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  الحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات

  أحمد اهللا الذي وفقني إلتمام هذا العمل

الدكتور عماري  ذأتقدم بشكري وامتناني الكبيرين ألستاذي القدير األستا

عمار على قبوله االشراف على هذا العمل، وعلى ما قدمه لي من 

  توجيهات قيمة

قريب أو من بعيد في سبيل  كما أشكر كل من قدم لي يد المساعدة من

  انجاز هذا العمل

و الشكر موصول الى أساتذتنا الكرام الذين سأنال شرف مناقشتهم لبحثي 

 .هذا

 

 

 

 



  ا�ھ
اء
  

  

 ...هللا ����� �ا����� ةا��ا�
 إ�

�اء إ���� إ��� ...ا


"�ء ا��!�ب �� إ�#�  ...وا



  

  

  مقدمة 
 



 ����ــــ� �ـ��ــــــ�

 

 أ 

 

بعـــد انتهـــاء احلـــرب  ،قتصـــاد الـــدويلالشـــهد العـــامل عـــدة تطـــورات وحتـــوالت عميقـــة يف بنيـــة ا

الـذي أظهـر  ،العاملية الثانية كانت توحي مجيعها باالنقالب علـى النظـام االقتصـادي الـدويل السـائد

بالتـايل التخلـي عنـه. و  تناقضات عديدة وأزمات شديدة، دعت إىل ضـرورة الـتخلص مـن سياسـاته

وتعترب ظـاهرة التكـتالت االقتصـادية مـن أكثـر الظـواهر العامليـة الالفتـة لالنتبـاه، وخاصـة بعـد انتقـال 

مرحلة تعميق العالقات االقتصادية بني أعضائها، فلم تعـد  ىلهده التكتالت من مراحل االنتشار إ

نــاطق العــامل، التكــتالت حكــرا علــى قــارة أو جمموعــة دول أو إقلــيم بعينــه، وإمنــا انتشــرت يف مجيــع م

   لدرجة يندر معها أن جند دولة ليست عضوا يف تكتل اقتصادي معني.

والـيت  ،أصـبحت هـذه التكـتالت مـن أهـم السـمات الـيت متيـز النظـام االقتصـادي الـراهنوقد 

شـهدت حقبـة التسـعينيات  حيث .إىل حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية مشرتكة تسعى

بينما جنحت بعض التكتالت القدمية يف إعادة ترتيب  ،غالبية العظمى منهامن القرن املاضي بروز ال

ومــــن بــــني  ،هياكلهــــا  وأهــــدافها مبــــا يتناســــب مــــع مســــتجدات املرحلــــة االقتصــــادية الراهنــــة واملقبلــــة

واجنحها علـى اإلطـالق  التكتالت اهلامة القائمة حاليا، جند االحتاد األوريب الذي يعترب من أجدرها

، ومنطقــة التجــارة احلــرة ألمريكــا الشــمالية (النافتــا)، ومنتــدى التعــاون االقتصــادي بــه ومنــوذج حيتــدى

وغريهـــا. ومـــن املتوقـــع بـــروز تكـــتالت اقتصـــادية أخـــرى يف  …لـــدول آســـيا واحملـــيط اهلـــادي (أبيـــك)

 مــن اجــلدوافــع إقامــة هــذه التكــتالت خاصــة بــني الــدول املتقدمــة كمــا تعــددت  ،املرحلــة القادمــة

  ضمان مواقع أقوى يف العامل ، وتقوية مكانتها االقتصادية وذلك مبنطق املصاحل املشرتكة.

تسعى معظم دول العامل إيل الدخول يف هده التكتالت و إقامة جتمعات إقليمية، من  

أجل االستفادة من القيم املضافة و املزايا اليت قد تنشئها مثل هذه التكتالت، و منها حترير انتقال 

بضائع والسلع وعوامل اإلنتاج، توحيد املعايري التقنية، تنسيق السياسات االقتصادية، وكدا إقامة ال

مشاريع مشرتكة، و اهلادفة إىل حتفيز التنمية االقتصادية و ترقية املبادالت التجارية و بالتايل حتقيق 

  الرفاهية للدول األعضاء يف التكامل اإلقليمي.

كة إحدى األدوات الرئيسية يف بناء التكامل اإلقليمي، حيث بقدر ما تعد املشروعات املشرت      

ه املشروعات متنوعة وهادفة بقدر ما تكون االنعكاسات إجيابية على اقتصاديات الدول ذتكون ه

  األعضاء يف التكامل االقتصادي.

ميع تساهم املشروعات املشرتكة يف تفعيل مقدرة التكامل االقتصادي على استقطاب وجت    

رؤوس األموال و االستثمارات الضرورية للدول األعضاء و إنعاش املبادالت التجارية البينية وتقوية 
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مركزها يف ساحة التجارة الدولية ككل، كما تسمح املشروعات املشرتكة بالتصدي للمنافسة 

عضو يف تقدمي اخلارجية املضرّة مبصاحل هذا التكامل، هذه املنافسة اليت تؤدي إىل تسابق كّل دولة 

وهو ما يشكل إحدى التحديات الرئيسية اليت تقف يف  األحسن واألفضل مقارنة بالدول األخرى،

  مواجهة التجمعات االقتصادية اإلقليمية. 

متثل مسألة التكامل اإلقليمي لدول املغرب العريب (ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب وموريتانيا)      

رتبطت هذه الدول مبعاهدة مراكش املؤسسة الحتاد املغرب العريب .و قد ا أمرا بالغ األمهّية

، الذي تعرف مسريته اضطرابا بفعل متغريات و معطيات خارج الدائرة االقتصادية 1989

(سياسية أساسا)، ومل حترتم فيها آجال إحالل مراحل التكامل االقتصادي، مما دفع العديد من 

وية و اجلامعات املغاربية و األجنبية إىل تنظيم ندوات اجله و املؤسسات االقتصادية العاملية

وملتقيات لدراسة وضعية  التكامل االقتصادي املغاريب و البحث يف أدوات و وسائل تفعليه مع 

  حماولة حتديد كلفة عدم إقامته و آثار ذلك على اقتصاديات دول املنطقة.

اد األورويب وتأثريه على مصاحل دول لقد أصبح الواقع اإلقليمي اجلديد يف ظل توسع االحت    

املنطقة ومستقبل عالقاا كدول شريكة مع الفضاء األورويب، يشكل حافزا لإلسراع يف مزيد من 

تفعيل العمل املغاريب املشرتك باجتاه إكساب مواقف الدول املغاربية مزيدا من التجانس والتوافق يف 

  ليها من شراكات.تعاملها وفق مقاربة متكاملة مع ما هو مطروح ع

مغاربية  على وضع إسرتاتيجية 1991وإدراكا هلذا الواقع، عمل احتاد املغرب العريب منذ سنة    

للتنمية املشرتكة تعتمد على مراحل موضوعية لكل مشروع اندماجي جهوي بدءا بإقامة منطقة 

  مغاربية للتبادل احلر، فوحدة مجركية، مث سوق مشرتكة وصوال لقيام وحدة اقتصادية شاملة.

ينها يف ويالحظ أن دول االحتاد املغاريب هلا صفات مميزة، إذ أا ال ختتلف كثريا فيما ب      

متنوعة كما أن اإلمكانيات االقتصادية تتفاوت، والروابط  امستويات التنمية، وان اقتصاديا

تضرب يف أعماق التاريخ القدمي، وهلا كل املؤهالت للتكامل وخلق جو للتعاون يف خمتلف 

  ااالت وعلى أكثر من صعيد. 

اىل تطويره ومن الثابت اليوم أن التكتالت إن دول املغرب العريب حباجة إىل تعزيز اقتصادها و       

ا اهلدف، وجتربة ذالكربى هي وحدها القادرة  على توفري اإلطار األفضل والدافعة لتحقيق ه
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اموعة األوروبية تعترب النموذج الذي حيتذى به لقيام أو تفعيل االحتاد املغاريب وجتاوز اخلالفات 

  وحىت السياسية.    ومعاجلة املشاكل االجتماعية واالقتصادية

  اإلشكالية

  اليت نسعى ملعاجلتها يف هذا البحث يف السؤال الرئيسي التايل:   اإلشكاليةتكمن 

كيف يمكن أن تساهم المشروعات المشتركة في تجسيد تكامل اقتصادي مغاربي؟ 

  وهل يمكن محاكاة التجربة األوروبية في تحقيق هذا التكامل؟

  إىل طرح األسئلة الفرعية التالية:جيرنا هذا السؤال الرئيسي 

ما هي اآلثار احملتملة للتكامل االقتصادي على االقتصاديات املغاربية؟ ما هي  .1

  درجات التماثل و االختالف بينها؟

ما هي التحديات اليت ميكن أن يواجهها أي تكامل اقتصادي بصفة عامة و احتاد  .2

  املغرب العريب بصفة خاصة؟

بيق املشروعات املشرتكة، وأهم املشروعات اليت سامهت ما هي شروط و جماالت تط .3

 بقسط كبري يف حتقيق التكامل األورويب؟

  ماذا ميكن لالحتاد املغاريب أن يستفيد من جتربة التكامل األورويب؟ .4

  ما هي اخلطوات الالزمة لتجسيد تكامل اقتصادي مغاريب؟ .5

  :فرضيات البحث

  ا فيما يلي:تتمثل الفرضيات اليت نعمل على اختبار صحته

يشكل التكامل االقتصادي املغاريب جماال لتحقيق التنمية االقتصادية و مسلكا ملواكبة  .1

  األخرى؛ ةتطوّر التكتالت االقتصادي

تعترب املشروعات املشرتكة من أجنع األدوات املستعملة على مستوى التكتالت اإلقليمية  .2

فيما بني الدول العضوة بصفة عامة و من أجل ترقية االستثمارات و تفعيل التجارة البينية 

  داخل املنطقة املغاربية بصفة خاصة؛

تتماثل املعامل األساسية لدول املغرب العريب إىل حّد بعيد، حبكم تركيبتها و تطوّرها يف  .3

  نفس الظروف التارخيية و االقتصادية؛

ة للموارد ميكن حتقيق تكامل اقتصادي يف ظّل اختالف الثروات و تفاوت األمهية النسبي .4

 املتاحة بالنسبة لكل دولة؛
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  :أهداف البحث

  يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما يلي:

تناول أسس التكامل االقتصادي اإلقليمي و إمكانية جتسيده يف منطقة املغرب العريب  .1

  و العوامل و األدوات املسامهة يف تفعيله؛

مي، ملا قد حتدثه حتديد التحديات والصعوبات اليت قد تواجه مسار أي تكامل إقلي .2

من عرقلة تدفقات عوامل اإلنتاج و حركة املبادالت التجارية داخل املنطقة املعنية 

  بالتكامل؛

من اآلثار السلبية للعوملة، وضرورة االندماج  أمهية التكامل االقتصادي للتقليلإبراز  .3

  بشكل إجيايب يف االقتصاد العاملي؛

االقتصاديات املغاربية، وذلك بالتطّرق إىل خمتلف إبراز وقع املشروعات املشرتكة على  .4

  ااالت اليت ميكن أن تتجسد فيه؛

تشخيص واقع املشروعات املشرتكة املغاربية احلالية، من أجل حتديد العناصر املعوقة  .5

 لعملها و احلكم على مقدرا يف خلق تنسيق فيما بينها؛

  أسباب ودوافع اختيار الموضوع:

  فعتنا إىل اختيار هذا املوضوع والبحث فيه، واليت نذكر أمهها فيما يلي:هناك عدة أسباب د 

األمهية اليت يتضمنها موضوع التكامل االقتصادي باعتباره من املواضيع احلساسة اليت تعاجل  .1

 العقبات واملشاكل اليت تعاين منها خمتلف األقطار منفردة، 

داخل لتحقيق التكامل بني الدول، اعتقاد الباحث أن املشروعات املشرتكة من أجنح امل .2

خاصة الدول النامية ومنها الدول املغاربية، وأا األداة املثلى اليت تفرض نفسها يف حل 

 املعضالت والتحديات االقتصادية والسياسية واألمنية اليت تواجه الدول املغاربية.

ر حول إمكانيات إقبال الباحثني والدارسني على البحث قي هذا املوضوع كان مرتكزا أكث .3

  حتقيق التكامل ومعوقاته وبدرجة أقل على سبل حتقيقه ومداخله.  
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  :المنهج العلمي المتبع

قد مت االعتماد على أكثر فلإلجابة على إشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات املتبناة، 

إىل املاضي،  من منهج ، حيث استخدم املنهج التارخيي الذي يعتمد للوصول إىل املعرفة بالرجوع

املغاربية واملراحل اليت مرت ا، التجربة ويتجلى ذلك من خالل عرض ملسرية التكامل األوروبية و 

أما املنهج الوصفي والتحليلي فقد استخدم يف جتميع البيانات واملعلومات حول التجربتني األوروبية 

ت إىل جناح االوىل وفشل واملغاربية، والظروف اليت أحاطت ما وصوال إىل األسباب اليت أد

الثانية، وكذلك الوصف والتحليل القتصاديات الدول املغاربية وسبل تكاملها انطالقا من 

   .املشروعات املشرتكة

  : محتويات الدراسة

  :فصول  أربعةإلجناز الدراسة مت تقسيم البحث إيل 

وقد قسم إيل ثالث ، ا�ط�ر ا��ظري �����ل ا�����ديجاء حتت عنوان  الفصل األول

مباحث حيث جند  املبحث األول  جاء بعنوان مفهوم التكامل االقتصادي، شروطه وعالقته 

ببعض املفاهيم األخرى، أما املبحث الثاين فيتناول درجات التكامل االقتصادي، أما املبحث 

  ه.ر ث فيتحدث عن نظريات التكامل االقتصادي وآثاالثال

وقد قسم إىل  ،المشروعات المشتركة والتكامل االقتصاديجاء حتت عنوان  الفصل الثانيأما 

أربعة مباحث ،حيث يتحدث املبحث األول عن املشروعات املشرتكة مفهومها وخصائصها، أما 

املبحث الثاين فقد ركز على املشروعات املشرتكة كمدخل للتكامل االقتصادي وكذا مربرات 

، أما  إنشاءها، واملبحث الثالث خصص  للدور التكاملي للمشروعات املشرتكة وأمهيتها ومعوقاا،

  يف هذا اال. بعض التجارب االقليمية والعامليةاملبحث الرابع  فيتناول 

التكامل االقتصادي بين التجربة األوروبية والتجربة المغاربية فعنوانه مقارنة  الفصل الثالثأما 

وقد قسم إىل ثالث مباحث، حيث أن املبحث األول يعرض التجربة األوروبية يف حتقيق التكامل 

تصادي، أما املبحث الثاين فيتناول واقع وآفاق التكامل االقتصادي املغاريب. واملبحث الثالث االق

 الفصل الرابع واألخيرعن املقاربة بني جتربة التكامل االقتصادي األورويب والتجربة املغاربية، ويف 

  كة.يتناول إمكانية جتسيد التكامل االقتصادي املغاريب انطالقا من املشروعات املشرت 

  .تبنتائج وتوصيايف األخري خيتم البحث و 
 



 

 

  ا	��ل ا�ول:


�ل ا����ديا	 �ھ��� 
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تميز النصف الثاني من القرن العشرين بميل بارز إلى ظاهرة التكامل االقتصادي، آيا كانت          

الصورة التي يتخذها، فاحتل مكانا بارزا في األدبيات االقتصادية نظرا لمجموعة من األسباب والدوافع التي 

إقليمية، بعدما أدركت ضرورة  إلى الدخول في تجمعات هجعلت مختلف دول العالم "متقدمة أو نامية" تتج

  التكامل االقتصادي وأهميته.

وذلك التعرض إليه في هذا الفصل بعرض اإلطار النظري للتكامل االقتصادي،  لحاو سنهذا ما         

األول مفهوم التكامل االقتصادي وشروطه، وفي حيث سنتناول في المبحث مباحث،  ثالث من خالل

 واألخير الثالث المبحث ، أما فيرجات التكامل ومقوماته ومزاياهد نقف علىسوف الثاني المبحث 

  .ى أهم نظريات التكامل االقتصادي، وكذلك اآلثار المترتبة عن التكامل االقتصاديإل سنتطرقف
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                                                                                                                             االقتصادي: مفهوم التكامل المبحث األول

االجتماعية، وبات سمة التنمية االقتصادية و  تحقيقو  النمو أحد عوامل التكامل االقتصادي أصبح

في الوقت الراهن، وهذا لما تتطلبه مقتضيات البيئة االقتصادية الدولية المتنامية من سمات التعاون الدولي 

  » فاينر « التاريخية ترجع فكرة التكامل االقتصادي وأساسياته إلى االقتصادي باستمرار، فمن الناحية 

حيث بين أن شكل أو درجة من درجات التكامل تجمع بين أسس نظرية التجارة، الحرية أو  ،1950سنة

الحماية. لذا تأكدت أهمية التكامل في النصف الثاني من القرن العشرين، وأصبح جليا أن عملية النهوض 

المعنية في  باالقتصاديات نحو التقدم لن يتحقق بالسرعة والشكل المطلوبين دون تكامل اقتصاديات الدول

إلخ، كما استخدم التكامل في تلك الفترة وجهة محددة بحيث …شكل اتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة

أخذت الدراسات االقتصادية انطالقا من الثمانينات من القرن الماضي لتربط التكامل االقتصادي بمبدأ 

رد المادية بصورة مشتركة ضمن منطقة والموا ،الكفاية اإلنتاجية من خالل استغالل اإلمكانات البشرية

. وقد أخذت الدعوة للتكامل االقتصادي تتوسع وتزداد أهميتها في 1اقتصادية ال تتعدى الحدود الوطنية

سياسة التكامل  اعتمدتأواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، فازداد عدد الدول التي 

  دول متقدمة أو دول نامية.االقتصادي في العالم سواء كانت هذه ال

�� ا	ول�� ا������ ا�����ديا��� !� : 

 في 1620والتي استعملت ألول مرة عام  ةإلى الالتيني (intégration) تعود أصل كلمة التكامل

المعنى يتفق  هذاي أورده بمعنى تجميع األشياء كي تؤلف كال واحد. و ذوال ،قاموس أكسفورد االنجليزي

  .2فهي تدل على ربط أجزاء بعضها إلى بعض لتكون منها كل واحد ،لكلمة تكامل العامتماما مع المعنى 

بمعنى جعل  أيالكل التام،  أوالتمام  أوالتكميل  اللغوية أيضا على الناحية وتدل كلمة التكامل من

بعض اآلخر لتكوين كل  إلىهي عملية ربط األجزاء المنفصلة وٕاضافتها بعضها  أوالشيء كال متكامال، 

  .3متكامل

                                                 
��ر وا	�ر���  ��ظ��ا	ط�و��ت وا�داء"،  ��د ا	وھ�ب ���د ر��د، "ا	دور ا	����ل 	���رو��ت ا	ر��� ا	���ر�� ، 1�	

 .14، ص  1985وا	�وز� ، ��ر، 
�ز�% ��د ا	�$�ود ���د ��روك،  2 ،&���ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& و��د��ت ا	و	�� �  رؤ�� ا()���، دار ا	'�ر ا	

  10، ص2006ا-(��در��، 
 36، ص��1996ر �$ر، ا	����ل ا-,���دي ا-,���& وا	دو	&، ����� ��ن ��س، ��ر،  3
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 (الكمال) جاءت كلمة مختار الصحاح:ففي قاموس  ،وقد ورد في القواميس العربية بمعنى مماثل

 وجاء وكمل الشيء إذا استوفى وأصبح خال من النقائص،التمام وقد (كمل) يكمل بالضم (كماال)  بمعنى

، وأعطيته المال (كمال) بفتحتين كملت محاسنهتمت أجزاءه و  إذاالمصباح المنير (كمل)  قاموس في أيضا

  .1أي كامال وافيا، و (استكملته) استتمته

ن كلمة "التكامل" من الناحية اللغوية تدل على التكميل أو التمام أو الكل التام، أما من ناحية إذ

 هذا. وعلى الفعل، فتدل على عملية الربط بين األجزاء المنفصلة وتجميعها لتكون في األخير كل متكامل

األساس يمكن النظر إلى التكامل االقتصادي على انه  يمثل مجموعة من الترتيبات في شكل اتفاقية بين 

مجموعة من الدول التي تسعى إلى تعظيم المصلحة االقتصادية المشتركة فيما بينها عبر الزمن، على 

  .2أمل أن تتحول اقتصاديات تلك الدول إلى اقتصاديات متكاملة وليست متنافسة

رغم حداثة لفضة التكامل إال انه قد ازداد االهتمام بها من قبل الباحثين والعلماء واالقتصاديين، و 

، فالبعض منهم استعمل مصطلح لتكاملل دقيق تحديد مصطلحمما جعلها محل اختالف كبير حول 

ويرجع هذا  .االندماج والبعض اآلخر استعمل مصطلح التعاون وآخرون استعملوا مصطلح التكتل

ح بين مجموعة من قتر االختالف بوجه عام إلى التباين في وجهة نظر هؤالء االقتصاديين حول التكامل الم

الدول، هل هو في شكل اتفاقيات ثنائية أو تعاون بين دولتين أو في شكل تكامل إقليمي بين مجموعة من 

ريفهم للتكامل، فمنهم من لقد تعددت منطلقات االقتصاديين في تعالدول من أجل إنشاء كتلة اقتصادية. 

