان الزراعة وتشجيع النمو الريفي املتكامل •
ا التعاون بالتحديد حنو حماور املعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات املعمول ا من قبل الشركاء من سيتوجه هذ

يوافقون أيضا على التعاون يف هدف استئصال . أجل تنويع اإلنتاج وختفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة حتترم البيئة
  .الزراعات غري الشرعية

  :  التعاون يف جماالت أخرى ويف هذا الصدديوافق املشاركون أيضا على •
يشددون على أمهية تنمية وحتسني البنية التحتية مبا يف ذلك خلق جهاز مواصالت فعال، وتنمية تكنولوجيات  •

  يف سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج لألولويات؛. املعلوماتية وحديث االتصاالت
يل وباألخص األداء احلر للخدمات يف جمال املواصالت الدولية واملنفذ يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدو •

  احلر إىل احلموالت الدولية؛
  ومن أجل تنظيم األراضي؛..) واليات، حمافظات(يتعهدون بتشجيع التعاون بني الوحدات احمللية  •
 العاملني يف القطاعني العلمي يوافقون على توطيد القدرات الذاتية يف البحث العملي والتطوير، واملسامهة يف تأهيل •

  كة يف مشاريع البحث املشتركة انطالقا من خلق الشبكات العلمية؛اوالتقين، واحلث على الشر
  .يوافقون على تشجيع التعاون يف جمال اإلحصائيات من أمجل التوفيق بني الطرق وتبادل املعطيات •

  :مالية معونة -ج

 املتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة يف - كة األوروبيةادل حر وجناح الشريعترب املشاركون أن حتقيق منطقة تبا     
. املعونة املالية، اليت جيب أن تشجع قبل كل شئ حتريك كالفعاليات االقتصادية احمللية ضمن آفاق منو داخلي مستدمي

  :يالحظون يف هذا الصدد

ن إيكي هلذه املعونة خالل الفترة اليت تتراوح ما  مليو4685إن اجللسة األوربية يف كان وافقت على احتياطي مببلغ  •
  بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى اجملموعة األوروبية ،وذلك1999 و 1995بني 
  وكذلك املسامهات املالية الثنائية للدول األعضاء؛أضخم ، بشكل ديون مببلغ BEIيضاف على هذا تدخل  •
ة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعني االعتبار، أمرا إن تعاونا ماليا فعاال تتم إدارته يف إطار برجم •

  ضروريا؛
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يوافقون . كتهماإن إدارة صاحلة على مستوى االقتصاد اجلمعي تعترب ذات أمهية جوهرية من أجل تأمني النجاح لشر •
 .يل إىل أقصى احلدوديف سبيل هذا على تشجيع احلوار حول سياساهتم االقتصادية وحول أسلوب حتسني التعاون املا

 :تشجيع التبادالت بني اجملتمعات املدنية: كة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانيةاشر

يعترف املشاركون بأن تقاليد الثقافة واحلضارة على جانيب البحر األبيض املتوسط، واحلوار بني الثقافات والتبادالت      
  .شكل عنصرا رئيسيا يف التقارب والتفاهم بني الشعوب وحتسني اإلدراك املتبادلاإلنسانية والعلمية والتكنولوجية ت

  :يف سبيل هذا. كة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانيةايف هذا السياق يوافق املشاركون على خلق شر     

يشددون . تقارب الشعوبيؤكدون من جيد بان احلوار واالحترام بني الثقافات واألديان مها شرطان ضروريان ل •
يف هذا الصدد على أمهية الدور الذي تستطيع أجهزة اإلعالم القيام به بشأن املعرفة والتفاهم للثقافات كمنبع لإلثراء 

  املتبادل بني األطراف؛
. الثقافةيلحون على امليزة الرئيسية لنمو املوارد السنينة سواء مبا خيص التعليم والتأهيل حتديدا للشبيبة أو يف جمال  •

يعربون عن إرادهتم يف تشجيع التبادالت الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام اهلوية الثقافية لكل شريك، وتنفيذ 
يف هذا اجملال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابري اليت من شأهنا تيسري التبادالت . سياسة مستدمية للربامج التربوية والثقافية

  سني العمليات اإلدارية؛اإلنسانية وبالتحديد عرب حت
كة الفعالة للتجمعات ايشددون على أمهية قطاع الصحة يف النمو املستدمي ويعربون عن إرادهتم يف تشجيع الشر •

  السكنية يف التدابري الصحية واملعيشية للسكان؛
اصة على يعترفون بأمهية النمو االجتماعي الذي حسب رأيهم، جيب أن يواكب كل منو اقتصادي يعلقون أمهية خ •

  احترام احلقوق االجتماعية اجلوهرية مبا فيها احلق يف النمو؛
 - يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان اجملتمع املدين القيام به يف عملية تنمية كل جوانب املشاركة األوروبية •

  املتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بني الشعوب؛
 أو ترتيب األدوات الالزمة لتعاون غري مركزي يف سبيل تشجيع التبادالت /نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و •

املسئولون عن اجملتمع السياسي واملدين، العامل الثقايف والديين، اجلامعات، : بني فعاليات النمو يف إطار القوانني الوطنية
  البحث، أجهزة اإلعالم، اجلمعيات، النقابات والشركات اخلاصة والعامة؛ 

  ن بأمهية تشجيع االتصاالت واملتبادالت بني الشباب يف إطار برامج تعاون غري مركزية؛يعترفو •
  يشجعون أعمال الدعم لصاحل املؤسسات الدميقراطية وتوطيد دولة القانون واجملتمع املدين؛ •
ناسبة من أجل يعترفون بأن التطور السكاين احلايل يشكل حتديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسات اإلسكانية امل •

  تسريع اإلقالع االقتصادي؛
يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل ختفيف . يعترفون بالدور املهم الذي تلعبه اهلجرة يف عالقاهتم •

يتعهدون بتأمني احلماية جململ احلقوق . وطأة اهلجرة بواسطة برامج تأهيل مهين ومساعدة على خلق فرص العمل وغريها
 يعترف الشركاء بواجباهتم من أجل  «. ا يف القانون املوجود حل املهاجرين املستقرين شرعيا على أراضيهماملعترف
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من أجل هذا سيعترب االحتاد األورويب مواطين الدول األعضاء كمقيمني طبقا . إعادة قبول مواطنيهم الذين تركوا بالدهم
  » لتعريف اجملموعة األوروبية

   يف كل جماالت اهلجرة اخلفية؛يقررون إقامة تعاون وثيق •
  يوافقون على دعم التعاون عرب تدابري خمتلفة هتدف إىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحته بشكل فعال؛ •
  يعتربون أيضا من الضروري املكافحة معا وبشكل فعال ضد هتريب املخدرات واإلجرام الدويل والرشوة؛ •
 العنصرية وكره األجانب وضد التعصب، ويوافقون على يشددون على أمهية املكافحة بدون تردد ضد املظاهر •

  .التعاون يف هذا السبيل

  : لمؤمترل املشاركون متابعة *

  باعتبارهم أن مؤمتر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور •
  باعتبار تأكيدهم على إرادهتم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة باإلعالن احلاضر؛ •
   املتوسطية صيغة واقعية؛- كة األوربيةاعلى إعطاء هذه الشربعزمهم  •
بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة احلوار الشامل املفتوح وحتقيق جمموعة من األعمال الفعلية يف سبيل الوصول إىل  •

  هذا اهلدف؛

ابعة تطبيق البيان احلاضر سيجتمع وزراء الشئون اخلارجية دوريا من أجل تأمني مت. يتبنون برنامج العمل املرفق     
ستخضع األعمال املختلفة ملتابعة على شكل اجتماعات . وحتديد األعمال الذاتية للمسامهة يف حتقيق أهداف املشاركة

موضوعية مناسبة للوزراء واملوظفني الكبار واخلرباء وتبادل اخلربات واملعلومات واالتصاالت بني املشاركني من اجملتمع 
وسوف يتم . ستشجع االتصاالت على مستوى النوادى والوحدات احمللية. ي وسائل أخرى مناسبةاملدين أو حسب أ

  .الربملانية والسلطات اإلقليمية واحمللية العمل على تشجيع االتصاالت بني اهليئات

، وتتكون "متوسطية لعملية برشلونة - اللجنة األورو"وسوف جتتمع بانتظام جلنة مشكلة من مسئولني كبار، تدعى      
من ممثلي الرئاسة الثالثية جمللس االحتاد األورويب وممثل كل شريك من الشركاء املتوسطيني، ومهمتها هي تقدير وتقيم 

  .وفقا ملقتضى احلال العمل برنامج علىتحديث عالوة الشراكة عملية متابعة أنشطة

ال التحضريية وأعمال املتابعة اخلاصة باالجتماعات وسوف تتوىل اإلدارات التابعة للجنة األوروبية، القيام باألعم     
متوسطية لعملية  - النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا االجتماعات النابعة من النتائج اليت تنتهي إليها اللجنة األورو