أحيانا حسب أسبابه وأحيانا أخرى حسب أهدافه، لهذا نرى أن مصطلح التكامل لم يحظ يعرف التكامل 

وان اختالفهم في التعريف يعود إلى اختالف المناهج  ،ن مختلف الكتاب االقتصاديينباتفاق عام بي

ديم بعض التعريفات الخاصة بمصطلح التكامل المالحظة، نحاول تق انطالقا من هذهو  ،المتبعة في التحليل

  ما يلي:في االقتصادي التكاملي رواد الفكرمجموعة من  أوردهااالقتصادي التي 

 هوعملية بال والمراد، في آن واحد التكامل االقتصادي على أنه عملية وحالة » بيال بالسا « يعرف 

التي تؤدي إلى إلغاء و  والوسائل التي تستخدم في العملية التكاملية، اإلجراءات والتدابير ينطوي علىأنه 

 زوالتمثل في يالتمييز بين الوحدات المنتمية إلى دول قومية مختلفة، وٕاذا نظرنا إليه على أنه حالة فإنه 

                                                 
 12ص، �ر�  (��ق، إ()���ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& و��د��ت ا	و	�� �  رؤ�� �ز�% ��د ا	�$�ود ���د ��روك،  1
 ،1ا	�3	�3، ���و�� ا	��ل ا	ر���، ط ا�	'��ا	وا,  وا	�(�$�ل 2&  ا	���ر����د ا	�ط�ب ��د ا	���د، ا	(وق ا	ر��� 2

  13، ص�2003�ر، 
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. انطالقا من هذا التعريف نالحظ أن 1للدول األطراف مختلف صور التفرقة بين االقتصاديات القومية

يعتمد على مناقشة قضية التمييز أو التدخل الحكومي وعالقتها بسياسة تحرير التجارة   » بيال بالسا« 

الدولية، إذ يذهب هذا االقتصادي إلى اعتبار أن اختفاء التمييز أو التدخل الحكومي يعد شرطا منطقيا 

  .2مليومدخال طبيعيا لتحرير التجارة بين مجموعة الدول األعضاء في التنظيم التكا

الذي ينظر إلى عملية تحرير التجارة  GUNNAR MYRDAL»  ميردال « قدم من جهته

الخارجية على أنها تحقق تعادال في أسعار عناصر اإلنتاج من ناحية، أو تحرير انتقال عناصر اإلنتاج 

من ناحية أخرى، أو كال من العنصرين السابقين من جهة ثالثة، مفهوما أكثر اتساعا وعمومية للتكامل 

ية إلغاء الحواجز متزامنة مع حرية انتقال عوامل اإلنتاج، بما االقتصادي يرى فيه "ضرورة أن تكون عمل

أن مفهوم . ويوضح أيضا 3فيها االنتقال االجتماعي على المستوى الدولي أو على المستوى اإلقليمي"

وذلك مع  ،زيادة الكفاءة اإلنتاجية ضمن الكتلة االقتصادية المشكلةعلى  التكامل ال بد أن يشمل العمل

  .4سياساتهم نالنظر عاالقتصادية المتساوية لألعضاء في هذا التكتل بغض إعطاء الفرص 

أن التعريف األكثر مالئمة لهذا المصطلح ينصرف إلى أن فكرة   » ماخلوب « يرى االقتصادي 

، 5التكامل االقتصادي التام تنطوي على اإلفادة الفعلية من كل الفرص التي يتبعها التقسيم الكفء للعمل

التعريف الذي يصدق على مفهوم التكامل االقتصادي، فيضيف أنه في نطاق  » ماخلوب « وهنا يناقش 

أية منطقة تكاملية يتم استخدام عوامل اإلنتاج والسلع كما يتم تبادلها بالدرجة األولى على أساس حساب 

لمكان الجغرافي الذي نشأت الكفاءة االقتصادية البحتة وبصفة أكثر تحديدا دون تمييز وتحيز متعلقين با

  .6فيه هذه السلعة

تكامل اقتصادي ال بد من وجود تساوي في أسعار  أي بأن قيام  » هوفمان « االقتصادي  ويضيف

  .7السلع وعناصر اإلنتاج في المنطقة التكاملية

                                                 
 .10، ص 1964، ترجمة رشيد البراوي، دار النهضة العربية، القاهرة، "نظرية التكامل االقتصادي "بيال بالسا، 1
 .30، ص 2003، جامعة حلوان، القاهرة،  4، ط "قالتطبيالتكتالت االقتصادية بين التنظير و "سامي عفيفي حاتم،  2
زايري بلقاسم، تحليل إمكانيات التكامل العربي اإلقليمي في ضوء نظريات التكامل االقتصادي، مجلة جامعة الشارقة  3

 58، ص2009، 1، العدد6للعلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد
 .30، ص 1972، مديرية المطبوعات الجامعية، جامعة حلب، "التكتالت االقتصادية الدولية"محمد هشام خواجكية،  4
 .31، مرجع سبق ذكره، ص "التكتالت االقتصادية بين التنظير والتطبيق"سامي عفيفي حاتم،  5
  .41، ص 1981، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، "التكامل النقدي العربي"جون وليامسون وآخرون،  6

7 Yadwiga Forowicz," Economie Internationale", Benchemin, Quebeq, 1995, P.265. 
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ير التكامل في شفي .السلبي وااليجابي ،التكاملبين نوعين من   » تنبرجن جان «ويميز الهولندي  

االمتناع عن اتخاذ إجراءات تعوق توثيق الصالت بين الدول الساعية إلى إقامة تكامل جانبه السلبي إلى 

، أما ةفيما بينها وضرورة ترك الحرية لحركة التدفقات االقتصادية لتعمل وفق القواعد االقتصادية البحث

تستهدف التأثير على حركة التدفقات االقتصادية  إجراءات االتفاق على الناحية اإليجابية منه فتشير إلى

 . 1سعيا إلى إقامة حالة جديدة تختلف عما هو قائم

ضمن التكامل  "تنبرجن"  " كال النوعين السلبي واإليجابي الذين أشار إليهما جون بيندرويدرج "

ق أهداف اقتصادية السلبي، بينما التكامل اإليجابي في رأيه يعني االتفاق على سياسات تؤدي إلى تحقي

 .2أخرى

" أن التكامل االقتصادي قرار يتخذ بحرية بواسطة دولتين أو أكثر يؤدي إلى "فان سرجيه ويوضح 

ني من التنسيق في السياسات أذا القرار يتضمن حدا ذمزج اقتصادياتها تدريجيا أو في الحال، وه

العالقات التجارية، بل وعدم وضع قيود  االقتصادية للدول األعضاء، بمعنى إزالة كل القيود الحالية في

ا اإلطار أيضا يراه البعض انه عبارة عن كافة اإلجراءات التي تتفق عليها دولتان أو أكثر ذفي ه .جديدة

إلزالة القيود على حركة التجارة وعناصر اإلنتاج فيما بينها، وللتنسيق بين مختلف سياساتها االقتصادية 

  .3بغية تحقيق معدل نمو مرتفع

" التكامل االقتصادي بأنه عملية تنسيق العناصر االقتصادية بمختلف أنواعها آرنست هاسويعرف "

ضمن تجمع اقتصادي تشكله الدول وتنشئ له  وذلك سواء كانت كلية أو جزئية بحسب المصلحة،

مؤسسات فوق وطنية تحاول أن تخضع لتوجيهاتها وتطبق قراراتها لتحقيق أكبر قدر من المصلحة 

  .4المشتركة، وقد يتطور التكامل االقتصادي ليؤدي إلى قيام إتحاد سياسي تام بين الدول قيد التكامل

                                                 
��ن ا	�ظر�� وا	�ط��ق، �7د ا	��وث وا	درا(�ت ا	ر���،  ا5,���&، ا	����ل ا-,���دي ا��5م���د ���ود  1

 39، ص2000ا	$�ھرة،
، �ر�  (�ق ذ�رهزا�ري ��$�(م، ����ل إ������ت ا	����ل ا	ر�& ا5,���& 2& 9وء �ظر��ت ا	����ل ا-,���دي،  2

  58ص
>�ر ���وي (�7م، ا-(���3رات ا	ر��� ا	����� و�(�ھ���7 2& ��$�ق ا	����ل ا-,���دي ا	ر�&، ر(�	� ���(��ر  3

� ا	�زا=ر، ���ورة���  117، ص2005، 
�� ا	$��و���، ر(�	� ���(��ر 2& ا	$��ون  4�?��'� �راد، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& ��< 9وء ا	طرو��ت ا	�ظر�� وا	�ر

��، ر ���ورة>� ا	$��ون ا	دو	&��� ���� 42، ص2006، 
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من قبل  إرادياث يرى في التكامل االقتصادي عمال وقد اقترح أحد الباحثين مفهوما شموليا بحي

دولتين أو أكثر، يقوم بإزالة كافة الحواجز أمام المعامالت التجارية وانتقاالت عوامل اإلنتاج فيما بينها. 

يضمن تنسيق السياسات االقتصادية، وٕايجاد نوع من تقسيم العمل بين الدول األعضاء بهدف  هكما أن

  . 1مة مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضوزيادة اإلنتاجية العا

ويبقى التكامل االقتصادي في مفهومه الحديث عملية سياسية اقتصادية واجتماعية مستمرة باتجاه 

خلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة متناسبة من خالل ل إقامة عالقات اندماجية متكافئة

 لك بهدف تحقيق قدر أكبرذألعضاء االتحاد االقتصادي، و  ةالمتاحاالستغالل األمثل للموارد االقتصادية 

وكذلك تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي  من التداخل بين هياكلها االقتصادية واالجتماعية،

وأمام تعدد المفاهيم المقدمة لمصطلح التكامل االقتصادي يمكن القول بأن التكامل  .2والرفاهية االقتصادية

االقتصادي هو عملية إلغاء كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين مجموعة من الدول المتكاملة، مع 

حل تنسيق السياسات االقتصادية والنقدية والمالية مما يؤدي إلى خلق تكتل اقتصادي جديد يحل م

  ت الوطنية في المنطقة التكاملية.االقتصاديا

بل هي عملية على  ،انطالقا من هذه التعريفات يتضح أن التكامل االقتصادي عملية ليست بسيطة

ما أنها ترتبط ك .درجة عالية من التعقيد والشمول ومن بعد المدى في العالقات االقتصادية والسياسية

، فهناك اتجاهين رئيسين يمكن 3تصاد الوطني ألطراف عملية التكاملبتحقيق تغيرات وأثار شكلية في االق

  :4التمييز بينهما

: اتجاه عام يعرف التكامل على أنه أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق بين الدول االتجاه األول   

القات ذات المختلفة دون المساس بسيادة أي منهما. وينتقد هذا التعريف التساعه، األمر الذي يجعل الع

كما أنه يغفل  ،الطابع التعاوني بمثابة عالقات تكاملية وهو ما يجعل من التكامل مفهوم ال معنى له

  التمييز بين التكامل من ناحية والتعاون والتنسيق من ناحية أخرى.

                                                 
 .283(��& �'�'& ���م، "ا	���رة ا	?�ر��� ��ن ا	��ظ�ر وا	��ظ�م"، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  1
ا	7�=� ا	��ر�� ا	��� 	����ب،  ���ل ���د، ا	��ت و��ظ�� ا	���رة ا	�	��� أھم ا	��د��ت 2& �وا��7 ا-,���د ا	ر�&، 2

  54-53، ص�2001�ر، 
، �ر�ز درا(�ت ا	و�دة ا	ر���، ��روت، ���1د 	��ب �$�ر، "ا	و�دة ا-,���د�� ا	ر��� ���ر��7 و�و,���7"، ج  3

 .46، ص 1982
 45ص  2002، ����� �د�و	&، ا	$�ھرة، 1إ�رام ��د ا	ر��م، "ا	��د��ت ا	�(�$���� 	����ل ا-,���دي ا	ر�&"،ط 4
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 إلى : فهو اتجاه أكثر تحديدا يعتبر التكامل عملية لتطوير العالقات بين الدول وصوالاالتجاه الثاني   

  التفاعالت التي تؤثر على سيادة الدولة.و أشكال جديدة مشتركة بين المؤسسات 

عقبة للوصول إلى صيغة موحدة تلقى  تشكلفتعدد التعريفات الصطالح التكامل االقتصادي  نإذ

قبوال عاما بين مختلف الباحثين في المجال االقتصادي. وفي هذا الخصوص يمكن القول أن التكامل 

  :1االقتصادي يشمل مجموعة من العناصر التالية

ينظر إلى التكامل على أنه حالة تقود الدول األعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه نحو  -

إذابة االقتصاديات القومية في كيان جديد يعرف  إلىيص األمثل للموارد االقتصادية، كما يتجه التخص

كهدف نهائي تتجه إليه جهود الدول األعضاء وتعمل   »التكامل االقتصادي التام  « عادة بمرحلة 

  على تحقيقه.

التغييرات المطلوبة في الهياكل تغذية الدول األعضاء باإلجراءات والتدابير الضرورية والكافية إلحداث  -

  االقتصادية للدول األعضاء في المنطقة التكاملية.

يختلف أسلوب التكامل أيضا وفقا لدرجة تقدم الدولة وبنظامها االقتصادي. فيعتمد التكامل و  

االقتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة على مبدأ النظام الحر. ويأخذ في الدول االشتراكية بمبدأ 

  القتصاد المخطط ويتم في الدول النامية وفقا لوضعها االقتصادي لتحقيق أغراضها االقتصادية.ا

 ذاعلى مذهب الحرية الكاملة. وه الدول الرأسمالية المتقدمةيعتمد التكامل االقتصادي في 

ركات السلع ويقضي هذا المبدأ بإلغاء العوائق أمام تح ي الجماعة االقتصادية األوروبية،األسلوب المتبع ف

واألشخاص ورؤوس األموال التي تحركها قوى السوق. ورفع كفايتها االقتصادية وتخصيص مواردها 

ا المذهب تعتمد ذ. ومما يالحظ أن أغلب التعاريف التي جاء بها رواد ه2االقتصادية تخصيصا أفضل

ا ذثم تطور ه .وتحويل التجارة"، والتي يميز فيها بين "خلق التجارة فاينر" "أساسا على المبادئ التي قدمها 

" من خالل إدخال جونسون"وبخاصة  "ليبسي، مييدالتحليل من خالل األعمال التي قام بها كل من "

بآثار االتحاد الجمركي على االستهالك". كما أن معظم "عنصر جديد في التحليل وهو المتعلق 

يمي خالل فترة الخمسينات، قد نظروا إليه ين كتبوا في موضوع التكامل االقتصادي اإلقلذاالقتصاديين ال
                                                 

 .36، مرجع سبق ذكره، ص "االقتصادية بين التنظير والتطبيقالتكتالت "سامي عفيفي حاتم،  1
، 1984حسين علي خربوش، تنسيق النفقات العامة بين الدول العربية، مجلس الوحدة االقتصادية العربية، االسكندرية،  2

 9ص
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لك بتجربة أوروبا الغربية في ذيالت الجمركية، متأثرين في ضكفرع من نظرية التجارة الدولية يرتبط بالتف

ا التحليل ذمحاولتها إليجاد نوع من التكامل االقتصادي يتناسب وخصائص المنطقة، وأصبح يطلق على ه

  االقتصادي".ب"النظرية التقليدية للتكامل 

حول مفهوم التكامل االقتصادي يسيطر عليه مفكرون فهناك توجه عام  في الفكر االشتراكيأما 

، لتكامل االقتصاديالتي ترى أن ا "اوى رومينسكا" لك من خالل كتابات هؤالء أمثالذبارزون ويظهر 

لتطور االقتصادي تقريب مستويات ا إلىعبارة عن عملية موضوعية تخضع لتخطيط منظم وصارم تهدف 

بصفة متساوية للدول االشتراكية عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية قوية على المستوى الوطني وٕاقامة 

 .1عالقات اقتصادية متينة بين الدول المعنية توخيا لتوسيع أسواقها

، يعتمد المرحلية في تنسيق اقتصاديات الدول الفكر االشتراكيفالتكامل االقتصادي حسب 

أما  ،االشتراكية وذلك بهدف حل المشاكل االقتصادية العالقة والتي من شأنها إعاقة التنمية في هذه الدول

فيما يتعلق بالطريقة التي يقترحها لتجسيد ذلك فهي تعميق تقسيم العمل بين الدول المعنية بحسب 

يعبر عن  مل االقتصادي الإمكانيات كل دولة والتنسيق بين سياستها المختلفة. وبهذه الصفة فإن التكا

"توحيد السوق"، بل يشير إلى إعادة هيكلة اآلليات االقتصادية على مستوى كل دولة  الدولة تاقتصاديا

  .2وتوثيق العالقات التبادلية بين الدول المعنية

" يتضمن ثالثة أركان محمد محمود اإلماموعليه فإن التعريف االشتراكي للتكامل حسب الباحث "

هي: التنمية المتكافئة والتي كانت في الحقيقة العائق األساسي أمام نجاح المحاوالت التكاملية في أساسية و 

العالم الثالث، أما الركن الثاني فيتمثل في التأكيد على احترام سيادة الدولة قيد التكامل وعدم التوجه إلقامة 

لثالث فيعبر عن تقسيم العمل والتخصص دولة موحدة مقام الدول األعضاء في عملية التكامل، أما الركن ا

  كبديل لتوحيد السوق القائم في الفكر الغربي.