  .برشلونة

 إحدى الدول ، يف1997وسوف ينعقد االجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة يف النصف األول من عام 
 .املتوسطة الضالعة يف الشراكة مع االحتاد األورويب، من أجل الشروع يف املزيد من املشاورات املتبادلة
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  برشلونة مؤمتر
  عمل برنامج

  :مقدمة. 1

يهدف الربنامج احلاضر إىل ترمجة أهداف مؤمتر برشلونة ترمجة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابري إقليمية      
يعترب أيضا تكميال للتعاون الثنائي املعمول به نتيجة االتفاقيات املعقودة بني االحتاد األورويب وشركائه . ددة األطرافومتع

  .املتوسطيني والتعاون املوجود حسب التجمعات املتعددة األطراف األخرى

يف ما يلي، يتبع تعديد . ها يف بيان برشلونةسيتم التحضري واملتابعة ملختلف التدابري وفقا للمبادئ والكيفيات املشار إلي     
 املتوسطي ليشمل تدابري أخرى إذا -ال متنع هذه توسيع التعاون األورويب.  جيب اختاذها لتنمية التعاوناليتللتدابري األولوية 

  .نتج القرار عن الشركاء

تستطيع دول أخرى االنضمام . يات اجملتمع املدينتتوجه هذه التدابري إىل الدول ووحداهتا احمللية أو اإلقليمية وإىل فعال     
  . جيب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف. إىل التدابري املتوقعة يف برنامج العمل وذلك بعد موافقة املشاركني

 املتوسطي بعني االعتبار، وكما يليق، اآلراء -يف املستقبل وبعد موافقة املشاركني، سيأخذ التعاون األورويب     
  .لتوصيات النامجة عن احلوارات املناسبة على خمتلف املستويات يف املنطقةوا

 املتوسطي املقبل -سيتم حتضري تقييم خالل املؤمتر األورويب. جيب البدء بتنفيذ الربنامج حاملا أمكن بعد مؤمتر برشلونة     
تقارير الناجتة عن خمتلف االجتماعات على شكل تقرير ناجم عن دوائر املفوضية األوروبية وبالتحديد انطالقا من ال

  .املعينة وفقا لبيان برشلونة] اجملموعة املناسبة[وخمتلف الفرق املذكورة يف مايلي، وبالتنسيق مع 

  تعريف جمال مشترك من السالم واالستقرار: كة سياسية وأمنيةاشر. 2

واستقرار يف حوض البحر األبيض املتوسط من أجل املسامهة يف اهلدف الذي يقضي بتشييد تدرجيي ملنطقة سالم      
  : 1996سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل األول لعام 

سيجرون حوارا سياسيا من أجل حتديد األساليب األكثر تناسبا لرمجة مبادئ بيان برشلونة ترمجة فعلية على ساحة  •
  .الواقع
.  املتوسطي لوزراء الشئون اخلارجية املقبل-سبيل املؤمتر األورويبسيقدمون اقتراحات واقعية يف الوقت املناسب يف  •

 املتوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا بإمكاهنا دخول -سيتم تشجيع معاهد السياسة اخلارجية يف املنطقة األوروبية
  .1996حيز العمل ابتداء من 

  :بناء منطقة ازدهار متقامسة: مالية كة اقتصادية واشر.3 
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ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو املوظفني أو اخلرباء حسب احلاجة من أجل تشجيع التعاون يف      
من املمكن أن تكمل هذه االجتماعات عند الضرورة مبؤمترات أو منتديات باستطاعة القطاع اخلاص . اجملاالت التالية
  .املشاركة فيها

  :ة متوسطي- تأسيس منطقة تبادل حر أوربية *

 كة األوروبيةاوفقا للمبادئ املنصوص عليها يف بيان برشلونة، يعترب تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا يف الشر     
  . املتوسطية-

  :سيتناول التعاون باألخص، التدابري الفعلية اليت هتدف إىل تشجيع التبادل احلر وكل ما ينتج عنه، يعين ما هو آت     

سيتم عند . والطرق يف جمال اجلمارك وباألخص احتمال اإلدخال التدرجيي لألصل التراكميالتوفيق بني القواعد  •
  االقتضاء فحص احللول املالئمة حلاالت معينة وبروح إجيابية؛

  التوفيق بني النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات األوروبية للنماذج؛ •
ية اليت ال مربر هلا من وجه تبادل املنتوجات الزراعية وتبين التدابري املناسبة مبا يتعلق بقواعد اإلزالة لكل العوائق التقن •

  الصحة النباتية واحليوانية وغريها من أساليب التقنني حول املواد الغذائية؛
 التعاون بني دوائر اإلحصائيات للحصول على معطيات عملية ناجتة عن استخدام طرق متوافقة  •
 ). بدون املس باملبادرات املعمول ا ضمن أطر أخرى ( التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي إمكانيات •

  :استثمار *

يهدف التعاون إىل املسامهة يف خلق اجلو اإلجيايب إلزالة احلواجز أمام االستثمار، وبالتحديد بالتفكري املعمق حول      
  .ا فيه يف القطاع املصريفحتديد احلواجز واألساليب لتشجيع هذه االستثمارات مب

  :صناعة *

يف هذا .  املتوسطية- كة األوروبيةاالتحديث الصنعي وحتسني التنافسية يشكالن عنصرين رئيسيني يف جناح الشر     
سيتوجه التعاون . الصدد، باستطاعة القطاع اخلاص أن يلعب دورا أكرب يف النمو االقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل

  : بالتحديد حنو

  توافق البنية الصناعية مع متغريات البيئة الدولية وباخلصوص مع انبثاق جمتمع املعلوماتية؛ •
  اإلطار والتحضري لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات املوجودة وبالتحديد يف القطاع العام مبا فيه التخصيص؛ •
 التصديق اإلثبايت واالعتماد وكذلك مناذج استخدام النماذج األوروبية أو الدولية وحتديث جتارب املطابقة وعمليات •

  .اجلودة
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ستعطي أساليب تشجيع التعاون بني الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم وخلق الظروف املؤاتية لنموها، اهتماما      
 MEDخاصا مبا يف ذلك تنظيم املنتديات عندما تقتضي احلاجة مع االعتماد على اخلربة املكتسبة يف إطار الربنامج 

INVESTوضمن االحتاد .  

  :زراعة *

  : مع التذكري بأن هذه املسائل تدخل يف جممعلها ضمن العالقات الثنائية، سيتناول التعاون يف هذا اجملال احملاور التالية     

  الدعم للسياسات املعمول ا من قبل الشركاء من أجل تنويع اإلنتاج؛ •
  ختفيف التبعية الغذائية؛ •
  البيئة؛تشجيع زراعة حتترم  •
  التقارب بني الشركات والتجمعات والتنظيمات املهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛ •
  الدعم للخوصصة؛ •
  املعونة الفنية والتأهيل؛ •
 التقارب بني مناذج الصحة النباتية واحليوانية  •
  حقة؛النمو الريفي املتكامل مبا يف ذلك حتسني اخلدمات األساسية وتنمية األعمال االقتصادية املل •
  التعاون بني املناطق العريية وتبادل اخلربة واملهارة يف جمال التنمية الريفية؛ •
  تنمية املناطق املتأثرة باستئصال الزراعات غري الشرعية؛ •

  :مواصالت *

ذ الوجود للروابط الفعالة واملتداخلة بني االحتاد األورويب وشركائه املتوسطيني وبني الشركاء أنفسهم وكذلك املنف     
احلر إىل سوق اخلدمات يف قطاع املواصالت البحرية الدولية يشكالن عاملني رئيسيني لتنمية التدفقات التجارية وحلسن 

  . املتوسطية- سري املشاركة األوروبية

 عقد اجتماعني لوزراء املواصالت لدول غرب حوض البحر األبيض املتوسط، وعلى أثر 1995لقد مت خالل العام      
اإلقليمي لتنمية املواصالت يف حوض البحر األبيض املتوسط، تبنت اجملموعة املتوسطية للمواصالت عرب اجملاري املؤمتر 

  .املائية برناجما متعدد السنوات

  : سيتناول التعاون بالتحديد     

املرافئ  املتوسطية وذلك بتحسني وحتديث -وضع جهاز فعال ومتعدد اجلهات عقد املواصالت اجلوية والبحرية عرب •
واملطارات، وحذف القيود اليت ال مربر هلا، وتسهيل اإلجراءات وحتسني األمان الربي واجلوي، وتوفيق القواعد البيئوية 
على مستوى رفيع مبا فيه تدقيق أكثر فعالية يف التلوث الناجم عن النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة إلدارة حركة 

  املرور؛



 264

  .على السواحل اجلنوبية والشرقية للبحر األبيض املتوسط غرب - خلق روابط برية شرق •
  .ربط شبكات املواصالت املتوسيطة بالشبكة األوروبية بطريقة تؤمن عملها املتداخل •