وعلى أساس ما تقدم يتضح أن التكامل االشتراكي ال يمثل تجمعا إقليميا بالمفهوم الغربي، وٕانما  

يعبر عن توجه جديد للتخصص وتقسيم العمل بما يسمح بتحقيق مستويات متقدمة من النمو على أكبر 

  در من التكافؤ بين الدول االشتراكية.ق
                                                 

���د ���ود ا��5م، ا	����ل ا-,���دي: ا�(�س ا	�ظري وا	���رب ا5,����� �  ا��5رة إ	< ا	وا,  ا	ر�& 2&  1
ا����5د ا	����دل وا	����ل ا-,���دي وا	وا,  ا	ر�&، �$�ر��ت �ظر��، �ر�ز درا(�ت ا	و�دة ا	ر���، ��روت، 

  234، ص1990
�� ا	$��و���، ?��'� �راد، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& 2�، �ر�  (�ق ذ�ره، ��< 9وء ا	طرو��ت ا	�ظر�� وا	�ر

 45ص
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شكل مجلس المساعدات االقتصادية المشتركة  الدول االشتراكيةذ التكامل االقتصادي في أخ وقد

. آنذاك للتنسيق بين األنشطة االقتصادية بين دول أوروبا الشرقية 1949الكوميكون، الذي أسس عام 

نصرف التكامل االقتصادي في هذه الدول إلى تنمية القوى اإلنتاجية وتقسيم العمل، وذلك بالتنسيق بين او 

  خططها االقتصادية.

على التعاون االقتصادي فيما بينها للوقوف أمام  في الدول الناميةيعتمد التكامل االقتصادي و 

عة أو اثنين في ك بسبب اعتمادها على سلالدول المتقدمة لتحسين وضعها في األسواق العالمية. ويرجع ذل

ستطيع في حالة تجميعها وتكتلها أن تقدم مجموعة أوسع من السلع من أجل تحسين تو  تجارتها الخارجية.

  .1مركزها في األسواق العالمية ورفع كفايتها اإلنتاجية

ا السير قدمًا التكامل االقتصادي بين الدول النامية بأنه "عملية يتم بمقتضاه "kahnert"ويعرف 

   ."2في إلغاء واستبعاد عوامل التفرقة في المعاملة عبر حدود دولتين ناميتين أو أكثر

تنسيق السياسات في البدايات األولى لمسار التكامل في بعده االقتصادي،  جون بندر"ويضيف "

إلى تبني سياسات ألنه يشمل إزالة العراقيل من أمام العوامل االقتصادية للدول النامية، باإلضافة 

اقتصادية تنطوي على قدر من التنظيم والتنسيق لضمان الوصول إلى األهداف االقتصادية المسطرة 

  .3وتحقيق التنمية والرفاهية المرجوة

بأن التكامل االقتصادي فيما بين الدول النامية يختلف عن التكامل في الدول  مما سبق يتضح لنا 

 ول االشتراكية وٕان تشابه في بعض الجوانب مع التكامل في هذه األخيرة.الغربية عنه في التكامل في الد

المشار إليه يرجع باألساس إلى اختالف دوافعه وطرق تجسيده، حيث يعتبر التكامل  واالختالف

االقتصادي في الدول النامية ضرورة بل دافع مهم لتنمية اقتصادياتها ونهجا للتنمية بصفة عامة، وبهذا 

جاحه يتوقف على موافقة الدول قيد التكامل كي توائم بين مختلف المجاالت، االقتصادية منها الشكل فإن ن

  وغير االقتصادية لخدمة أغراض التنمية والتطور. 

                                                 
 9، ص�1984�(�ق ا	�'$�ت ا	��� ��ن ا	دول ا	ر���، �ر�  (��ق، �(�ن ?ر�وش،  1
� (ط�ف، ���$< دو	& ا�ورو����دو (����، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& �E	�� 	��(�ن و�'�ل ا	�را�� ا	ر���ـ  2��� ،

 .245، ص�2004ي ـ � 9ـ 8
3   ����د ���ود ا��5م، ا	����ل ا-,���دي: ا�(�س ا	�ظري وا	���رب ا5,����� �  ا��5رة إ	< ا	وا,  ا	ر�&، �ر

  233(��ق، ص
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�� ا�$�#" �  : & وط ا������ ا�����ديا��

الدراسات لمختلف التجارب التكاملية االقتصادية أن نجاح هذه األخيرة يتوقف على مجموعة  أكدت

  من الشروط لتجنب فشل محاوالتها ومن أهم هذه الشروط نذكر ما يلي:

  : التقارب الجغرافيالفرع األول

من مجموعة  نيعتبر التقارب الجغرافي من أهم الشروط األساسية لنجاح التكامل االقتصادي بي

ل كتلة اقتصادية، وهذا لتسهيل انتقال السلع والخدمات   والعمالة داخل يتشك تصبو إلىالدول التي 

المنطقة التكاملية، كما يخفض من تكاليف النقل التي قد تكون متباعدة أو متناثرة جغرافيا، لذا فإن التقارب 

ا    واتساع نطاق تبادلها التجاري الجغرافي يعد من دعامات التكامل بين الدول لسهولة االتصال بينهم

، وبالرغم من توفر وتقدم وسائل النقل والمواصالت بين الدول المتكاملة 1ير انتقال عناصر اإلنتاجيسوت

  .وليس شرطا ضروريا له في الوقت الراهن، إال أن التقارب الجغرافي يبقى له أهمية كبيرة في التكامل

  اإلرادة السياسية: الفرع الثاني

السياسية من العناصر الهامة واألساسية لما لها من وزن كبير باعتبارها أحد شروط قيام  اإلرادةتعد 

إذ أنه قد تتوافر  غياب اإلرادة السياسية من أهم أسباب فشل التكامل االقتصادي،التجمعات االقتصادية، ف

تكون الشروط االقتصادية  مجموعة من األقطار كل المقومات الكافية إلقامة تجمع تكاملي ناجح، وقد لذا

بشأنها، عندما  األملمواتية فعال لحركة التكامل، ومع ذلك ال تحصل عملية تكامل جماعي، ويتالشى 

، ولذلك فال مناص من اإلقرار بأن اإلرادة السياسية تمثل يقف القرار السياسي موقفا غير موات للتكامل

ركن يفرضه مبدأ السيادة الوطنية التي تتمتع به  ركن أساسي الزم لقيام عملية التكامل الجماعي، وهي

نهاية األمر  ستؤدي في التي تزاماتللذا يجب على الحكومات التي تتفاوض لالرتباط باال .2الدول كافة

االلتزامات تنطوي على وضع حدود  هذه أن أن تدرك منذ البداية ،دماج اإلقليمينإلى خلق مؤسسات لال

من الضروري أو على  انه ما، إال إذا أيقن وهذه الحدود ال يقبلها بلد ،متفق عليها لحرية العمل الوطني

األقل من المفيد اقتصاديا االنضمام إلى تكتل اقتصادي إقليمي من أجل اإلسراع في عملية التنمية 

بأن كل واحد من األعضاء في التكتل االقتصادي  ،في كل بلد االقتصادية. كما يجب أن يقنع الرأي العام
                                                 

1 Yadwiga Forowicz," Economie Internationale", Op, P.265. 

���ود ا	���&، ?طط ا	����� ا	ر��� وا���ھ���7 ا	������� وا	��� 2ر��: درا(� 	)���ھ�ت ا5���=�� ا	ر��� ا	���رة  2
 103، ص1980، �ر�ز درا(�ت ا	و�دة ا	ر���، ��روت، 1980 – 1960إزاء ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& 
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كما يقبل كل التضحيات  ،سيحافظ على التزاماته بأمانة، ويقوم ببذل الجهد المطلوب إلنجاح التكتل

   .1المشترك التكاملي المؤقتة التي يتطلبها العمل

  : وجود العجز والفائضالفرع الثالث

في اقتصادياتها  لى كتلة اقتصادية، العجز والفائضاالنضمام إ ال بد أن تتوفر في دولة ما أرادت

مع التناسب والتناظر في سد العجز والتخلص من الفائض بين الدول المتكاملة،      ولكن هذا ليس 

باألمر الهين ألن الدولة ال تستطيع التخلص من الفائض أو العجز إال إذا كانت تتوفر على منافع 

تعرف حالة  التي الكثير من الدول رغم وجود هوهنا تجدر اإلشارة إلى أن الدول. تستبدلها مع غيرها من

إال أنها لم تنجح في إقامة التكامل فيما بينها، وقد يرجع السبب في  ،النقص والفائض فيما بين اقتصادياتها

بيعة ذلك أن النقص الذي تعاني منه دولة معينة، ال يقابله وجود فائض لدى دولة أخرى من نفس ط

وجنس هذا النقص، وعليه فإن العالقات التكاملية هي عملية أخد وعطاء في آن واحد، كما هو الشأن في 

  حالة المقايضة قبل ظهور النقود كوسيط في المبادلة بين األفراد. 

  االقتصاديات القابلة للتكامل تجانس: الفرع الرابع

تكامل هذه و  .سة ومتماثلة وقابلة للتكاملتجانتكامل بين اقتصاديات ذات هياكل ماليجب أن يكون 

يعني خلق فضاء حقيقي متضامن من حيث ال وجود لالختالفات االقتصادية بين الدول  االقتصاديات

األعضاء، وٕاال سيسيطر اقتصاد بلد ما على اقتصاديات الدول األخرى. وفي هذه الحالة تتشكل وحدة 

حيث سيطر  ،)الكوميكون (كما كان الحال مع مجلس التعاون االقتصادي المتبادل  اقتصادية مسيطرة،

ومن المفيد أيضا أن تكون هذه  في المجال االقتصادي والسياسي على الدول األعضاء. السوفيتياالتحاد 

 الدول المتكاملة ذات مستوى متقارب في التنمية، حتى يكون التكامل في صالح الجميع، وال يخدم طرفا

على حساب أخر، ألن التباين قد يؤدي إلى مزيد من الفوارق، وعليه كلما كان المستوى متقاربا كان 

التكامل سهال وأكثر عدالة في توزيع المنافع، والعكس إذا كان التباين كبيرا فإن تحقيق التكامل سيكون 

  صعبا وأقل نفعا.

                                                 
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ط "المتطورة التكتل واالندماج االقتصادي بين الدول"إسماعيل العربي،  1

  .47- 46ص
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  : توفر وسائل النقل واالتصالالفرع الخامس

وسائل النقل واالتصال بين الدول المتكاملة اقتصاديا، فإنه  الهياكل القاعدية وخاصة عند عدم توفر

يحد من إمكانية التوسع التجاري والتخصص اإلنتاجي بينهم، كما يصعب تسويق المنتجات وقيام 

ارتفاع تكاليف النقل بين هذه الدول أي اتساع المسافات  إلىالصناعات الكبرى وهذا ما يؤدي 

حلقة هامة تربط وهنا تبرز أهمية هذا العنصر في نجاح التكامل االقتصادي، إذ يعتبر  ية.االقتصاد

  األقطار بعضها البعض، وكذلك ربط الدول األخرى بها.

  : تناسب سياسات القيم االجتماعية والثقافيةالفرع السادس

يعتبر هذا العنصر عامال أساسيا ومهما للتكامل، حيث أن اختالف العادات والتقاليد والقيم والدوافع 

االجتماعية بين الدول المتكاملة يمكن أن يعيق عملية التكامل إلى حد كبير، كذلك كلما كانت الروابط 

للغة والمستوى التعليمي والصحي، الثقافية واالجتماعية قوية كالدين والتاريخ والحضارة، وتقارب الثقافة وا

االقتصاديات التي تكون متناسبة  تجمع تكاملي متناسق. ولهذا فإنكلما كان ذلك محفزا كبيرا لقيام 

ومتجانسة في القيم والنظم االجتماعية والسياسية والثقافية هي قادرة على تحقيق تكامل اقتصادي بسهولة، 

م والنظم، فكلما كانت المجتمعات متقاربة ومتماثلة كلما كانت على عكس االقتصاديات المتعارضة في القي

  نسبة النجاح في التكامل مرتفعة.

  سيق السياسات االقتصادية القومية: تنالفرع السابع

االقتصادية فيما بين الدول المتكاملة شرطا ضروريا لزيادة المبادالت داخل  يعد تنسيق السياسات

يتعلق بالتنسيق بين السياسات الجمركية، والتجارية والنقدية والضريبية، وال المنطقة التكاملية، وخاصة فيما 

يتطلب هذا التنسيق بالضرورة توحيد السياسات، بقدر ما يتطلب تنسيقها بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق 

حرية انتقال السلع بين مختلف الدول التي تنظم في تكامل تنمية اقتصادية إقليمية متوازنة. كما أن 

تي تسمح اقتصادي ال تكفي لضمان تنسيق السياسات االقتصادية، فال بد من توفر جميع الشروط ال

في ظروف طبيعية وهذا التنسيق ينبغي أن يتناول شؤون التعريفة الجمركية،  للمنتج بالعمل والمنافسة

ياسة االستثمار، وال تماعية وسوالسياسة التجارية تجاه الدول الواقعة خارج المنطقة، وشؤون األوضاع االج

 االقتصادية، ووضع أجهزة متخصصة من مفاوضات طويلة يتطلبها تنسيق التشريعات والسياسات بد
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على السياسات  ومؤسسات تتمتع بالصالحيات المطلوبة لمتابعة هذا العمل على ضوء التغييرات التي تطرأ

 .1االقتصادية ومقتضيات الظروف االقتصادية

  التكامل االقتصادي ببعض المفاهيمعالقة  : لث:المطلب الثا

 كالتعاون ،يلبعض المفاهيم التي لها عالقة بالتكامل االقتصاد ضنحاول في هذا المطلب التعر 

  والعمل المشترك.والتنسيق  التكتل، ،واالتفاقيات الثنائية االقتصادي

  : التعاون االقتصاديالفرع األول

االقتصادية واالجتماعية، كما أنها ال تستطيع أن تعيش  ال تستطيع الدول منفردة تحقيق تنميتها

بمعزل عن العالم، ألن الطبيعة اإلنسانية والتضامن في المصالح يدفعها إلى إنشاء العديد من العالقات 

المتنوعة، كما أن العالقات االقتصادية الدولية أصبحت أكثر وضوحا، وأصبح النظام االقتصادي الدولي 

 .2ن الدولي في ظل مجتمع تسوده حرية التجارة والشفافيةيعتمد على التعاو 

يعتبر التعاون أداة لتوثيق العالقات بين مجموعة من الدول سواء في إطار إقليمي أو دولي، كما 

يتخذ شكل تنظيم إقليمي كصيغة بديلة للتكامل اإلقليمي، خاصة في التجمعات التي تؤكد على الحفاظ 

". والتعاون يجري من ما يقوم بين دول جنوب شرق آسيا "اآلسيانحو على استقالل أعضاءها، على ن

خالل ترتيبات مؤقتة أو دائمة، تنصب على مجاالت أو قطاعات معينة، أو على مواجهة مشاكل محددة، 

تهم مجموعة معينة من الدول بصورة متماثلة أو متباينة، تستهدف من ترتيبات التعاون إما لتعظيم قدراتها 

مواجهة تلك المشاكل، وتعظيم المنافع العائدة عليها بتحقيق منافع لكل منها أفضل مما يحققه على 

  . 3التعامل معها بشكل منفرد

فالتعاون االقتصادي يرمي إلى تحقيق منفعة اقتصادية مشتركة عن طريق تبادل منح إذن 

لتين أو أكثر، على أساس مبدأ التيسيرات الالزمة لتسيير وتشجيع التبادل التجاري واالقتصادي بين دو 

المعاملة بالمثل، وفي هذا اإلطار تحتفظ الوحدات االقتصادية للدول المتعاونة اقتصاديا بخصائصها 

  المتميزة واستقالليتها.

                                                 
  44- 43مرجع سابق، ص، "التكتل واالندماج االقتصادي بين الدول المتطورة"إسماعيل العربي،  1

� ��ن ا	��س، ا	$�ھرة،  2��� ،"��، ص ��2002دي ر9وان،" ا-,���د ا	دو	& ، ا���	� ا	'�ر�� وا	د�������� ا	وا,
414. 

 ���14د ���ود ا��5م، ا	����ل ا-,���دي ا5,���& ��ن ا	�ظر�� وا	�ط��ق، �ر�  (��ق، ص 3
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وٕاذا كان الهدف من التعاون االقتصادي هو تسهيل عمليات التبادل الدولي، والتخفيف من أثر 

العالقات االقتصادية الدولية، فإن التكامل االقتصادي يذهب إلى أبعد من العقبات والمشكالت القائمة في 

ذلك، حيث يتضمن إزالة العقبات والمشكالت التي تعرقل حركة العالقات االقتصادية الدولية والعمل على 

زيادة عمق وفاعلية هذه العالقات بين الدول، فضال عن ذلك فإن التكامل االقتصادي يرتبط بتحقيق 

ت وآثار هيكلية في االقتصاد الوطني للدول األطراف في عملية التكامل، أما التعاون فال يرتبط ال تغيرا

من ناحية ما يستهدفه وال من ما يترتب عليه من آثار، وٕان كانت هناك تغيرات فليس لها الطابع الهيكلي 

  .1رافنفسه وال الدرجة نفسها من العمق والشمول وبعد المدى في العالقات بين األط

كما أن الفارق بينهما يتعلق بالكيف كما يتعلق بالكم، فبينما يتضمن التعاون االقتصادي األفعال 

الهادفة إلى التقليل من التمييز،  فإن التكامل االقتصادي يشتمل على التدابير المؤدية إلى القضاء على 

جارية، تدخل في مجال التعاون قدر من التمييز مثل تلك االتفاقيات الدولية التي تخص السياسات الت

   .2الدولي بينما إزالة الحواجز القائمة في وجه التجارة عمل من أعمال التكامل االقتصادي

وال يشترط التعاون االقتصادي التقارب الثقافي واالجتماعي أو التكافؤ االقتصادي بين أعضاءه كما 

إلى بلوغ وحدة اقتصادية أو سياسية كهدف  هو الحال بالنسبة للتكامل االقتصادي اإلقليمي، وال يهدف

 . 3انهائي، حتى وٕان سعت تلك الدول إلى تعظيم منافع لها وتقليص احتماالت النزاع فيما بينه

ومنه يمكن القول أن الفرق بين التكامل والتعاون يتعلق بعمق التغيرات واآلثار التي تتركه حالة من 

أو المتكاملة، يضاف إلى هذا وذاك، أن التعاون االقتصادي الحالتين في اقتصاديات الدول المتعاونة 

  يمكن أن يكون بين مجموعة من الدول، أو بين دولتين فقط، ويمكن أن يكون عالميا وبأهداف متعددة.

فكل أشكال التعاون االقتصادي بين منظمات األمم المتحدة تدخل في إطار التعاون االقتصادي 

GATTء كانت ثنائية أو جماعية، فاالتفاقية العامة للتعريفات والتجارة وكذا االتفاقيات الدولية، سوا هي   

شكل من أشكال التعاون االقتصادي، والتعاون القائم بين الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي، 

خاصة في مجال سياسة أسعار الصرف، فاألعضاء المكونة له مختلفة من حيث مستوى تطورها 

                                                 
 16ـ 15$�ود ���د ��روك، ا	����ل ا	ر�& و��د��ت ا	و	�� �  رؤ�� إ()���، �ر�  (��ق، ص��ز�% ��د ا	 1
 �46ر�  (��ق، ص إ�رام ��د ا	ر��م، ا	��د��ت ا	�(�$���� 	����ل ا-,���دي ا	ر�&، 2
 14��ن ا	�ظر�� وا	�ط��ق، �ر�  (��ق، ص ا5,���&، ا	����ل ا-,���دي ا��5م���د ���ود  3
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الواليات المتحدة األمريكية  واالجتماعي، ومن حيث أنظمتها االقتصادية والسياسية، فنجداالقتصادي 

   . 1في هذا الصندوق، كما نجد في نفس الوقت دولة من العالم الثالث عضو

 : االتفاقيات الثنائيةالفرع الثاني

التعاون  دمة منقبل االنتقال إلى مراحل متق وحل مرحلي تعتبر االتفاقيات الثنائية كخطوة أولى

انتشرت االتفاقيات الثنائية عقب الحرب العالمية الثانية، . وقد وعة من الدولموالتكامل االقتصادي بين مج

أكبر  اوهي تعتبر أقل درجة من التكامل االقتصادي من حيث المزايا ألن التكامل االقتصادي يحوي عدد

من الدول تتفاوت فيما بينها من حيث درجة التكامل، وتحقق االتفاقيات الثنائية العديد من المكاسب 

والمزايا فيما يتعلق بتنشيط التجارة بين الدول المشتركة فيها والقضاء على مشاكل الدفع، إال أنها قد تؤدي 

 ا يتعلق بحرية انتقال السلع بين هذه الدول.لى تقييد التجارة وبالتالي التمييز بين الدول المختلفة فيما

وتعرف االتفاقيات الثنائية بأنها اتفاق ملزم بين دولتين لتحقيق حجم أو معدل كمي من التجارة 

السلعية يتحدد مسبقا من إحدى الدول إلى أخرى، وطالما أن سعر الصرف غير معروف فإن تحديد القيمة 

. ومن بين األهداف التي يتوقع تحقيقها من اأو دقيق اال يكون سليممن قبل الدولة الموقعة لهذا االتفاق 

 االتفاقيات الثنائية نذكر ما يلي:

  تنشيط الصادرات بمعدل أكبر ولآلجال الطويلة. 1-

القضاء على مشكلة النقد األجنبي، حيث تتم تسوية المدفوعات فيما بينها في نهاية المدة المتفق  2-

كثير من التسهيالت في الدفع وتسهيل عملية تمويل التجارة الخارجية عليها، وبالتالي تقدم ال

  والقضاء على مشاكلها.

  تنظيم التجارة استيرادا وتصديرا. 3-

تنويع مصادر الصادرات والتخلص من مخاطر عمليات التجارة الخارجية، وذلك بفتح أسواق جديدة  4-

 للتصدير لكلتا الدولتين المشتركتين في االتفاقية. 

من شأنها   من جهة أخرى، يالحظ بأن االتفاقيات الثنائية عند تنوعها وتعددها مع الدول المختلفة

التأثير على الهيكل االقتصادي وقطاعات االقتصاد المختلفة وذلك بالتأثير على مستويات األسعار محليا، 

                                                 
� >�ر ���ورة را�H 92�ل، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& �و,��% وآ�2,%، ر(�	� ���(��ر 1���7د ا	�وم ا-,���د��، � ،

 10ـ  9، ص1995ا	�زا=ر،
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بدرجة كثافة استخدام العمل  والتأثير على البطالة ومعدالت التشغيل وهذا مرتبط بنوع الصادرات وعالقتها

  .1على شكل ونوع الصادرات والواردات ما تؤثر على شكل ونوع اإلنتاج وذلك من خالل التأثيركفيها، 

  الفرع الثالث: التكتل 

وأصبح االهتمام   وجدت التكتالت االقتصادية تعبيرها الفكري في نظرية التكامل االقتصادي. لقد

حتى أصبح يسمى منتصف القرن  ،بها بعد الحرب العالمية الثانية من طرف مجموعة من دول العالم

هذا االهتمام إلى مناطق أخرى من العالم خاصة بعد بروز  وانتشر .العشرين بعصر التكتالت االقتصادية

   .ظاهرة العولمة االقتصادية في نهاية القرن العشرين

االقتصادي على انه يعبر عن درجة معينة من درجات التكامل االقتصادي الذي يقوم  يعرف التكتل

والتي تجمعها مجموعة  واجتماعيا،بين مجموعة من الدول المتجانسة اقتصاديا وجغرافيا وتاريخيا وثقافيا 

لتحقيق اكبر  من المصالح االقتصادية المشتركة، بهدف تعظيم تلك المصالح وزيادة التجارة الدولية البينية

  2عائد ممكن، ثم الوصول إلى أقصى درجة من الرفاهية االقتصادية لشعوب تلك الدول

والتكتل االقتصادي كمفهوم يعكس الجانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادي، فهو يعبر عن 

ظري مع درجة من درجات التكامل االقتصادي فيما بين الدول األعضاء، فهو يعبر عن تطابق الجانب الن

الجانب العملي فيما يتعلق بالتكامل االقتصادي، ويعبر مفهوم التكتل االقتصادي أيضا عن مستوى معين 

  من مستويات التكامل االقتصادي وهو يمثل أيضا صورة من صور هذا التكامل

ويمكن تعريف التكتل االقتصادي بأنه تجمع عديد من الدول التي تجمعها روابط خاصة بالجوار 

الجغرافي أو التماثل الكبير في الظروف االقتصادية أو االنتماء الحضاري المشترك هذا التجمع يكون في 

   3.أو سوق مشتركة نطقة تجارة حرةإطار معين قد يكون اتحادا جمركيا أو م

ق عدد من الدول المنتمية اتفا تعبر عنالتكتالت االقتصادية اإلقليمية  تجدر اإلشارة هنا إلى أن

                                                 
"ا	���رة ا	?�ر��� 2& ظل ا	��I�رات ا-,���د�� ا	�	���"، دار ا	3$��2 ا	ر���، ا	$�ھرة، ���د ر=�ف �(د ��ده،  1

  179-182ص ، 2005

��د ا	�ط�ب ��د ا	���د، "ا	(وق ا	ر��� ا	���ر��، ا	وا,  وا	�(�$�ل 2& ا�	'�� ا	�3	�3"، ���و�� ا	��ل ا	ر���،  2
  30، ص2002ا	$�ھرة،

  .30، ص2000(وق ا	�رق أو(ط��"، �ر�ز ا	��9رة ا	ر���،  إ�رام ��د ا	ر��م �وض،" 3



 ������ ا�����ديا��ھ�  ...................................................................  � ا	ول:ــا���

 

18 
 

إلقامة ارتباط فيما   ...إلى إقليم اقتصادي معين كأوروبا الغربية، المنطقة العربية، أمريكيا الشمالية افياجغر 

أنه في الوقت الراهن أصبحت التكتالت االقتصادية  إالبينها في شكل من أشكال التكامل االقتصادي. 

 ،المحيط الهادي (أبيك)و  آسياتنتمي دول أعضائها ألكثر من إقليم كمنتدى التعاون االقتصادي لدول 

 .وتكتل األمريكيتين

  : التنسيقالرابعالفرع 

هو عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات االقتصادية للدول، عن طريق عملية 

اتصاالت ومشاورات مكثفة داخل جهاز دولي أو جهوي، وهذا لوضع برنامج يهدف إلى تحقيق أهداف 

لهذه الدول والتي ال يمكن تحقيقها بطريقة منفردة، إذن  التنسيق ينطلق من مؤسسة أو اقتصادية رئيسية 

جهاز ووجوده سابق على عملية التنسيق، هذا عكس التكامل الذي يهدف إلى تكوين أجهزة ومؤسسات 

  .1جديدة، كما أن التنسيق يكون في الغالب مؤقتا عكس التكامل

  : العمل المشتركالخامسالفرع 

حديده على أنه " تالقي عدة إرادات إلنجاز عمل ما، األمر الذي يعني أن النشاط الذي يمكن ت

يمكن أن يكون محور تالقي اإلرادات ليس محصورا في شكل محدد كالنشاط االقتصادي، والذي كثيرا ما 

عني ـ يختزل مفهوم العمل المشترك ضمن إطاره"، ألن ذلك يعبر عنه بالعمل االقتصادي المشترك والذي ي

بناء على ما تقدم ـ تالقي إرادات عدة دول للقيام بعمل ذو طبيعة اقتصادية وبصفة مشتركة تحقيقا 

  للمصالح واألهداف المشتركة.

  و�/.���- ا�$�#": در+�ت ا������ ا�����دي ا��()'

ومقوماته، باإلضافة إلى دوافع التكامل  االقتصادي سوف نتطرق في هذا المبحث إلى درجات التكامل    

  وأهدافه.

  ���   : در+�ت ا������ا	ولا��

وضع  " بالسا بيال" مثال درجات أو أشكال التكامل االقتصادي فنجد بينالعديد من الباحثين  فرق

درجات التكامل االقتصادي على الترتيب كما يلي: اتفاقية التفضيل الجمركي، منطقة التجارة الحرة، السوق 

في حين يرى البعض اآلخر أن درجات التكامل  ،التكامل االقتصادي التام ،المشتركة، الوحدة االقتصادية

قتصادية، كما يضيف فريق ثالث من تشمل فقط على منطقة التجارة الحرة، االتحاد الجمركي، الوحدة اال
                                                 

�� ا	$��و���، �ر�  (��ق، ص 1� 43?��'� �راد، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�&، ��< 9وء ا	طرو��ت ا	�ظر�� وا	�ر
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على التكامل االقتصادي  المراحل المختلفة لعملية يمكن عرض يفيما يلاالقتصاديين االتحاد النقدي، و 

  : النحو التالي

  ∗: منطقة التجارة التفضيليةالفرع األول

تجارة  من أجل تنشيط التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر، تقوم هذه األخيرة بإقامة منطقة

تفضيلية، والتي نعني بها اتفاقيات تجارية تتم بين مجموعة من الدول تهدف إلى تخفيض العوائق التجارية 

سواء كانت جمركية أو غير جمركية على الواردات التي تتم بينهما دون إلغائها كلية، مع الحفاظ أو 

أخرى  ةبصيغ، أو فضيلمنطقة الت الزيادة من العوائق على السلع المستوردة من الدول غير األعضاء في

ملة تفضيلية تتمثل في إزالة بعض العوائق الكمية وغير ااتفاق دولتين أو أكثر على أن تكون هناك مع

الجمركية  ةالتعريفالكمية في مجال التجارة الخارجية، سواء تجارة السلع أو الخدمات، مثل خفض معدالت 

ا النوع من االتفاقيات التجارية التفضيلية العوائق التي . ومن أمثلة هذ1أو إلغاء نظام الحصص..إلخ

، وفي هذا الخصوص يمكن تسجيل المالحظات إليها الدول النامية صادراتتفرضها الدول األوربية على 

  :2التالية

هذه الدرجة التكاملية على مجرد تخفيض العقبات الجمركية وغير الجمركية دون إلغائها  قتصرت .1

  كلية.

دول الهذه المعاملة التفضيلية الجمركية على الشق السلعي للتجارة اإلقليمية بين مجموعة  بتنص .2

  األعضاء في منطقة التفضيل ولكنها ال تمتد إلى الشق النقدي للتجارة اإلقليمية بين هذه الدول.

يالحظ أن الدول األعضاء في منطقة التفضيل الجمركية تحتفظ بحق صياغة وتحديد نمط  .3

مع  ا القطرية في المجاالت الجمركية وغير الجمركية دون الدخول في ترتيبات مشتركةسياساته

  باقي الدول األعضاء في هذا الخصوص.

المرحلة األولى من مراحل  هو يعتبر نظام التجارة التفضيلي أقل صور التكامل االقتصادي أو .4

  التكامل.

                                                 
  �(�< أ��9 ���ط$� ا	�'9�ل ا	��ر�&. ∗
1 �7� 54ا-,���د ا	ر�&، �ر�  (��ق، ص ���ل ���د، ا	��ت و��ظ�� ا	���رة ا	�	���، أھم ا	��د��ت 2& �وا
 .286(��& �'�'& ���م، "ا	���رة ا	?�ر��� ��ن ا	��ظ�ر وا	��ظ�م"، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  2
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  ∗: منطقة التجارة الحرةالفرع الثاني

األطراف اتفاقية بموجبها إلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها على المنتجات ذات وفيها تعقد الدول 

كل دولة بتعريفتها الجمركية  احتفاظالمنشأ المحلي، أي يتم إنتاجها في دولة أو أكثر داخل المنطقة، مع 

من جانب  تجاه الدول غير المشاركة في المنطقة مما يسمح باختالف الرسوم والحواجز الجمركية المطبقة

الدول األطراف على التبادل مع باقي العالم. وبعد إقامة المنطقة تظل األقطار األعضاء مطلقة الحرية في 

و يتبين أن المنطقة الحرة للتجارة عبارة عن دمج  .1قا لمصلحتهافتحديد سياستها الجمركية الخارجية و 

أسواق السلع للدول األعضاء  في سوق واحدة كبيرة يتحقق داخلها حرية تنقل السلع التي منشؤها  الدول 

األعضاء، و بذلك فهي في شكل من أشكال التكامل االقتصادي ال تلغي القيود على تنقل العمالة و 

وتعتبر منطقة التجارة الحرة المدخل التجاري للتكامل االقتصادي  .ضاءرؤوس األموال بين الدول األع

وعادة ما يتم تحديد  ،تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدالت النمو االقتصادي وتنوع التجارة

لمنطقة فترة زمنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة يتم خاللها إزالة العوائق التجارية بين الدول األعضاء في ا

مشكلة إعادة التصدير  تتمثل في عادة هي التي تواجه مناطق التجارة الحرة المشكلة الرئيسية أماالتكاملية. 

وبخاصة كلما  ،وما يتولد عنها من احتماالت انحراف التجارة عن طرقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة

عضاء، فغالبا ما يؤدي عدم توحيد في الرسوم الجمركية الخارجية للدول األ  كان هناك تباين ملحوظ

حيث يزيد احتماالت تسرب بعض المنتجات ، إلى اشتداد عمليات إعادة التصديرالرسوم الجمركية 

داخل الدول األعضاء ذات الرسوم الجمركية  إلىاألجنبية المنشأ إلى داخل نطاق المنطقة. وبوجه خاص 

وذلك حتى يتمكن دفع الرسوم الجمركية عليها إذا  المنخفضةعبر الدول ذات الرسوم الجمركية  العالية 

  . 2كان هذا يحقق مصلحة المستوردين في هذه الدول األخيرة

كما ال تحرم منطقة التجارة الحرة قيام أي دولة عضو فيها بعقد اتفاقيات جديدة دون موافقة بقية 

ض المنتجات دون البعض الدول األخرى في المنطقة، وقد تكون منطقة التجارة الحرة قاصرة على بع

اآلخر، لذا يمكن اعتبارها أبسط الصيغ في أي مشروع تكاملي فهي تمهد لالنطالق إلى مراحل أكثر تقدما 

                                                 
��  وا	��7�Lز وا	��Lد�ر  ∗L��	ن وا�?ز�	رة �$وم �وظ�=ف ا�ث ھذه ا�?�رة ��	ط$� ا��?��ف ��ط$� ا	���رة ا	�رة �ن ا	�

ا	�L& �ز�Lد �Lن ا-(��3�Lرات وا	��Lدرات، و���Lب ا	���و	و���L ا	��$د��L و>�رھ�L.  وإ��دة ا	��د�ر و>�رھ� �ن ا���Lط� 
   >�L)� �L7�M2 دة دولL� �L7���,ددة ا�>راض و���رك 2& إو��د�� �N?ذ ا	��ط$� ا	�رة ��ل إ,��� ��رو��ت ���ر�� ��

  2& ھذه ا	��	� ���ط$� �رة إ,�����.
1 �� أ(�وط، ��ر، ��د ا	�7دي ��د ا	$�در (و�'&، ا	���رة ا	?�ر���  277، ص2008��، ���� ا	���رة 

 .38، ص 1984، المكتب العربي الحديث للطباعة والنشر، االسكندرية، القاهرة، "التكامل االقتصادي"كامل بكري،  2
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أو أكثر على مستوى اإلقليم أي تعقيدات كما أنها ال تثير بين دولتين  في درجات التكامل االقتصادي. 