  :طاقة *

ندوة " يف تونس واجتماع املتابعة يف أثينا، لقد مت خلق 1995على أثر املؤمتر ذي املستوى الرفيع الذي عقد عام      
من أجل خلق اجلو املالئم الستثمار وعمل الشركات املنتجة .  متوسطية تضم وزراء وموظفني كباراً- وبيةأور" للطاقة

  : للطاقة يتركز التعاون املستقبلي بالتحديد على

  األساليب لتشجيع انضمام دول البحر األبيض املتوسط إىل املعاهدة حول امليثاق األورويب للطاقة؛ •
  التخطيط يف جمال الطاقة؛ •
  شجيع احلوار بني املنتجني واملستهلكني؛ت •
  الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة اإلقليمية وعرب اإلقليمية للنفط والغاز؛ •
  اإلنتاج والتفريغ للفحم احلجري؛ •
  .إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها •
  فعالية الطاقة؛ •
  موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة؛ •
  ملتعلقة بالطاقة؛املسائل البيئوية ا •
  تنمية برامج مشتركة للبحث؛ •
 .عمليات التأهيل واإلعالم يف جمال الطاقة •

  :اتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتية *

  : يف هدف تأسيس شبكة اتصاالت حديثة وفعالة، سيتناول التعاون باألخص     

ذج جتارب املطابقة، تداخل الشبكات، إطار تقنني أدىن، منا (البنيات التحتية يف جمال املعلوماتية واالتصاالت  •
  ؛..)اخل
 البنيات التحتية اإلقليمية مبا فيها الروابط مع الشبكات األوروبية؛ •
 . املنفذ إىل اخلدمات •
  .اخلدمات اجلديدة يف جماالت تطبيق أولوية •

 املتوسطية - األوروبيةوجود بنيات حتتية أكثر فعالية يف جمايل املعلوماتية واالتصاالت سيسهل تعزيز التبادالت      
  .واملنفذ إىل جمتمع املعلوماتية اجلديد الذي يتكون حاليا
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 من أجل التحضري لتحقيق املشاريع الرائدة واليت هتدف إىل إظهار 1996من املتوقع أن يعقد مؤمتر إقليمي خالل      
  .الفوائد الفعلية النامجة عن جمتمع املعلوماتية

  :األراضي تنظيم *

  : اول التعاون بشكل خاصسيتن     

   املتوسطية من شأهنا تلبية حاجات وذاتيات الدول؛- تعريف استراتيجية تنظيم لألراضي يف املنطقة األوروبية •
  .تشجيع التعاون عرب احلدود يف جماالت ذات إفادة متبادلة •

  :سياحة *

سيتناول التعاون . يثاق املتوسطي للسياحة، امل1995اعتمد وزراء السياحة، خالل اجتماعهم يف الدار البيضاء عام      
  .باألخص جماالت اإلعالم وتشجيع التأهيل

  :بيئة *

  : يتناول التعاون بشكل خاص     

  تقييم املشاكل البئوية يف حوض البحر األبيض املتوسط وحتديد اإلجراءات اليت جيب أخذها إذا اضطر األمر؛ •
نامج عمل أولوي على املديني القصري واملتوسط يف جمال البيئة، صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن مث حتيني بر •

من بني جماالت العمل الرئيسية جيب أن يضم . يتم تنسيقه من قبل املفوضية األوروبية ويكمل بأعمال على املدى البعيد
ة ضد تلوث اهلواء والبحر اإلدارة املتكاملة للمياه واألراضي واملناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاي :هذا الربنامج

األبيض املتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وإدارة التراث الطبيعي واملشاهد واملواقع الطبيعية، محاية وحفظ وإعادة 
بناء الغابات املتوسطية وخصوصا بالوقاية والسيطرة على اجنراف وتلف األراضي وحرائق الغابات واملكافحة ضد 

مبا خيص تقنيات التمويل والتقنني والتدقيق البئوي، أخذ املشاكل البيئوية بعني االعتبار يف التصحر، نقل خربة اجملموعة 
  كل السياسات؛

  أداء حوار مطرد ملتابعة تطبيق برنامج العمل؛ •
  دعم التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي ومتتني التنسيق مع خطة العمل للبحر األبيض املتوسط؛ •
  رات املختلفة األصل ولوضع العقود الدولية يف هذا اجملال؛التشجيع لتنسيق أفضل لالستثما •
رعاية وتبين وتنفيذ التدابري القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابري الوقائية والنماذج املناسبة على  •

  .مستوى رفيع

  :علوم وتكنولوجيا *

  : سيتناول التعاون باألخص     
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شكلة االختالل املتصاعد لإلجنازات العلمية مع أخذ مبدأ املنفعة املتبادلة بعني تشجيع البحث والتنمية مبواجهة م •
  االعتبار