دول العالم خالل العقدين األخيرين تحركات وجهود فنية أو قانونية في التطبيق. ولهذا شهدت كثير من 

مع توجهات تحرير التجارة العالمية. ومن أبرز صور    واسعة نحو إقامة مناطق للتجارة الحرة انسجاما

، وهناك بعض ) النافتا (مناطق التجارة الحرة في العصر الحديث، منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 

التي تقتصر على نوع معين من السلع والخدمات وعادة ما يطلق عليها    األحاديةمناطق التجارة الحرة 

وخير مثال على ذلك االتفاقية الموقعة بين الدول العربية عام  ،اسم اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري

  والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية. 1981

  تحاد الجمركي: اال الفرع الثالث

في هذه الدرجة يتم إلغاء مختلف الحواجز الجمركية المفروضة على التجارة البينية للدول األعضاء 

في المنطقة التكاملية، وفي هذه النقطة يلتقي االتحاد الجمركي بمنطقة التجارة الحرة، إضافة إلى ذلك يتم 

عالم الخارجي فتصبح األقاليم الجمركية للدول توحيد الرسوم أو التعريفة الجمركية لكل األعضاء إزاء ال

األعضاء المشتركة إقليما جمركيا واحدا، كما أن الدول األعضاء في االتحاد الجمركي ليس لها الحرية في 

أو حتى تجديد االتفاقيات المعقودة مع هذه الدول،  مع الدول الخارجية عن االتحادعقد اتفاقيات تجارية 

ص على فعالية التعريفة الجمركية الموحدة وزيادة المركز التنافسي للدول والهدف من ذلك هو الحر 

، وفي غالب األحوال تكون االتحادات الجمركية أكثر كفاءة من درجات التكامل االقتصادي وتسمح السابقة

تنظيم أكثر ووضع قيود أوثق على سياسات  إلىبالتكامل بين األسواق بدرجة أكبر ولكنها أيضا تحتاج 

  :2ويمكن تلخيص االتحاد الجمركي في أربع مكونات رئيسية هي .1ادات الدول األعضاءوسي

  وحدة القانون الجمركي بين الدول األعضاء ووحدة التعريفة الجمركية. 1-

  وحدة تداول السلع بين الدول األعضاء. 2-

  وحدة الحدود الجمركية واإلقليم الجمركي بالنسبة لبقية دول العالم غير األعضاء في االتحاد. 3-

توزيع حصيلة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الدول األعضاء من العالم الخارجي حسب  4-

د ويتضح من هذا أن االتحا .معادلة يتفق عليها، وتتولى توزيع األنصبة بين الدول األعضاء

                                                 
للتصـميم  ، مركـز معلومـات قـراء الشـرق األوسـط، ترجمـة كوميـت"التكامل اإلقليمي والتنمية"موريس شيف ول، آلن وينترز،  1

  .79، ص 2002الفني، القاهرة، 
  .292، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم"سامي عفيفي حاتم،  2
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الجمركي يتميز على منطقة التجارة الحرة في توحيد مستوى الرسوم الجمركية في كل الدول 

وهو بذلك ال يواجه المشكلة التي تواجهها منطقة التجارة  ،األعضاء في مواجهة العالم الخارجي

الحرة عادة والخاصة بإعادة التصدير وما ينجم عنها من احتماالت انحراف التجارة عن طرقها 

  .1طبيعية داخل نطاق المنطقةال

ويعد االتحاد الجمركي أكثر درجات التكامل االقتصادي تعقيدا، الحتوائه على ترتيبات تنطوي على 

صنع القرارات، وٕادارة معقدة بغية إنشاء االتحاد واإلشراف عليه، وكثيرا ما يعتبر  في الكثير من التنسيق

سياسة تكامل بدال من مجرد تعاون. ومن  إتباعء تنوي االتحاد الجمركي مؤشرا، على أن الدول األعضا

 1922األمثلة البارزة لالتحادات الجمركية نذكر االتحاد الجمركي الذي قام بين لكسمبورغ وبلجيكا لسنة 

، ويسمى باتحاد  1 1948ودخل حيز التنفيذ سنة  1947مع انضمام هولندا إلى هذا االتحاد سنة 

  الذي يعتبر أول تجربة رائدة في مشروع التكامل االقتصادي.  "الينيلوكس"

احتلت قضية إقامة االتحادات الجمركية مكانا بارزا في المفاوضات والمناقشات الخاصة بإقامة  كما

إلى المخاوف   نظام تجاري دولي تتحدد األطراف في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويرجع ذلك 

ام هذه االتحادات ودورها في عرقلة إقامة النظام التجاري العالمي المنشود باعتبارها التي أثيرت من قي

، لذا نجد أهم قضايا التكامل التي تواجه خطط بعض الدول هي 2حركة إقليمية لتحرير التجارة الخارجية

 « سجلة في اتفاقية تكامل إقليمي م 162االختيار بين منطقة التجارة الحرة أو اتحاد جمركي. فمن بين 

اتفاقية منطقة تجارة حرة التي ال تفرض  143توجد  1998ومنظمة التجارة العالمية حتى أوت   »الجات 

اتحاد جمركي له رسوم  19في الرسوم الخارجية، وهناك  جمركية، ولكن ال يوجد بينها تنسيق ارسوم

  .3خارجية متساوية وتجارة داخلية حرة

يرى أنه إذا   » فاينر« على الدول المشتركة فإن  االتحاد الجمركيلقياس اآلثار الناجمة عن قيام و 

أما إذا وقفت آثاره عند تحويل التجارة فإنه يكون  ،أدى قيام االتحاد إلى خلق التجارة كانت هناك فائدة منه

من المناطق خارج  إذا أدت إزالة الرسوم الجمركية داخل االتحاد األكثر كفاءة ى ذلك أنهومعن .4ضارا

                                                 
  .64إكرام عبد الرحيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .293، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم"سامي عفيفي حاتم،  2
   78-79، آلن وينترز، مرجع سبق ذكره، ص ص موريس شيف ول 3
 153-167، ص ص 2001، الدار الجامعية، القاهرة، "التجارة الخارجية والتمويل ،االقتصاد الدولي": كامل بكري،  4
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إلى مناطق داخل االتحاد أقل  ا أراد تحويل اإلنتاج أو جزء منهأما إذ ،االتحاد كان االتحاد منشئا للتجارة

إذا  ةالحواجز الجمركييتحقق التأثير المفيد إلزالة . و كان االتحاد محوال للتجارة هكفاءة من المناطق خارج

ارة المتحققة على الفوارق في التكاليف أو الخس ويتوقف مقدار المكسب ،∗تحويلهاعن خلق التجارة  حرج

  .1وبعدها قبل إزالة الحواجز الجمركية الخاصة باإلنتاج

  : السوق المشتركةالفرع الرابع

في هذه الدرجة األكثر تقدما من درجات التكامل االقتصادي يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وتوحيد 

القيود على حركة انتقال عناصر اإلنتاج فيما بين  إلغاء التعريفة الجمركية إزاء العالم الخارجي وكذلك

الدول األعضاء. فيتم دمج أسواق السلع والخدمات ودمج أسواق عناصر اإلنتاج وبالتالي تصبح المنطقة 

مضاعفة فرص االستثمار وزيادة كفاءة استخدام عناصر  إلىالتكاملية عبارة عن سوق واحدة، مما يؤدي 

حو األقاليم المتقدمة في االتحاد، نأن يجذب كال من رأس المال والعمل الماهر  من شأنهالذي اإلنتاج، 

يد الصناعات القوية على حساب الصناعات الناشئة خاصة إذا كانت فكذلك فإن حرية انتقال المنتجات ت

هذه  من زيادة مدى التفاوت في مستويات المعيشية بين هذه األخيرة في األقاليم الفقيرة وما يترتب عنها

لى وحدة اقتصادية وسياسية كاملة ذات طبيعة إ، وتعتبر األسواق المشتركة خطوة هامة للوصول 2األقاليم

. ومن األمثلة البارزة للسوق المشتركة نجد السوق األوربية المشتركة التي أنشئت بمقتضى معاهدة 3فيدرالية

، وفي المنطقة العربية تم االتفاق على إنشاء سوق عربية مشتركة 1957رومـا التي تم التوقيع عليها سنة 

تطورت وانتقلت إلى مرحلة متقدمة من التكامل والنجاح، نجد التجربة  فبينما نجد األولى .1964وهذا عام 

   .العربية تعثرت وفشلت

                                                 
ا	���رة ��دث ��د�� �(��دل �ض ا5���Lج ا	���L2 &L& دو	L9� �Lو L2& ا-���Lد ا	��ر�L� &Lواردات أ,Lل ���'L� �Lن  ?�ق ∗

 &Lر���دو	� أ?رى �9و 2& ا-���د. أ�� ��و�ل ا	���رة 2��دث ��د�� �(��دل واردات أ,Lل ���'L� �Lن ?�Lرج ا-���Lد ا	
����L ا	�'L9���� ا	�ط�Lة 	�Lدول ا���L9ء. L�?2ق ا	���Lرة 	L% �واردات أ��< ���'� �ن �9و ��-���د، ھذا ���P �(�ب ا	�

 �Lأ� .��L)2��أ3ر إ����& و�ز�د �ن ر�2ھ�� ا	دول ا���9ء ��% �ؤدي إ	?� >L�Lص أ��Lر L2& ا5���Lج ,�L=م ��L< ا	��Lزة ا	�
�����ن ?�رج ا-���د ا	��ر�& إ	< ����ن أ,ل �'�ءة ��و�ل ا	���رة �?'ض �ن ا	ر�2ھ�� ��% �$�ل ا(��دال �ورد�ن �ن �

  دا?ل ا-���د.
�، ا-(��در��،  1���م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، "ا-,���د ا	دو	&"، �ؤ((� ���ب ا	�، ص ���1999د ��د ا	�

238.  
م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، "ا-,���د ا	دو	&، �ر�  (��ق، ص  2�  .���242د ��د ا	�
  .65، ص  2002، ����� �د�و	&، ا	$�ھرة، 1-,���دي ا	ر�&"،طإ�رام ��د ا	ر��م، "ا	��د��ت ا	�(�$���� 	����ل ا 3
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  : الوحدة االقتصاديةالفرع الخامس

 ،اء القيود المفروضة على تبادل السلع والخدماتفي هذه الدرجة التكاملية ال يقتصر األمر على إلغ

بين الدول األعضاء، وتوحيد التعريفة الجمركية للدول األعضاء تجاه العالم  اإلنتاجعناصر  انتقالو 

والمالية، إلى جانب السياسات  السياسات االقتصادية تنسيقفإنه يتم في هذه المرحلة ، الخارجي

وال شك  ،التباين في تلك السياسات بين الدول األعضاء إزالةبغرض  اوهذ االجتماعية والضريبية األخرى،

أن مثل هذا اإلجراء يثير قدرا من المشكالت، خاصة المتعلق منها باختالف الحاالت واألوضاع 

االقتصادية واالجتماعية للدول المتكاملة، بحيث تستدعي كل حالة اتخاذ سياسات اقتصادية تتناسب مع 

  ظروفها.

  : االتحاد النقديالسادس الفرع

قيام التجارة وتحويل رؤوس األموال بين الدول المتكاملة يتوقف على إمكانية تحويل العمالت للدول 

المشتركة، فتقوم هذه األخيرة بتنسيق السياسات النقدية والمصرفية فيما بينها، أي باإلضافة إلى انتقال 

فإن االختالف في العمالت  ،تها السلعيةحرير تجار عناصر اإلنتاج بدون قيود بين الدول األعضاء وت

فيتم هنا إدراج كافة الصيغ  ،الوطنية لهذه الدول قد يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف الدرجات السالفة الذكر

والترتيبات التي من شأنها التخفيف من العقبات النقدية التي تعرقل انسياب السلع وعناصر اإلنتاج بين 

ذا االتحاد على تثبيت أسعار الصرف بين عمالت الدول المتحدة، وٕاطالق حرية ، ويقوم عمل ه1الدول

واالستثماري، وزيادة التخصص اإلقليمي والتكامل بين  لخارجي لتشجيع التبادل التجاريالتحويل ا

  .2اقتصاديات دول االتحاد

دولة  )11 (والذي قام بين ،من األمثلة البارزة لهذه الدرجة من التكامل هو االتحاد النقدي األوربي

وذلك  ،1999حيز التطبيق ابتداءا من سنة الموحدة  األوروبية حيث دخلت العملة ،في البداية أوربية

ومن ، 2002بجانب عمالت الدول األعضاء، والتي انسحبت تدريجيا في فترة انتقالية استمرت حتى عام 

، كما أصبحت ∗ة في التعامل بين الدول األعضاءأصبحت العملة الجديدة (اليورو) هي العملة الرئيسي تم

  أيضا عملة تنافس الدوالر األمريكي في التعامالت الدولية.

                                                 
  .05، ص 1985د��� ��د Q اا	د��س، "ا	����ل ا	�$دي ا	ر�&"، دا=رة ا����ث وا	درا(�ت، ا�ردن، 2�'ري،  1
م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  2�  .�241�د ا	�
�(�ھم ا	��� ا�ورو��� 2& إ���م ا	(وق ا	دا?�& ا	�و�د، إذ - ���ن ��ور و�ود (وق وا�د دون و�ود ���� �و�دة، ا	�&ء ا	ذي  ∗

�ؤ�د 9رورة و�ود ���� أورو��� ���H ا-(�'�دة �ن �زا�� ا	(وق ا	�و�دة. ��� ���ر أداة 2�	� 	��(��ر 2& ا	دول ا���9ء، وذ	ك 
?م ، و9�ط ��ز ا	�واز�� وا	�د�و��� ا	��� وا	���م 2& أ(�ر ا	'�=دة، وھ& �(�H �?�ق ���ط ا,���دي �ن ?)ل ���ر�� ا	�9

 �(�$ر و�)=م و�'�دي (����ت و�?�طر �$���ت أ(�ر ا	�رف ��ن ��)ت ا	دول ا���9ء و�3N�رھ� ��< ا�داء ا-,���دي.
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  : االتحاد االقتصادي التامالفرع السابع

يعتبر التكامل االقتصادي التام آخر درجات التكامل االقتصادي وبمقتضاه تصبح اقتصاديات الدول 
توحيد السياسات االقتصادية بحيث يتبع األعضاء نفس السياسات األعضاء كاقتصاد واحد، وفيه يتم 

، فإنه يمكن في 1االقتصادية، ويقوم االتحاد بإنشاء سلطة فوق قومية تراقب تنفيذ تلك السياسات الموحدة
ظل هذا االتحاد تحقيق كافة المزايا المترتبة على قيام التكامل االقتصادي من تحقيق الكفاءة في استغالل 

رد االقتصادية وما يترتب عليها من زيادة الدخول الحقيقية وتحقيق العدل في توزيع الدخل بين الموا
المواطنين مما يؤدي إلى زيادة الرفاهية االقتصادية  وغالبا ما يجمع هذا النوع من االتحاد بين الوحدة 

االتحاد االقتصادي التام يتم  . كما يمكن القول أنه في2االقتصادية والوحدة السياسية للبلدان المشتركة فيه
وٕايجاد سلطة إقليمية  ،والنقدية والضريبية والتجارية واالجتماعية وغيرها اجيةتوحيد كافة السياسات اإلنت

  وجهاز إداري لتنفيذ هذه السياسات.

  ولكن بدرجات اقتصادي، ليمكن للدول تحقيق تكت من خالل عرضنا لدرجات التكامل االقتصادي       
السياسات االقتصادية فيما اإلنتاج مع تنسيق  متفاوتة، ويتم ذلك بتحرير التجارة وتحرير انتقاالت عناصر

  :لييطها يمكن تلخيصها في الشكل التاولتوضيح درجات التكامل االقتصادي أكثر، وتبس بينها.

  ات التكامـل االقتصـاديـ) : درج01(الشكل رقم 

  )تعريفة منخفضة  (منطقة التجارة التفضيلية 

  

  حرية انتقال السلع )م.ت.ح  (منطقة التجارة الحرة 

  

  )إ.ج  (م.ت.ح + تعريفة جمركية موحدة = اتحاد جمركي 

  

  )س.م  (م.ت.ح + إ.ج + حرية انتقال عناصر اإلنتاج = سوق مشتركة 

  

  )إ.إ  (اتحاد اقتصادي  =م.ت.ح + إ.ج + س.م + سياسة اقتصادية مشتركة 

  

  م.ت.ح + إ.ج + س.م + إ.إ + 2�2� #/��� �.�0ة = 2.ق �.�0

 Hakim ben Hamouda; L'itegration régionale en afrique central  :المصدر
Bilan et perspectives, Edition KARTHALA; Paris, 2003, P31  

                                                 
1 ������ر، ص  ��ن ا	���,&، "ا	�طور ا-,���دي، ���� ا	���رة"،  ��  .�113�ن ا	��س، ��ر، �دون (
م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  2�  .243ا	�
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لدرجات التكامل االقتصادي يمكن تحديد اتجاهين للتكامل االقتصادي وذلك  ناانطالقا من عرض

فاالتجاه األول يعرف بالتكامل االقتصادي األفقي والذي يعني انضمام  :حسب الصيغة التكاملية المتبعة

دول جديدة للمنطقة التكاملية وتوسيع نطاقها الجغرافي، وخير مثال على ذلك توسيع المنطقة التكاملية 

  لالتحاد األوربي. 

عني به االنتقال من درجة ألخرى من درجات نأما االتجاه الثاني فيعرف بالتكامل الرأسي، و 

  التكامل االقتصادي، انطالقا من منطقة التفضيل الجزئي وصوال إلى االتحاد االقتصادي التام.

التي تساعد على نشأ بالصدفة ولكن هناك بعض العوامل تكما أن درجات التكامل االقتصادي ال 

  :1أهمها اتكوينه

  وجود عالقات بين الدول المختلفة قبل تكوين االتحاد. 1-

وجود العديد من القيود التي تعرقل حركة التجارة وانتقال عناصر اإلنتاج بين الدول حيث تعتبر  2-

  هذه القيود الدافع األساسي لتكوين مثل هذه االتحادات.

يس درجة التكامل بين اقتصاديات هذه الدول. فوجود لوجود درجة المنافسة بين الدول المكونة و  3-

المنافسة مع القيود الجمركية للحماية يمثالن أساسا لتكوين االتحادات الجمركية، حيث أن إلغاء 

اج، وبالتالي تمتع الدول ذات الكفاءة بميزة اإلنت إلىالتعريفة الجمركية فيما بين الدول هذه يؤدي 

ى خلق التجارة وارتفاع اعتماد الدول األخرى عليها في الحصول على متطلباتها مما يؤدي إل

  معدالتها.

فعدم وجود الحواجز الطبيعية وسهولة انتقال السلع  ،العامل الجغرافي يعتبر عامال مساعدا مهما 4-

ر واحد في السوق التي يسعى والخدمات من شأنه عدم التأثير على نفقات النقل ويسمح بوجود سع

  التكامل إلى خلقها.

  .حجم السوق وتعدد مصادره من كثرة عدد الدول المكونة لالتحاد يشجع على تكوينها لالستفادة 5-

                                                 

  185-186يف مسعد عبده، مرجع سبق ذكره، ص ئمحمد ر  1
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  مقومات التكامل االقتصادي المطلب الثاني:

، وٕان كان األقطارإن مقومات التكامل االقتصادي تعني العوامل التي تحفز إقامة هذه العالقة بين 

في الماضي كان يتم التركيز على الجوانب الجغرافية والثقافية إال أن التطورات الدولية أظهرت عوامل 

  :1أخرى. ويمكن أن نوجز أهم المقومات في التالي

 اإلنتاجيةاتساع األسواق: حيث يسمح بالحصول على مزايا ومنافع األحجام الكبيرة في العمليات  •

 .الضخمة تواالقتصاديار نشاطات الشركات المتعددة الجنسية خاصة بعد تقدم وانتشا

المقومات المالية والتي تتجاوز القدرات القطرية المحدودة خاصة إذا تم خلق مؤسسات مالية  •

مؤهلة وكفؤة للقيام بدورها في تشجيع و تسهيل االستثمارات الالزمة على مستوى المنطقة 

 المتكاملة .

تطويرها الدائم  أن عتبر البنية األساسية من أحد مقومات التكامل، حيثت :تطوير البنية األساسية •

 التكامل. عملية بما يتناسب مع المتغيرات واألدوار الجديدة سيكون احد الدوافع الهامة لتفعيل

والموارد المتوفرة لكل  النسبية بناء على المزايا أطراف عملية التكاملإمكانية التخصص بين  •

 والخدمية. اإلنتاجيةالتالي يتم تقسيم العمل بين هياكلها بو  ،طرف

وذلك لخلق األرضية القانونية بما يسمح بالمرونة الالزمة  ،المالئمة التنظيمية واللوائح التشريعات •

 لتحقيق التكامل.

مال  ورأسمن يد عاملة  اإلنتاجويعني ذلك تيسير انتقال عناصر  اإلنتاجحرية انتقال عناصر  •

 ذلك من حرية التملك والتصرف والتنقل. يتبع وما

التي يتم االتفاق بشأنها بين األطراف المساهمة  األسسوتعتبر من  :القدرة التفاوضية المستقبلية •

والذي تقوم فيه  ،التفاوض بفعالية في عالم اليوم بحيث ال يمكن لكل طرف على حدة "قطر"

التكتالت االقتصادية على كافة المستويات بالتفاوض للحصول على المزايا والمنافع من عمليات 

 التبادل االقتصادي.

                                                 
�7دي ���ود، ا	����ل ا-,���دي ا	ر�& ��ن ا	وا,  وا	��Nول (�رض 	�ض ا	���رب)، ���� ��وث ا,���د�� �ر���،  1

  .38-37، ص2009، �ر�ز درا(�ت ا	و�دة ا	ر���، ��روت، 45ا	دد
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ويكون ذلك باستخدام  ،تعجيل وتسريع التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للتجمع في المستقبل •

كذلك تنشيط المنافسة لرفع درجة الكفاءة  ،والرؤية المستقبلية الموحدة االستراتيجيةالمخططات 

االستثمارات األجنبية  الجتذاباالقتصادية للمشروعات، ورفع درجة التنافسية للمنطقة ككل 

 والوطنية.