تعزيز تبادالت اخلربات يف القطاعات والسياسات العلمية اليت من شأهنا أن تسمح للشركاء املتوسطيني خفض اهلوة  •
  بالنسبة جلرياهنم األوروبيني وتشجيع نقل التكنولوجيا؛

  .كة يف مشاريع البحث املشتركةال العاملني يف القطاع العلمي والتقين بتوطيد الشراملسامهة يف تأهي •

. ، لقد مت تأسيس جلنة للرقابة1995آذار / يف مارس" صوفيا انتيبوليس"على أثر االجتماع الوزاري الذي عقد يف      
ن أجل تطبيق أعمال أولوية حتدد على ستهتم بتقدمي توصيات م. ستعقد هذه اجتماعها األول مباشرة بعد مؤمتر برشلونة

  .مستوى الوزراء

  : مياه *

تعترب املياه مسألة أولوية لكل الشركاء املتوسطيني وستزداد  و 1992لقد مت تبين امليثاق املتوسطي للماء يف روما عام      
  : سيهدف التعاون يف هذا القطاع إىل. أمهيتها مع تضاؤل املوارد املائية

   أخذ احلاجات املستقبلية بعني االعتبار؛تقييم الوضع مع •
  حتديد التدابري لدعم التعاون اإلقليمي؛ •
   للموارد املائية؛-معا إن اقتضى احلال -تقدمي اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط واإلدارة  •
  .املسامهة يف خلق منابع جديدة للماء •

  :صيد األمساك *

 الواقعية للمخزون السمكي يف البحر األبيض املتوسط، سيعزز التعاون يف نظرا لألمهية اليت يكسوها احلفاظ واإلدارة     
  .إطار اهليئة العامة لصيد األمساك يف البحر األبيض املتوسط

، سيباشر بعمل متابعة مالئم يف 1994على أثر املؤمتر الوزاري حول صيد األمسال الذي عقد يف هرياكليون عام      
  .1996 ستعقد خالل عام اجملال العديل بشكل اجتماعات

سيتم حتسني التعاون يف جمال البحث عن املوارد السمكية مبا يف ذلك تربية املائيات ويف جمايل التأهيل والبحث      
  .العلمي

  :تشجيع التبادل بني اجملتمعات املدنية: كة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانيةاشر. 4

  :تنمية املوارد اإلنسانية *
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 املتوسطية يف حتسني مستوى التربية يف كل املنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء - كة األوروبيةاجيب أن تساهم الشر     
من أجل هذا ستخضع السياسات التعليمية حلوار مطرد سيتخصص، يف املرحلة األوىل يف التأهيل املهين . املتوسطيني

يف هذا الصدد، وكذلك يف . ريها من معاهد التعليم العايل والبحثوالتكنولوجيا املطبقة على التربية، اجلامعات وغ
 العربية إلدارة الشركات يف غرناطة - ستساهم أيضا املدرسة األوروبية. جماالت أخرى، سيعطي دور املرأة اهتماما خاصا

  .يف هذا التعاون" تورين"باالشتراك مع املؤسسة األوروبية يف 

يف هدف مقارنة ...) املدربون، اخل" اجلامعيون"أصحاب القرار  ( قطاع التدريب املهين سيعقد اجتماع للممثلني عن     
  .مفاهيم اإلدارة احلديثة

دف مقارنة مفاهيم .) اخل.. أصحاب القرار، اجلامعيون، املدربون(سيعقد اجتماع ملمثلني لقطاع التدريب املهين      
ستعزز املفوضية األوروبية برناجمها .  اجلامعي والتعليم العايلسيعقد اجتماع ملمثلي العامل. اإلدارة احلديثة

MEDCAMPUS سيدعى أيضا الجتماع حول جمال التكنولوجيا يف قطاع التربية.  

  :بلديات*

سيشجع ممثلو املدن على اللقاء سنويا الستعراض .  املتوسطية- كة األوروبيةاجيب أن تشارك البلديات يف سري الشر     
سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل املفوضية . شتركة اليت جيب عليهم جماتها ومن أجل مقارنة جتارمالتحديات امل

  . اعتمادا على اخلربة املاضيةMED URBSاألوروبية يف إطار برنامج التحضر املتوسطي 

  :حوار بني الثقافات واحلضارات *

رب تشجيع التبادالت الثقافية وتعدد اللغات سيجتمع موظفون نظرا لألمهية اليت تكسو حتسني التفاهم املتبادل ع     
التراث الثقايف والفين، التظاهرات الثقافية : وخرباء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق باجملاالت التالية دون احلصر