 ، بحيث تكمل بعضهاألقطار المساهمةا اتالقتصادي على معالجة االختالالت الهيكليةالقدرة  •

 بينها.  البعض من خالل تكثيف التبادل والتعاون فيما

القطاع الخاص ليكون دافعا لتعميق وترسيخ  والتنظيمية سواء في القطاع العام أو اإلداريةالقدرات  •

 مفهوم التكامل لصالح كافة األطراف.

تعتبر المقومات التي تشترك فيها مجموعة من الدول ضمن التجمع التكاملي من العوامل المساعدة       

التكامل فيما بينها، حيث يكمل بعضها البعض، كالموقع الجغرافي وروابط على التقارب وتسهيل عملية 

الدين واللغة والثقافة والحضارة والمصير المشترك، ومع هذا ال يجب تحميلها أكثر من الالزم، فهذه 

إلقامة التكامل والتعاون، ومن تم يجب توافر  الروابط على أهميتها في توحيد األقطار ال تكفي وحدها

ت أخرى ( اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية)، بحيث تجتمع وتتشابك فيما بينها لتوفر الظروف مقوما

  المالئمة لتحقيق التعاون والتكامل بين الدول.

  التكامل االقتصادي أهدافو  دوافع: الثالث لمطلبا

جملة من الدوافع واألهداف التي لها عالقة بأي مسار للتكامل االقتصادي بين مجموعة من  هناك      

افع أكبر و المزايا والمنافع المتوقع الحصول عليها من التكامل، تكون الرغبة والد الدول، وعلى قدر توافر

 في الدخول في هذه التجمعات التكاملية.

  التكامل االقتصادي دوافع: األول فرعال

تعود على الدول المتكاملة،  إنترجع دوافع التكامل االقتصادي إلى تلك المزايا والمنافع التي يمكن 

فإذا كانت هناك حصيلة  ،ا التكاملذرنة بما كانت تحصل عليه من مزايا ومنافع قبل تحقيق هامقوذلك 

الدافع إلى التكامل، وكلما زاد  و المحفز فإنها تكون ،ه المزايا والنافع االقتصاديةذصافية من الزيادة في ه

تحقيق التكامل  إلىكلما كان الدافع  المنافع،ه ذي يتم تحقيقه من هذمن ال احتمال الحصول قدر أكبر
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التي تجعل الدول تدخل في التجمعات التكاملية،  . ومن هذا المنطلق يمكن أن نذكر أهم الدوافعاكبر

  :1التي نوجزها فيما يليو 

  إلنتاجحرية تنقل عناصر ا  .1

عند قيام تكامل اقتصادي بين مجموعة من الدول يجعل عناصر اإلنتاج تتحرك داخل 

وهذا ما يزيد  فيض تكاليفه وتحسين المنتجات،المنطقة التكاملية بدون قيود، مما يسمح بتطوير اإلنتاج وتخ

من نسبة التوظيف لعناصر اإلنتاج والعوائد التي تحصل عليها وبالتالي زيادة مستوى اإلشباع للمستهلكين 

  .موزيادة رفاهيته

، يؤدي لهذا العنصر تفتقرلها فائض منه إلى الدول التي  التي فانتقال رؤوس األموال من الدول

من األجور،  لتي لها فائض فيها، ومستوى منخفضا إلى إعادة توزيع مكافئات رأس المال من الدول

وضغط ديمغرافي تجاه الدول التي تعاني نقصا في اليد العاملة. فاالستمرار في هذه العملية في المدى 

المتوسط والطويل تعيد التوازن في مستويات األجور في المنطقة التكاملية وتؤدي إلى االستغالل األمثل 

 فير السلع والخدمات بصورة أكثر بكثير قبل التكامل.للموارد مما ينجم عنه تو 

  زيادة قوة التفاوض .2

التكامل االقتصادي، إعطاء الدول المتكتلة قوة التفاوض والثقل الملموس في  ودوافع من مزايا

 ،ككتلة ، وهذا راجع لكبر حجم صادراتها ووارداتهاوحتى على الصعيد العالميالدولية اإلقليمية و معات تجال

الل التكامل يمكن إقامة مؤسسات اقليمية وأجهزة مشتركة هدفها توثيق التنسيق والتماسك بين بلدان فمن خ

فتستطيع أن تحصل على واردات بأسعار أقل، كما تزيد في أسعار  المنطقة في مفاوضاتها الخارجية.

على شروط  حصلت صادراتها بسبب عدم التنافس فيما بينها في األسواق الخارجية، األمر الذي يجعلها

  ، وبشكل يفوق ما كانت تحصل عليه من منافع وهي منفردة.مبادالتها التجاريةلأفضل 

 القوة تعزيز التكاملي المشروع في األعضاء للدول اإلقليمي االقتصادي التكامل كما يتيح          

 سبل وأهم األخرى، االقتصادية مع التكتالت وتعامالتها الدولي المستوى على المتكاملة للمجموعة التفاوضية

 أو الصناعية الدول لمنتجات مهمة سًوقا امتالك أو الحيوية المنتجات في التحكم هو التفاوضي المركز تعزيز

 .معا كالهما

                                                 
و�2ء ا	$��و���، (��ح أ��د 92ل، ا	��رو��ت ا	ر��� ا	���ر�� ودورھ� 2& ��$�ق ا	����ل ا-,���دي ا	ر�&، ����� ا	 1

 61، ص2010ا-(��در��، 
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 الدول إزاء مركزها لتعزيز الضرورية العناصر مؤثرة بدرجة تمتلك ال منفرد بشكل النامية فالدول

 في مهم تفاوضي مركز إلى الوصول من الممكن يصبح االقتصادي التكامل حالة في أنه إال الصناعية،

وتكوين كتلة اقتصادية تمتلك من القوة واألهمية االقتصادية في  ،مكانياتاإل تجمع بفضل العالمية السوق

عند التفاوض مع الدول األجنبية، وبشكل يضمن  الساحة الدولية ما يؤهلها إلى إمالء شروطها ومطالبها

 النفط إلى تصدير حظر العربية البلدان إعالن ذلك على مثال وأحسن .1لها تحقيق مصالحها الخاصة

  . 1973 سنة األوروبية الدول وبعض األمريكية المتحدة الواليات

  اتساع حجم السوق .3

" قياس هذا الحجم على كوزنيترمن الممكن التعرف على حجم السوق بعدة مقاييس، فيرى "

وقيل أيضا، باستخدام المساحة الجغرافية للدول المتكاملة كمؤشر يدل على حجم  ،أساس عدد السكان

  . 2" فإنه يرى استخدام معيار حجم الناتج القومي في مقياس حجم السوقنألالسوق. أما "

إلى انخفاض  رجعمنتجات ياألسواق المحلية للدول وعدم قدرتها على استيعاب مختلف ال قفضي

ألن الدولة التي لها  القدرة الشرائية في هذه الدول. وضيق األسواق يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج،

 طاقات إنتاجية هامة تنتج لسوق ضيقة محدودة االستهالك، مما تضيع فرص تخفيض تكاليف اإلنتاج

فالتكامل االقتصادي يدل على حل مشكلة ضيق . االستغالل األمثل للموارد بمختلف أنواعها وت فرصةفوي

في حاالت عديدة يؤدي اتساع السوق و  ،األسواق، فالمنتجات المختلفة ستجد أسواقا أوسع ومجاال أكبر

لب الداخلي كبير، مما يبرر إقامة طصناعات لم تكن قائمة قبل االتحاد. فحجم ال وخلق إقامة يةإلى إمكان

  . 3اقتصاديةصناعة ذات حجم  وكفاية 

داخل المنطقة التكاملية، مما يزيد من تسويق  فتح األسواق وتوسيع نطاقهافالتكامل يؤدي إلى  نإذ

منتجاتها وتحسين التكنولوجيا وتأمين زيادة اإلنتاج. ويترتب على اتساع حجم السوق عدة مزايا، أهمها 

ت اإلنتاجية على أسس اقتصادية سليمة، اإلسراع بعملية التنمية االقتصادية نتيجة لتوسيع وٕاقامة الوحدا

إلى زيادة االستثمارات والقضاء  . هذا ما يؤدي4واإلفادة من وحدات اإلنتاج الكبير ( الخارجية والداخلية)

  على المخاطر التجارية، ورفع الكفاءة االقتصادية وارتفاع مستوى الرفاهية.

                                                 
 61إ�رام ��د ا	ر��م، �ر�  (��ق، ص 1
م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  2� .�252�د ا	�
�� ا	��ر��"، ا-(��در��،  3���  .168، ص ���1977د ��د ا	ز�ز �����، "ا-,���د ا	دو	&، دار ا	
م �'ر، أ��د 2ر�د ��ط'<، �ر�  (�ق ذ�ره، ص ��د 4�  258ا	�
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واق ( متى كانت جميع العوامل فتجارب الدول المتطورة قد أوضحت بجالء أهمية سعة األس

. كما أن 1متشابهة)، بحيث نجد أن الدول التي حققت تقدما ملموسا في التصنيع تملك أسواقا قومية واسعة

 حدة كبر حجم السوق يزيد من المنافسة بين المنتجين، مما يؤدي إلى تخفيض األسعار، ويخفف من

 االحتكارات.

  على ميزان المدفوعات العبءتخفيض  .4

االعتماد  وبشكل  تقوم الدول المتكاملة اقتصاديا بزيادة التبادل التجاري فيما بينها، وتخفض 

وبذلك يمكن لهذه الدول من  ،(االستيراد) في تلبية مختلف حاجياته ومتطلباته العالم الخارجي كبير على

كانت تخصصها  خالل تكثيف تعامالتها البينية أن توفر قدر البأس به من العمالت األجنبية التي

 ميزان مدفوعاتها. لىلى تخفيض العبء عإهذا ما يؤدي  لالستيراد من العالم الخارجي، و

  زيادة معدل النمو االقتصادي .5

عن وذلك  لدول األعضاء،لالنمو االقتصادي  تالتكامل االقتصادي على زيادة معدال يساعد

وما يتبعه من زيادة الطلب على  هذا األخير اتساع نطاقأن  حيث ،االستثمار وتحفيزطريق تشجيع 

حيث تصبح الفرصة مهيأة أمام رأس المال في  ،السلع المنتجة سيؤدي إلى زيادة الحافز االستثماري

وٕادخال تكنولوجيا جديدة مختلف بلدان التكامل لتحقيق الربح عن طريق توظيف األموال في وسائل اإلنتاج 

. هذا فضال عن تشجيع التخصص ف الكميات المخرجةتضاعتخفض من خاللها تكاليف اإلنتاج و 

اإلقليمي في اإلنتاج، وٕاتاحة حرية التنقل والتوطن واإلقامة لرؤوس األموال داخل المنطقة التكاملية، حيث 

استغالل موارد جديدة في الزراعة والصناعة  والخدمات وغيرها. ولهذا يتوقع أن يسفر التكامل  يتيسر

 .2ل عمليات تكوين رأس المال وزيادة معدل النمو االقتصادي في الدول المتكاملةاالقتصادي عن تسهي

  االستفادة من مهارات اليد العاملة .6

مبادئ تقسيم العمل، وهذا كفيل بإظهار المهارات  تطبيق عند قيام التكامل االقتصادي يؤدي إلى

في ميادين تخصصهم  لفنيين وغيرهممل واالستفادة من اوالقدرات والعمل على تنميتها. فدرجة تقسيم الع

أعلى في الواليات المتحدة األمريكية كوحدة سياسية واقتصادية منها لو أن كل والية استقلت سياسيا 

                                                 
  .16إ(����ل ا	ر�&، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  1
  49، 48��ري ���ل، "ا	����ل ا-,���دي"، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  2
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ويتم االستفادة أيضا من اليد العاملة عن طريق فسح المجال لحرية انتقال العمالة والهجرة بين  .1واقتصاديا

ادة من اليد العاملة المدربة والمؤهلة، كما يؤدي التكامل إلى إيجاد الدول األعضاء، مما يزيد من االستف

حل جزئي لمشكلة البطالة في األمد القصير، حيث يعمل على إعادة توزيع العمالة ما بين الدول المتكاملة 

 وعدد السكان. بشكل يحقق التوازن، أو التناسب بين الموارد المتاحة في كل دولة

عالقات تعاون  إقامةتحفز الدول على  ومزايا ومنافع سبق يتضح أن التكامل يوفر فرصا مما

له فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية ال تستطيع دولة ما  ا أن التكامل االقتصاديكموتكامل فيما بينها. 

 النامية، الدول إلى دمةالمتق الصناعية الدول من اإلقليمي االقتصادي التكامل دوافعوتختلف  منفردة تحقيقها.

 أمام السوق نطاق وتوسيع ،اإلقليمية (التجارة البينية) التجارة حجم زيادة إلى األخيرةحيث تسعى هذه 

 .البلدان تلك في صناعات الكفاءة ورفع التخصص ومزايا اإلنتاج وفرات رفع خالل من المشروعات

 المزيد ويكسبه عام بوجه االقتصادي األداء على ملموس إيجابي أثر لها يكون التكامل برامج أن كما      

 النمو معدل زيادة وبالتالي اإلذخار القومي ونمو الناتج زيادة عنه ويترتب ،والفعالية الديناميكية من

 .إيجابيا أمرا التكامل من فيجعل االقتصادي

  التكامل االقتصادي أهداف: الثاني الفرع

الممكنة  والمتاحة و الفعلية من جميع الفرص االستفادةالدولي على  االقتصاديتنطوي فكرة التكامل 

نوجزها  االقتصاديبعض األهداف المتوخاة من التكامل  يمكن ذكرو  ،التي يوفرها التقسيم الكفء للعمل

   :2يلي فيما

ص يبالدول األعضاء في المنطقة التكاملية إلى وضع يتجه نحو التخص االقتصادييؤدي التكامل   •

الوطنية في كيان اقتصادي جديد يعرف بمرحلة  االقتصادياتواحتواء  االقتصادية،ثل للموارد األم

  التكامل.

تزويد الدول األعضاء باإلجراءات الضرورية والكافية إلحداث التغيرات الالزمة في الهياكل   •

  :3اإلقتصادية للدول األعضاء في المنطقة التكاملية ومن بين هذه اإلجراءات

                                                 
 68، �67�د ا	ز�ز �����، �ر�  (�ق ذ�ره، ص  1
، >�ر ���ورة��و(ط��، ر(�	� د��وراه - ��� ا�وروا	�را�� ا	ر -�'�,��ت��ورة ���ل 	���د، درا(� ������� و�$�����  2

� ا	�زا=ر، ��� .298 – 296، ص2006
��د ا	���د ��د ا	�ط�ب، ا	(وق ا	ر��� ا	���ر�� ا	وا,  وا	�(�$�ل 2& ا�	'�� ا	�3	�3، ���و�� ا	��ل ا	ر���، ا	$�ھرة،  3

  22، ص2003
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خاصة بإنشاء السوق الموحدة التي تتضمن التدابير الخاصة برفع العراقيل الجمركية  إجراءات �

وٕاقامة تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم  ،بين الدول األعضاء في المنطقة التكاملية

 الخارجي.

إجراءات تتعلق بتنسيق السياسات وتجانسها والمتضمنة التدابير الخاصة بالسياسات  �

لية والخارجية (السياسات المالية والنقدية واإلستقرار اإلقتصادي والتجارة اإلقتصادية الداخ

 الخارجية).

 إجراءات تتعلق باإلشراف وتتمثل في إجراءات توحيد المؤسسات اإلقتصادية والنقدية. �

حيث تؤدي عملية التكامل إلى اتساع األسواق مما يؤدي إلى زيادة  ،تحقيق الوفورات الداخلية •

وبالتالي زيادة اإلنتاج وانخفاض  ،منتوجات في الدول األعضاء في المنطقة التكامليةالطلب على ال

أي التي يتناقص فيها منحى  ،ذات المرونة الموجبة اتتكاليف اإلنتاج خاصة بالنسبة للمؤسس

في التكاليف  االنخفاضويسمى هذا  ،وتصبح تكلفة الوحدة الواحدة أقل من السابق ،التكاليف

  .     1الداخلية بالوفورات

ويحصل ذلك أيضا نتيجة اتساع األسواق إال أنها تنتج عن تحسينات  ،تحقيق الوفورات الخارجية •

 . 2مختلفة خارج الصناعة، أي تترتب عن تنقل عناصر اإلنتاج واحتكاك المنظمين ببعضهم البعض

حيث يلعب  ،تكاملللدول األطراف في ال االقتصاديإلى تغيير الهيكل  االقتصادييؤدي التكامل  •

أولي إلى صناعي متقدم (توسيع  استخراجيزراعي أو  اقتصادمن  اقتصادهادورا فاعال في تحويل 

 األسواق أمام المنتوجات الصناعية).

إسهام التكامل االقتصادي في تطوير القاعدة التكنولوجية في الدول األعضاء، ويسمح باستخدام  •

بقدر مقبول، وألن الدول  هذا يتطلب إمكانيات ضخمة لقيامهاالوسائل الحديثة في عملية اإلنتاج. و 

النامية ليست لها القدرة على إقامة قاعدة تكنولوجية بمفردها وباالعتماد على امكانياتها المالية 

 .3والمادية والبشرة، فقد يتاح لها استخدام هذه التكنولوجيا بفضل التكامل

                                                 
ا	ر�& وا����-ت ا	�(�$�ل ، �ر�ز درا(�ت ا	و�دة ا	ر���، ا	ط��  ا-,���دي ا-�د��ج�راھ��& ��د ا	���د، أ��د  1
  ).290-289، ص(1980)، 1(
  291�راھ��& ��د ا	���د، �'س ا	�ر� ، ص 2
 61إ�رام ��د ا	ر��م، �ر�  (��ق، ص 3
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إضافة  ،اقتصاديةوٕاقامة مشاريع  االستثمارزيادة حجم  زيادة معدل النمو في الدول األعضاء نتيجة •

 ،إلى أهداف أخرى سياسية تتمثل في خلق تكتل كبير الغرض منه مواجهة القوى العظمى في العالم

  .األعضاء وأخرى اجتماعية تتمثل في خلق فرص الشغل ورفع المستوى المعيشي لشعوب الدول

التفاوضية تجاه األطراف الخارجية وتحسين العالقات السياسية  القدرة والقوةفي زيادة  التكامل يساهم •

 .1بين الدول األعضاء في مواجهة التكتالت األخرى

تأهيل اليد  ،من رؤوس األموال األجنبية االستفادةتهدف الدول األعضاء من وراء التكامل إلى  •

فة إلى تقوية الروابط إضا ،وترقية نشاط البحث والتطوير ،تطوير القطاعات التصديرية ،العاملة

 والتحكم في تدفقات الهجرة. االقتصادية

وال ، تسعى العديد من الدول الصغرى من عملية التكامل الوصول إلى اقتحام األسواق األجنبية •

بالنسبة للدول األقل نموا  االقتصاديوبالتالي يعتبر التكامل  ،يتأتى هذا إال عن طريق التكامل

شريطة أن  ،من خالل تشجيع عمليات التصنيع االقتصاديت نموها لتحسين مستويا استراتيجية

الحجم الضرورية للكفاءة في  اقتصادياتتكون األسواق واسعة كي تسمح للمؤسسات من تحقيق 

 .2اإلنتاج

تنمية بعض الصناعات التي ال يمكن تطويرها دون وجود سوق إقليمي محمي في ظل التكامل  •

وهذا حتى تتمكن من اكتساب قدرات تنافسية دولية مع مرور  ،(الصناعات اإلقليمية الناشئة)

 الوقت.