  .الترمجات وإمكانيات نشر الثقاة األخرى، التأهيل) مسرح وسينما(والفنية، النتاج املشترك 

 املتوسطية على التسامح املتبادل - سيشجع التفاهم األفضل بني األديان الرئيسية املوجودة يف املنطقة األوروبية     
ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بني ممثلي األديان وكذلك علم الدين واجلامعيني واألشخاص اآلخرين . والتعاون

ميكن . اجلهل والتعصب الديين وتشجيع التعاون على القاعدةالذين يهمهم األمر دف التغلب على سوء الفهم و
/ نوفمرب 7إىل  4من  (وتوليد ) 1995حزيران /  يونيو18 إىل 15من  (استخدام املؤمترات اليت عقدت يف استوكهومل 

  .كأمثلة يف هذا الصدد) 1995تشرين الثاين /  نوفمرب16  و15( وبون )1995رين الثاين شت

  :أجهزة اإلعالم *

سيدعم االحتاد األورويب بنشاط عرب برنامج . سيشجع التفاعل الوثيق بني أجهزة اإلعالم على تفاهم ثقايف أفضل     
MED MEDIAسيعقد اجتماع سنوي ملمثلي عامل اإلعالم يف هذا اإلطار ، .  
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  :شبيبة *

ومن مث . كاء األوروبيني واملتوسطينيستساهم عملية تبادل الشباب يف حتضري األجيال القادمة لتعاون أوثق بني الشر     
 متوسطي للشباب يرتكز على اخلربة املكتسبة يف أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات -جيب وضع برنامج تبادل أورويب

جيب أن تأخذ هذه الربامج بعني االعتبار أمهية التأهيل املهين وباألخص للذين ال ميلكون لكفاءات وتأهيل . بعني االعتبار
ستقدم املفوضية األوروبية االقتراحات الالزمة قبل . ن واملساعدين االجتماعيني املوجهني للعمل مع الشباباملرشدي

  . املتوسطي املقبل لوزراء الشئون اخلارجية-االجتماع األورويب

  :تبادالت بني اجملتمعات املدنية *

  :تنمية اجتماعية *

يف هذا . يف حتسني ظروف احلياة والعمل لشعوب الشركاء املتوسطيني املتوسطية - كة األوربيةاجيب أن تساهم الشر     
من أجل هذا ستجتمع فعاليات . الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام وتشجيع احلقوق االجتماعية األساسية

  .السياسة االجتماعية دوريا على املستوى املالئم

  :هجرة *

 املتوسطية، سيتم تشجيع عقد االجتماعات من أجل الوصول إىل - ألوروبيةنظرا ألمهية مسألة يف العالقات ا     
ستأخذ هذه االجتماعات بعني االعتبار، ودون احلصر، اخلربة . اقتراحات ختص التدفق والضغط الناجتني عن اهلجرة

 وباخلصوص يف ما يتعلق بتحسني ظروف احلياة للمهاجرين MED MIGRATIONاملكتسبة يف إطار برنامج 
  .املستقرين شرعيا يف االحتاد

  :هجرة غري شرعية, هتريب املخدرات، إجرام دويل، إرهاب *

يف سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا يف دف توطيد . جيب أن تشكل املكافحة ضد اإلرهاب أولوية لكل الفرقاء     
ل حتديد التدابري الفعلية اليت جيب أخذها سيجتمع موظفون دوريا من أج. التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية وغريها

لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد هتريب املخدرات واإلجرام 
سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابري الفعلية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية . الدويل
سيتم تنظيم كل هذه االجتماعات مع األخذ . دلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد اهلجرة غري الشرعيةوالع

  .بعني االعتبار وكما ينبغي بضرورة متهيد خمتلف متفارقة يراعي احلالة اخلاصة لكل دولة

تمع موظفون دوريا يف دف توطيد يف سبيل هذا سيج. جيب أن تشكل املكافحة ضد اإلرهاب أولوية لكل الفرقاء     
سيجتمع موظفون دوريا من أجل حتديد التدابري الفعلية اليت جيب أخذها . التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية وغريها

لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد هتريب املخدرات واإلجرام 
سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابري الفعلية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية . يلالدو
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سيتم تنظيم كل هذه االجتماعات مع األخذ . والعدلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد اهلجرة غري الشرعية
  . يراعي احلالة اخلاصة لكل دولةبعني االعتبار وكما ينبغي بضرورة متهيد خمتلف متفارقة