من التجارب  وهذا ما حدث في العديد ،األعضاءالتقليل من حدة التوترات السياسية ما بين الدول  •

 االقتصاديةوالمجموعـة  1951 سنة الصلبوروبية للفحم و أبرزها إنشاء المجموعة األ ،التكاملية

 .  3لذي مكن أوروبا من تفادي الحروبا 1957األوروبية سنة 

تستفيد المؤسسات اإلنتاجية في كل دولة من الدول األعضاء من فرص أكثر ومجال أوسع لزيادة  •

من طرف شريحة واسعة من المستهلكين داخل دول  منتجاتهاللطلب الجديد على  لالستجابةإنتاجها 

                                                 
���د ا�راھ�م ا	($�، ���س ا	��ون 	دول ا	?��P ا	ر���، ا	��ظ�� ا	ر��� 	������ ا5دار��، ��وث ودرا(�ت، ��ر�ر  1

  ).272-271, ص(���1998د ���ود ا��5م، ا	�وا�ب ا	�ؤ((�� وا5دار�� 	�����ل ا5,���دي ا	ر�&، 
2 H-F. Henner, Convergence et Divergence entre nations au seins d’une intégration 
économique, colloque A.T.M, Aix en Provence, 29-31/Mai/2001. 

زا�ري ��$�(م، ا�3Vر ا-,���د�� ��< ا-,���د ا	�زا=ري 	��و�ن ��ط$� ا	���دل ا	�ر �� ��ن ا	�زا=ر وا-���د  3
� وھران، ، ���� ا	�وم ا-,���د��، >�ر ���ورة ا�ورو�&، أطرو�� د��وراه��� . 20 - 19، ص2004
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وهذا ما يؤدي إلى تشغيل الطاقات اإلنتاجية المعطلة وتنويع فرص استغالل  ،التكامل أعضاء

من  االستفادةفضال عن  ،الموارد وزيادة قابلية استخدامها تجاريا في مختلف مجاالت اإلنتاج

   .1مهارات الفنيين واأليدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع

إال أنه ينبغي التمييز بين أهداف التكامل بين كل من  ،بالرغم من األهداف والمزايا التي سبق ذكرها

من عوائد  االستفادةفتسعى غالبا الدول الصناعية في إطار التكامل إلى  ،الدول الصناعية والدول النامية

وزيادة حجم التجارة ، القائمة االقتصاديةالكفاءة الناتجة عن إزالة العراقيل المفروضة على األنشطة 

من تحقيق وفورات الحجم الكبير  باالستفادةل األعضاء وتوسيع نطاق السوق وهو ما يسمح اإلقليمية للدو 

أما بالنسبة للدول النامية فإن المكاسب التي يفرزها هذا التكامل ال يكون بنفس القدر  ،ومزايا التخصص

حيث أن الهياكل الصناعية في الدول  ،المحققة في الدول المتقدمة االقتصاديةمن الفعالية والحركية 

  .النامية تتسم بالهشاشة وعدم التأهيل وبالتالي فإن أهداف التكامل في الدول النامية هي أهداف هيكلية

بل أداة أو وسيلة لدفع عملية  ،ال يعتبر هدفا في حد ذاته االقتصاديوخالصة القول أن التكامل 

على مجرد إلغاء القيود على حركات  االعتمادنبغي اإلشارة أن لكن ي ،في هذه الدول االقتصاديةالتنمية 

بل أن التكامل ، السلع وعناصر اإلنتاج بين الدول ليس هو األسلوب المالئم للتكامل لتحقيق التنمية

  . بين مختلف هذه الدول وتشابك المصالح سياساتالالتنموي يتطلب قيام استثمارات وتنسيق 

  كامل وآثاره: نظريات التالمبحث الثالث

لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع التكامل نظرا ألهميته في حل المشكالت االقتصادية        

والسياسية بين الدول، لذا فقد أولت هذه الدراسات حيزا وافرا في محاولة منها لوضع إطار نظري، حيث 

واالتصاالت، والوظيفية التي تحولت بعد ظرية االتحادية، تباينت النظريات الفكرية التي تراوحت بين الن

   الحرب العالمية الثانية إلى النظرية الوظيفية الجديدة أو الحديثة.

  المطلب األول: نظريات التكامل

جاءت النظرية االتحادية أوال، وهي تعتبر من جاءت النظريات المفسرة للتكامل بشكل متتابع حيث      

 الوظيفية تم أتت بعدها النظريات األخرى التي كان أخرها النظريةأقدم النظريات في مجال التكامل، 

  الحديثة.

                                                 
 ).60- 59إ�رام ��د ا	ر��م، ا	��د��ت ا	�(�$���� 	����ل ا5,���دي ا	ر�&، �ر�  (��ق، ص( 1



 ������ ا�����ديا��ھ�  ...................................................................  � ا	ول:ــا���

 

36 
 

  لية"النظرية اإلتحادية "الفدرا الفرع األول:

تعتمد هذه النظرية على متغير محدد في تعد هذه النظرية من أقدم النظريات المفسرة للتكامل، إذ     

تفسير التكامل والمتمثل في القرار الحكومي للدول المتكاملة، حيث تقرر السلطات العليا في كل دولة تبعا 

تتفاوت بحسب كل حالة من لمصلحتها القومية كما يراها القائمون بالحكم التنازل عن أجزاء من سيادتها 

من العملية التكاملية، ل، وذلك بعد حساب عقالني رشيد للنفقة والعائد أجل تحقيق مختلف منافع التكام

ويكون الهدف تعظيم المنافع في المجاالت المختلفة للتكامل وتقليل النفقات والخسائر إلى أقصى حد 

والحفاظ على األمن الجماعي القائم على مع وضع  آليات وأطر دستورية تتكفل بحل النزاعات ممكن، 

بين الوحدات المتكاملة، بحيث يصبح معها حصول النزاعات والحروب السياسي الدستوري  ذلك الرباط

وقد كانت الرغبة في التوحد بين الدول األوروبية كمحاولة لتجنب التوسع والضم القسري  .أمرا مستبعدا

وب لما تحدثه من إثارة للحروب التي تخلف ضررا بالغا بموارد الشعو لبعض الدول على حساب أخرى 

وساعد على قوة هذه الدعوة تماثل األسس الحضارية والثقافية للمجتمعات األوروبية،  ومستويات معيشتها.

بوحدة اندماجية يعني نقل  األخذوتقارب أوضاعها االقتصادية ومدى تشابك عالقاتها البينية. وكان 

السلطة فيها من األعضاء إلى مركز موحد، بما يتفق ونظام سياسي اقتصادي يحمل المركز مسؤولية 

، على نحو ما جرى في االتحاد السوفيتي. أما الصيغة االتحادية الفيدرالية التكاملي تسيير شؤون المجتمع

ين ما يترك للواليات من سلطات، وما تتواله السلطات توازن ب بحيثكتلك التي طبقتها الواليات المتحدة، 

إدارة النظام النقدي،  حيث تتوسع صالحياتها إلىالمركزية في توثيق العالقات االقتصادية بين الواليات، 

يحقق وتوجيه السياسات المالية والتجارية التي تكفل الربط بين األسواق المحلية، وٕاعادة التوزيع على نحو 

، ويحقق لها قاعدة للتعاون في مواجهة التقلبات الدورية التي يتعرض لها مستويات النموالتقارب في 

النظام الرأسمالي، ويمكنها من االستفادة من القدرة األكبر على التعامل في االقتصاد الدولي. وجاءت 

  :1المقارنة بين هذين األسلوبين لصالح الصيغة الفيدرالية بناءا على اعتبارين

هو توافق مصالح الفئات االجتماعية المختلفة، وتيقنها من أن دولة الوحدة سوف  :لاألو  االعتبار •

 تخدم تلك المصالح بأفضل مما تفعل الدولة القطرية. وهذا يمكن وصفه بأنه قاعدة الكفاءة.

 اتخاذأن تسيير األمور في دولة الوحدة سوف يعطيها فرصة للمشاركة في  :ياالعتبار الثان •
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ال تحولت هذه الدولة إلى صورة منقحة من عملية الضم القسري. وهذه هي قاعدة القرار، وإ 

 الديمقراطية.

أنها تتيح للشعوب األعضاء فرصة  الفدرالية على أساس لصيغةلتفضيل المفكرين األوروبيين  كانو       

هم السابقة االحتفاظ بهامش مناسب من االختيارات التي تجعلهم ال يشعرون بأن التكامل سلبهم هويت

من مصالحهم وخصوصياتهم التي كانوا يتحكمون فيها قطريا. و  ال تراعية غريبوفرض عليهم إرادة جهة 

اضح أن المنهج االتحادي ليس نظرية للتكامل بالمعنى العلمي الدقيق، بل هو في الواقع بمثابة الو 

ويكون على الدولة االتحادية بعد  ،نحو التكامل أكثر منه نظرية تضع أسسا لبلوغه للتحرك إستراتيجية 

وتشير التجارب االتحادية  لتسيير شؤون المجتمع التكاملي. السبل والسياسات قيامها البحث عن أفضل

األوروبية" ألمانيا، إيطاليا، سويسرا" إلى أن ما عزز الوحدة فيها هو تماثل الخلفيات الثقافية واالجتماعية 

من تعبئة الموارد الذاتية ألعضائها هيأت لها قدرة أعظم على النمو في لشعوبها. وما عنيت به اتحاداتها 

لدول النامية فإن الهدف ليس مجرد إنشاء ا بخصوصمواجهة القوى االقتصادية الكبرى في العالم. أما 

دولة الوحدة وتعزيز قوتها، كما أنه ليس استخدام هذه الوحدة أداة لحل صراع سياسي كما كان سائدا في 

األوروبي، وٕان كانت تسهم في تدعيم االستقرار اإلقليمي، وٕانما هو االستفادة من تعبئة مواردها  الفكر

الذاتية في مواجهة قوى اقتصادية خارجية متفوقة، في تعزيز قدرة كل منها على النمو، ومن رفع حصتها 

ح أهداف جماعة دون من عائداته. فإذا عجزت دولة الوحدة عن تحقيق ذلك، وأساءت توزيع الموارد لصال

  .1أخرى داخل االتحاد، فإن االنفصال يصبح واردا، كما تشهد بذلك تجارب عديدة معاصرة

  : نظرية اإلتصاالت الثانيالفرع 

تعد النظرية االتصالية من أهم نظريات التكامل وهي تركز على عدم التسرع في خلق سلطة مركزية     

ت سلطاتها محدودة أو واسعة، وأنه من األفضل االنطالق بخلق تتولى شؤون المجتمع التكاملي، سواء كان

         تنظيمات تتولى عددا من الشؤون الفنية التي ال تثير أية حساسية لدى الفئات االجتماعية القائمة. 

يجب التدرج في العملية التكاملية كبديل  أنهمقدمتهم كارل دويتش  وفيويرى أصحاب هذه النظرية      

للتحول المفاجئ والمباشر إلى حلة الوحدة السياسية، وذلك بدءا بالنواحي األقل إثارة للخالفات، والتي 

تجنب التعقيدات التي تثير حساسية الدول وتنفرها من عواقب فقدانها  ينبغي تساهم في تحفيز التكامل. كما

. الدولة القطريةيترتب عليه من خسائر بفقدان ما أمكن تحقيقه في  وما قد، سيادتها إلى دولة االتحاد
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مختلف الفئات  عليه فضلوا إتباع منهج تعاملي يعمل على تشجيع وتكثيف المعامالت بين اوبناء

وقد أوضح "كارل . 1الدول المعنية، دون االلتزام بأطر مؤسسية معينة أو مراحل محددة االجتماعية في

 محاولة منه الطريقة التي يتم بها تكثيف وزيادة المعامالت واالتصاالت بين الدول، في سبيل دويتش" في

  :2يلي ضمان نجاح العملية التكاملية والتي تتلخص فيما

 عملية التكامل، ضرورة وجود قطاع رائد تتمحور حوله .1

درجة عالية من االعتماد المتبادل بين الدول أطراف التكامل، في جميع المجاالت  وجود .2

 (االقتصادية، االجتماعية، الثقافية واألمنية)،

 دور القوى غير الحكومية في خلق العديد من قنوات التكامل، .3

عملية وضع شروط محلية وعالمية لتجاوز العقبات التي يمكن أن تعيق سيرورة الضرورة  .4

 املية،التك

  يجب أن تكون النخب والقوى الحاكمة مستعدة للتعامل مع هذه الشروط. .5

ويلعب مفهوم الجماعة بمعناها االجتماعي/ النفسي، دورا هاما في هذه النظرة. ويؤدي تزايد حجم      

ة، أي تقارب في المصالح وتماثل في المعتقدات عالتشابكات خالل فترة من الزمن إلى نشأة شعور بالجما

وتشابه رؤى األعضاء عن مستقبلهم، يجعل التكامل خاتمة طبيعية لهذه  توالوالءاوالقيم والسلوكيات 

الشبكة من العالقات، التي ال تكون كلها اقتصادية بالضرورة. غير أن المنادين بهذه النظرية لم يستطيعوا 

التي توصلت فيها  ةالتاريخيرب ، حتى بعد الرجوع إلى التجااإلقليميترجيح العوامل الفاعلة في التكامل 

فمن الصعب التعرف على الوزن الذي تكتسبه كل من  بعض الدول إلى تحقيق وحدتها الوطنية. لذلك

المعامالت في تحديد متطلبات التكامل الذي يبدو كما لو كان "خط تجميع" تحشد فيه كل األجزاء بال 

ترتيب محدد يسهل اختيار المراحل المتعاقبة. كما أن هذا المنهج يتفادى بناء هياكل مؤسسية إقليمية 

قبة في وجه التكامل، مكتفيا بإقامة ما يلزم من مؤسسات إلدارة شؤون إلى ع بذاتهاخشية أن تتحول 

ة العربية مثال شهدت تكثيفا في انتقال العمالة العربية ربالمعامالت التي يجري تكثيفها. ومع ذلك فإن التج

دون أن يستتبع ذلك تحركا أكثر إيجابية في مجاالت التكامل األخرى، أو إقامة إطار مؤسسي إقليمي 

                                                 
��رة، ر(�	� ���(��ر  1��	 ���	�>�ر آ(�� ا	وا2&، ا	���)ت ا-,���د�� ا5,����� و�ر�� ا	���رة 2& إط�ر ا	��ظ�� ا	
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أنها، اكتفاء بما هو قائم من مؤسسات وطنية ترعى المصالح القطرية، وذلك على الرغم مما يتصف به بش

التكامل العربي من إفراط مؤسسي. ومع أن حرب الخليج الثانية أظهرت مدى تشابك المعامالت رغم تدني 

ث يدفع إلى تكامل نسب التبادل الجاري البيني، فإن الشعور العربي بالجماعية لم يكن من القوة بحي

طوعي بل إن دوال غير عربية" آسيوية أساسا" تضررت بسبب كثافة عالقاتها بمناطق العمليات الحربية 

  .1دون أن يكون ذلك دليال على توافر قاعدة للتكامل معها

  النظرية الوظيفية: الثالثالفرع 

خالل كتابات "دافيد متراني". ونقطة  مية الثانية، وذلك منلبرزت النظرية الوظيفية بعد الحرب العا       

في هذا التيار هي أن الدولة القومية كأهم وحدة تنظيمية في البيئة الدولية لم تعد قادرة على  االنطالق

تلبية الحاجيات األساسية للمجتمع، ومرد ذلك هو أنها توجد في رقعة جغرافية محدودة بينما حاجيات 

  .2المجتمع تمتد إلى أكثر من ذلك المجال

ك فلسفة جاءت لتقضي على بعض عراقيل السير الحسن والوظيفة ليست نظرية فقط بل هي كذل     

وذلك عن طريق التركيز على جانب مهم في العالقات الدولية أال وهو الرخاء  للعالقات الدولية،

وٕادخال  وذلك عن طريق تناسي الحدود السياسية بين الدول، لكل شعوب العالم، واالجتماعي االقتصادي 

و تدعيم  االجتماعيو  االقتصاديعة النطاق بقصد تحقيق التقدم واس اجتماعيةو  اقتصاديةتعديالت 

  السياسي في المجتمع الدولي. االستقرار

ألن ذلك في نظره يؤدي إلى تقوية اإلقليمي،  االندماج " David Mitrany "دافيد مترانيويعارض 

ا سيؤدي في رأيه إلى وهو م ، 3البنية التنظيمية الجديدة (اإلقليمية) وبالتالي القدرة على استعمال القوة

المدرسة  أنتقدوقد ذهب "متراني"إلى أكثر من ذلك حيث  عات من مستوى التجمعات اإلقليمية.تحول النزا

الدستورية التي سادت قبل الحرب العالمية األولى والتي تطرح النموذجين الفدرالي والكنفدرالي كحل لتنظيم 

يكون قاعديا  ال يجب أن يكون فوقيا (دستوريا) بل يجب أنويبرر ذلك بكون المنطلق  المجتمع الدولي،

ويكون ذلك عن طريق إنشاء وتكوين ، واالقتصادية االجتماعية(تحتيا) يرتكز على التعاطي مع الشؤون 

وعلى توجيه طاقات الشعوب وٕامكانياتها نحو خير الجماعة  منظمات دولية،

                                                 
 32 - ���31د ���ود ا-��م، ا	����ل ا-,���دي ا-,���& ��ن ا	�ظر�� وا	�ط��ق، �ر�  (��ق، ص 1
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 االقتصادية الالزمة للجانب . لذلك إن أعطيت األهميINTERCOMMUNITY(1الدولية(

عن طريق تكوين هذه األجهزة التي تسهر على تحقيق هذا الهدف دون التفرقة بين الشعوب  واالجتماعي

وفي هذا الصدد  فإننا نصل إلى نقطة توحيد المصالح والرغبات وبالتالي يزول خطر السيطرة والصراع.

نظاما تسلطيا للتقسيم الهرمي للمجتمع الدولي  " بأن نظام الدولة يفرضInis Claude إنيس كلود" يرى

  وهذا ما يعرقل الوحدة بين وحدات النظام الدولي.

كما يرى أنصار التيار الوظيفي من زاوية أخرى، بأن القوة ال تؤدي إال إلى التفرقة والتشتت بالرغم       

البعد االقتصادي  منطلق من أن المفترض في أفراد المجتمع الدولي هو التعاون والتكامل وخاصة من

للعالقات الدولية، ذلك أنه من شأن هذا التوجه أن يؤدي إلى إحداث التعاون والتكامل في باقي األبعاد، 

  باإلضافة إلى ذلك فإن من شأن هذا االنتشار أن يؤثر إيجابيا في صميم النظام الدولي.

نب قضايا ومجاالت النزاع لتركز على بهذا الوصف ليست نظرية سياسية، فهي تتج فالوظيفية إذن،      

المشتركة عبر حدود  واالهتماماتميادين التعاون وتحاول خلق شبكة كثيفة من المصالح والنشاطات 

ن هناك إمكانية إلقامة أ" إلى حد القول بDavid Mitranyدافيد متراني " البريطاني الدول، ويذهب

تعاون في المجاالت االقتصادية عبر إبرام مجتمع دولي خال من الحروب والنزاعات عن طريق ال

  االتفاقيات وسن المواثيق بين الدول.