  :اتصاالت دستورية. 5

  : متوسطي-حوار برملاين أورويب *

 املتوسطي املستقبلي الذي -يدعى الربملان األوريب ألخذ املبادرة قرب جمالس برملان أخرى، يف طرح احلوار األورويب     
تبادالت أوجه النظر حول سلسلة واسعة من بإمكانه أن يسمح للمنتخبني يف خمتلف الدول الشركاء باإلقدام على 

  .املوضوعات

  :اتصاالت أخرى بني املؤسسات *

ستساهم االتصاالت املترددة بني األجهزة األوربية األخرى وباألخص اللجنة االقتصادية واالجتماعية للمجموعة      
  . املتوسطية-كة األوروبيةاراألوروبية ومماثليهم املتوسطيني يف تفاهم أفضل للمسائل الكربى اليت هتم الش

يف هذا الصدد، . يف سبيل هذا، تدعى اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألخذ املبادرة لتأسيس روابط مع مثيالهتا املتوسطيني
  .كانون األول/  ديسمرب13  و12 متوسطية للجان االقتصادية واالجتماعية يف مدريد يف - ستعقد قمة أوروبية
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 امللحق رقم 06
  التجارة اخلارجية اجلزائرية
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 الملحق رقم 07
 المبادالت البينية في المنطقة المغاربية

Evolution de la balance commerciale de l’Algérie avec les pays de l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA), période : années 2000-2004.   

 
 
Source : CNIS : Centre National de l’Informatique et des Statistiques, 2005. 



 275



 276

 
 



 277

 



 278

 الملحق رقم  08
 جدولة االجتماعات المغاربية
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Résumé 
 
 
            Cette étude montre l’instabilité qui caractérise les conditions 
générales de l’économie mondiale au cours  des deux dernières décennies, 
notamment pour les pays en voie de développement. 
 
            L’élargissement du phénomène d’interdépendance a affirmé la 
mondialisation qui a entamé la transformation des économies nationales et 
qui a crée de nouveaux défis pour les états nations en matière de gestion 
économique et de positionnement stratégique. 
 
            Ainsi la prise de conscience des changements profonds affectant les 
structures de production et les échanges a développé une nouvelle 
dynamique régionale, entraînant une appréhension plus réaliste du 
phénomène de coopération et d’intégration économique régionale et une 
reconnaissance de l’importance de la région dans une perspective 
d’intégration à l’économie mondiale. 
 
            Ce phénomène de régionalisation qui a connu un accroissement 
sensible depuis la fin des années 1980 a également touché  la région 
maghrébine. 
            À partir de cette situation internationale qui se caractérise par la 
double dynamique économique, régionalisation et mondialisation de 
l’économie, l’étude de «l’intégration économique maghrébine entre 
régionalisation et mondialisation» constitue une interrogation sur l’avenir 
des pays maghrébins à l’ère de la mondialisation. Est-ce qu’on va vers une 
homogénéisation/insertion des pays maghrébins au marché international ? 
Ou vers leur exclusion /désintégration ? Tout en étant conscient que l’ordre 
mondial actuel est un ordre d’exclusion, d’insertion dans les valeurs 
occidentales, et de réduction de toutes les dimensions à la rationalité 
économique. Les deux situations (Homogénéisation, exclusion) ne sont pas 
désirables.  Pour dépasser ces deux situations non souhaitables, l’intégration 
maghrébine devient «une nécessité et non un choix».     
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Abstract 
 
 

            This study indicates the instability which characterizes the world 
economy during the last two decades, notably for developing countries. 
 
            The extension of the phenomenon of interdependence asserted the 
globalization which started the transformation of the state economies and 
which has create new challenges for nation- states in economic management 
and in strategic location. 
 
            So the awareness of the deep changes affecting the structures of 
production and the exchanges developed a new regional dynamics, entailing 
a more realistic apprehension of the phenomenon of cooperation and of 
regional economic integration, and recognition of the importance of the 
region in a perspective of integration for the world economy. 
    

            This phenomenon of regionalization which knew a sensitive 
development since the end of 1980s also touched the region from the 
Maghreb. 

             
             From this international situation which is characterized by the 
double economic dynamics, Regionalization and Globalization, the study of 
«Maghreb’s economic integration between regionalization and 
globalization» constitute an interrogation about the future of Maghreb’s 
countries in the era of globalization. Will are going towards 
insertion/homogenization of the Maghreb’s countries into the 
international market? Or towards their exclusion? These two situations are 
not desirables. So the Maghreb’s integration becomes a «necessity and not a 
choice».    
 
 
 