ما تقدم، هو أن الوظيفية تقوم على فكرة مفادها أن التعاون يكون منطلقه ميادين السياسة الدنيا خالصة  

low politicsياسة ، والمقصود هنا هو القضايا االقتصادية والفنية التي يجب فصلها عن مجاالت الس

كالشؤون السياسية وقضايا األمن القومي والقضايا ذات األهمية اإليديولوجية، فهي   high politicsالعليا 

تؤكد على وجوب التركيز على األساليب التي تؤدي إلى توفير الرخاء والرفاه االقتصادي ألنه المدخل 

في أطرها  األنسب للتكامل الدولي، كما تقوم الوظيفية في توجهها العام على تخطي اإلقليمية إلى العالمية

  ؟األخيرةالرئيسية بين الوظيفية التقليدية والوظيفية الجديدة، فما فحوى هذه  االختالفاتوهي 

  النظرية الوظيفية الجديدة: الفرع الرابع

 Ernstأرنست هاس "و "Karl Deutsch"كارل دوتش حاول منظرو الوظيفية التقليدية أمثال         

Haas" أنزلوطي "وAnziloti" األمرالجديدة، وفي حقيقة  تطويرها لتبرز إلى الوجود النظرية الوظيفية 
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. ويعتبر 1لإلطار الفكري لها انعكاساالوظيفية الجديدة تأثرت بنشأة الجماعة األوروبية، حيث تعتبر 

روبرت شومان "من ابرز منظري الوظيفية الجديدة، فيما يعتبر  "Ernst Hasseأرنست هاس "

Robert Schuman" ن مونيه وج" وjoan Monnet"  من المبادرين إلى االهتمام بالجانب العلمي

والتنظيمي الذي يعتمد على قيام مؤسسات فوق وطنية، والتي من شأنها خدمة أهداف التكامل االقتصادي 

فأغلبية التحاليل التي بدأت في نهاية الخمسينات ركزت على محاوالت  ،األوروبيةعلى مستوى المجموعة 

لهذه النظرية مع الوظيفية التقليديةـ خاصة على  اختالف، ومن هنا يبرز أهم اإلقليميالتكامل االقتصادي 

. وال بد من اإلشارة األخرىالتجارب التي تمت في أوروبا الغربية، ثم توسعت لتشمل المناطق الجغرافية 

هنا إلى أن التحول في التركيز على المناطق الجهوية، جاء نتيجة فشل طروحات الوظيفية التقليدية التي 

  تقوم على أساس شمولي في توحيد مصالح الدول.

كما انه من الواضح أن الوظيفية الجديدة ـ كمنهج للتكامل االقتصادي ـ تستمد بعض عناصرها من   

الميادين – أن التكامل يبدأ على مستوى السياسات الدنيا اعتبارى المدرسة التقليدية، حيث تؤكد عل

الذي تطرحه  األمر، لكن دون أن تتولى ذلك قيادات غير سياسية بمعنى خبراء وفنيين وهو -الجزئية

  المدرسة التقليدية.

طى يتمثل محور الوظيفية الجديدة في تخلي الدول عن سلطاتها في الميادين التي ال يمكن أن تتعا  

المجاالت االقتصادية، ويكون تجسيد ذلك عن طريق إنشاء  على غرار انفراديةمعها بفعالية أكبر بصفة 

  مؤسسات إقليمية تختص بشؤون هذه المجاالت.

تتكون نخبة جديدة على مستوى هذه المؤسسات ذات توجهات  )المؤسسات اإلقليميةفي نفس اإلطار(  

  إقليمية، وبذلك يمكن أن يتوسع مسار التكامل اإلقليمي من مجال إلى آخر.

وتدشينه فيما بعد  االجتماعية االتصاالتقد بدأ هذه المدرسة بتطويره لنظرية  "كارل دوتش"وٕاذا كان      

إحدى المسلمات األساسية للوظيفية الجديدة هي كون المجتمعات  لما يسمى بنظرية المبادالت الدولية، فإن

قيد التكامل مجتمعات ديمقراطية بالمفهوم الغربي حيث يكون من شأن توافق مصالح مجموعتين قويتين 

في دولتين مختلفتين أن يصب في مسار التكامل ولو عارضت السلطة السياسية ذلك المسار في كلتا 

ل الضغط وقنوات التأثير القائمة في الديمقراطيات الغربية لها دور في إيصال الدولتين، ذلك أن وسائ

مواقف مجموعات الضغط إلى السلطة وتحويلها إلى قرار سياسي لمصلحة مسار التكامل. ومن هنا 
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يتضح أن الوظيفية الجديدة أكثر واقعية من الوظيفية التقليدية من جانب عدم فصلها بين الشؤون 

  السياسية وٕان كانت تؤكد أولوية األولى في سبيل نجاح أي مسار تكاملي.االقتصادية و 

يلقب بأبي الوظيفية الجديدة نظرا لمساهمته القيمة في هذا  "أرنست هاس"أصبح  "كارل دوتش"وبعد 

المجال. ولقد كان هذا األخير أيضا متأثرا إلى درجة كبيرة بتطور التجربة التكاملية األوروبية، ويرى بأن 

ر الوظيفية الجديدة يقوم على أساس وجود مصالح مختلفة لكن غير متناقضة بالنسبة ألطراف التكامل فك

هو الذي يولد الرغبة في البحث عن الحلول. وقد ذهب أتباع هذه المدرسة إلى حد  االختالفوأن هذا 

سس إقليمية تبدأ إقامة نظرية للتكامل اإلقليمي في المجتمع الدولي تنبأوا إلقامة نظام دولي على أ

  باإلقليمية االقتصادية.

ذهب إلى أكثر من ذلك، حيث تنبأ بأن النظام  "أرنست هاس"بل أن عميد دراسات التكامل       

تحدة هو بمثابة ماالقتصادي اإلقليمي سيصل إلى أقصى درجاته للتنظيم الدولي وسيكون دور األمم ال

تالت اإلقليمية االقتصادية. وبهذا الطرح يتضح أن الوظيفية السلطة الفدرالية العالمية للتنسيق بين التك

الجديدة تخلت عن النظرة العالمية وتبنت الجهوية على خالف المدرسة التقليدية، لكنها حددت شروطا ال 

  بد وأن تتوافر في أي مسار للتعاضد لكي يتحقق التكامل اإلقليمي.

  :1ومن بين هذه الشروط 

تكون خطة مسار التكامل محددة وظيفيا، بمعنى أن يكون لها مغزى اقتصادي للدول  أن .1

 المعنية،

 القرار في بلدانهم، اتخاذعلى تجسيد مسار التكامل ثقل في عملية  للقائمينأن يكون  .2

الذي من شأنه تحقيق اإلجماع  ءالشيأن يكون هناك قدر من التجانس بين الدول المعنية، وهو  .3

 المتوخاة والوسائل الكفيلة بتحقيقها، حول األهداف

وجوب توفر نوع من التفاهم وتطابق وجهات النظر فيما يتعلق بمسار التكامل بين سلطات كل  .4

الدول المعنية، والعمل على إعادة تشكيل مصالحها بنظرة فوق وطنية، وهو األمر الذي من 

لمؤسساته العمل بنوع من الحرية شأنه أن يدعم المركز الجديد للتجمع الفوق وطني، بما يتيح 

ن وجود مؤسسة إقليمية "عبر وهو الشيء الذي سيؤدي في النهاية إلى ترسيخ قناعة مفادها أ

 " أقدر على تحقيق مصالحهم بكفاءة أكبر.وطنية

                                                 
���د ���ود ا-��م، ا	����ل ا-,���دي : ا�(�س ا	�ظري وا	���رب ا5,����� �  ا��5رة إ	< ا	وا,  ا	ر�&، �ر�ز  1
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وبناءا على ما تقدم تكون التجمعات اإلقليمية أقدر على تحقيق هذه الشروط من المنظمات العالمية. 

بأن تمتد العملية  االحتمالذا المسعى " تعميق الشعور بأهميته" وحقق نتائج ميدانية، تزايد وٕاذا نجح ه

لى جوانب إوبهذا الطرح يمكن أن يكون التكامل االقتصادي كمرحلة تؤدي  التكاملية إلى ميادين أخرى.

  أخرى من التكامل اإلقليمي.

التكامل االقتصادي القطاعي الذي يمكن أن يؤدي هذا باإلضافة إلى أن الوظيفية الجديدة تشمل      

  تراكمه إلي تحقيق التكامل االقتصادي الشامل.

شاملة تفاديا ألن يؤدي  اقتصاديةالذي يفضل أنصاره الدخول في وحدة  االتحادينهج مهذا بعكس ال

ي حقيقة يمكن وه الخطوات المعقدة، اجتيازباألمور السهلة إلى التراخي في بذل المجهود من اجل  ءالبد

  الوقوف عليها على مستوى معظم تجمعات الدول النامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة.

كما أنه من المفيد اإلشارة إلى أحد المناهج المهمة لمعالجة التكامل اإلقليمي ونعني به "النظرية 

كوسيلة لتعميق شعور جماعة وتكثيفها  والمعامالت، االتصاالتالتعاملية" والتي أساسها تعدد وتنوع 

  .أخرىبأهمية جماعة 

تعتبر العملية  أحد أهم دعاته،  " karl–deutschكارل دوتشووفق هذا المنهج الذي يعتبر "

بصورة تؤدي إلى  واالجتماعية واالقتصاديةتتطور معها المعامالت السياسية   التكاملية عملية تراكمية،

المتبادل وٕالى توفير ظروف ومصالح ومؤسسات تنقل الدول المعنية إلى  االعتداء احتماالتتقليص 

  عالقات سليمة.

  التكامل اإلقليمي في رأي أهم دعاة هذا المنهج إحدى صورتين: ويأخذ

والثانية تجمع  األولى تتمثل في مجتمع موحد تندمج بموجبه الدول المعنية في كيان أكبر،

فالعبرة عندهم  ولكن تنشئ مؤسسات لبعض أوجه التعاون، القانوني، باستقاللهاتعددي تحتفظ فيه الدول 

" we feeling communityإلى الجماعة أو ما يسمى " باالنتماءأي إحساس  بوجود شعور بالجماعية،

  شرطا مساعدا ولكنه ليس ضروريا. االقتصاديةكما يعتبرون متانة العالقات  وليس في األطر المؤسسية،

التعاملي يسعى إلى تحفيز الرغبة في تحقيق المزيد من التقارب عن طريق تكثيف إذن فالمنهج 

من شأنه أن يهيئ األرضية  االقتصاديةبحيث أن النجاح في الميادين ذات الطبيعة  المعامالت المشتركة،

  .لالختالفللنجاح في الميادين السياسية كونها األكثر عرضة 
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المتعلقة بالتنظيم الدولي وبناء العالقات الدولية، مع الجهود هذا وقد تزامنت الطروحات النظرية 

الدولية لوضع إطار قانوني لهذه األخيرة وخاصة في بعدها االقتصادي، وٕان هذه الجهود مازالت في تطور 

  مستمر لرغبة المجتمع الدولي في خلق مرجعية قانونية للتعاون االقتصادي الدولي.

  االقتصاديالمطلب الثاني: آثار التكامل 

 أسس وضع في ويرجع الفضل للتكامل، التقليدية للنظرية الفقري العمود الجمركي االتحاد نظرية تعتبر      

 و "ليبسي" و "ميد" آراء أضافت بعده ومن ،1950عام  في الرائدة وأعماله "فاينر جاكوب" إلى النظرية هذه

   .الكثير وآخرين "بالسا"

 والقيود الجمركية إلغاء الرسوم تشمل الجمركي االتحاد لنظرية الضرورية الخصائص أنّ  " فاينر "ويرى     

 السلع على موحدة جمركية تعريفة وضع باإلضافة إلى االتحاد، في األعضاء الدول واردات على الكمية

 أساس ىعل االتحاد في األعضاء الدول على الجمركية اإليرادات ثم توزيع االتحاد، خارج دول من المستوردة

وتقوم هذه النظرية بتحليل اآلثار المترتبة عن إقامة اتحاد جمركي، وذلك من خالل  .مقبولة للجميع قاعدة

  .الناتجة عنه ةالديناميكيستاتيكية (السكونية) واآلثار اال اآلثاردراسة 

 :الجمركي لالتحاد  ستاتيكيةاال اآلثار -أوال

وزوال الحواجز  اتحاد جمركي إقامة على المترتبة اآلثار بتحليل الجمركي لالتحاد التقليدية النظرية تقوم     

ورفع كفاءة  تخصيصالتجارية داخل المنطقة التكاملية، وهذا على أساس معيار الرفاهية والتي تنتج بسبب 

يتبعه من خفض التكاليف واألسعار، وهذا بافتراض ثبات عوامل اإلنتاج األخرى  ، ومااستخدام الموارد

 الرفاهية، على الجمركي االتحاد أثار من نوعين بين "فاينر"  يفرق اإلطار هذا وفي(العمل ورأس المال). 

   .التجارة بتحويل التجارة والثاني بخلق األول يعرف

: ويعني هذا األثر أنه نتيجة إلزالة القيود الجمركية بين الدول أعضاء التكامل، يصبح التجارة خلق أما    

محليا.  إنتاجهبإمكان إحداها استيراد منتج معين من دول أخرى في االتحاد بسعر أرخص مما لو تم 

  ونتيجة لذلك يحدث أثران:

عر االستيراد، واستيراد س عن إنتاجهماألول خروج بعض المنتجين المحليين الذين ترتفع تكاليف  •

 ما يعوض هذا النقص. 
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مما المستهلكين من خفض السعر  استفادةعتبار" هو لم يأخذه فاينر في اال والثاني "وهو ما •

يدفعهم إلى زيادة استهالكهم، وبالتالي تجاوز التوسع في االستيراد لما يكفي لتعويض النقص في 

 المحلي.  اإلنتاج

الدول األخرى في االتحاد بدأت تصدر منتجات لم تكن تستطيع تصديرها إلى تلك ومعنى هذا أن       

الدولة بسبب القيود الجمركية التي أزيلت. هذا األثر بشقيه يعني حدوث تجارة لم تكن قائمة من قبل وهو 

فع على والعالمي، نظرا لما يعود به من ن اإلقليميقصود بخلق التجارة، وهو أثر حميد على المستويين مال

 دخول والمنتجون المستهلكون استطاع إذا فيحدث .1واالستهالك وتحسين كفاءة استخدام الموارد اإلنتاج

 النسبية الميزة وفق المنتجة البضائع من أفضل جودة ذات أو تنوًعا أصناف أكثر لهم وتتوافر أوسع أسواق

 الجمركي قيام االتحاد بمعنى ا،حاله على األخرى األشياء بقاء مع أقل، إنتاج كلفة من دولة والمستفيدة لكل

 االتحاد، في العضو األقل التكلفة الدولة ذات إلى محلًيا األعلى التكلفة ذات الدولة من السلعة إنتاج نقل إلى

 وبالتالي االتحاد، أعضاء موارد لمجموع أفضل استخداًما ألنها تعني ايجابًيا أثرها يكون تجارة خلق يعني مما

  .التجارة من المحققة المكاسب هي وهذه التجارة، حرية ظل في توزيع اإلنتاج من االقتراب

منحنيي العرض  Dxو Sx ، حيث يمثل)02(ويمكن توضيح أثر خلق التجارة من خالل الشكل رقم   

والتي تعتبر ذات تأثير ضعيف على األسعار الدولية، وبافتراض  ،)2في الدولة ( Xوالطلب على السلعة 

) تستطيع التصدير عند 3دوالر، في حين الدولة ( 1عند السعر  x) مستعدة لتصدير السلعة 1أن الدولة (

  دوالر.  1.5السعر 

، فإن سعرها xعلى الواردات من السلعة  %100) رسوم جمركية بمعدل 2(فإذا فرضت الدولة      

دوالر، وفي هذه الحالة  3) هو 3)، بينما سعرها من الدولة (1دوالر عند استيرادها من الدولة ( 2بح يص

  دوالر. 2 المنخفض ) ذات السعر1) االستيراد من الدولة (2من مصلحة الدولة (

، بينما الكمية المعروضة محليا هي 50x) هي 2ومن الشكل تقدر الكمية المطلوبة محليا في الدولة (

20x30 كميتين الواردات التي تقدر بـ، ويمثل الفرق بين الx.  

 xفإن سعر السلعة ) في تكامل بحيث يتم إلغاء الرسوم الجمركية بينهما، 2) و(1فإذا دخلت الدولتان (   

والكمية  70xدوالر، وتصبح الكمية المطلوبة محليا  1دوالر إلى 2) ينخفض من 1المستوردة من الدولة (

، وهذا 30xبدل  60xلتصبح  x، وعليه ترتفع الواردات من السلعة 20xفقط بدل  10xالمعروضة محليا 
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 10هو أثر خلق التجارة، أي تجارة ناشئة بين الدولتين لم تكن قائمة بينهما من قبل االتحاد، حيث تم نقل 

تجين األكثر كفاءة في ) إلى المن2من المنتجين المحليين األقل كفاءة في الدولة ( xوحدات من السلعة 

  .)1الدولة (

  : يبين اآلثار الناتجة عن قيام االتحاد الجمركي الخالق للتجارة)02الشكل رقم(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

دراسة –: عائشة خلوفي، تأثير التكتالت االقتصادية االقليمية على حركة التجارة الدولية المصدر
سطيف،  –، جامعة فرحات عباس غير منشورةحالة االتحاد األوروبي، رسالة ماجستير 

  72، ص2011

ة ، نتيجxوفي هذه الحالة نالحظ زيادة رفاهية المستهلكين بسبب استهالك كميات أكبر من السلعة    

والذي يمثل الزيادة في فائض المستهلكين، حيث  AGHBانخفاض سعرها، وهذا ما يوضحه الشكل 

تنقسم هذه الزيادة إلى عبء تتحمله الحكومة نتيجة انخفاض الحصيلة من الرسوم الجمركية والذي يمثله 

الشكل خر نتيجة انخفاض فائضهم، والذي يمثله ، في حين يتحمل المنتجون العبء اآلMJHNالشكل 

AGCJ وفي المقابل نجد مكسب صافي والمتمثل في مجموع المثلثين .CJM   وBHN  أي ما يعادل
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، نتيجة خلق 10xحيث يمثل المثلث األول إضافة أخرى إلى فائض المستهلكين المقدر ب ،دوالر 15

الثاني فيمثل إضافة تجارة بديلة لإلنتاج المحلي، وهذا ما يسمى باألثر اإلنتاجي لخلق التجارة. أما المثلث 

، والتي أصبح باإلمكان استيرادها 20xأخرى إلى فائض المستهلكين، نتيجة خلق تجارة إضافية بمقدار 

  مقابل الزيادة في الطلب مع انخفاض سعر المستهلك، وهذا ما يسمى باألثر االستهالكي لخلق التجارة.

االتحاد إلى تعميق التخصص في السلع  ومما سبق يتضح أن أثر خلق التجارة يدفع كل دولة عضو في  

التي تكون لها ميزة نسبية في إنتاجها (جودة عالية وتكلفة أقل)، األمر الذي يؤدي إلى خلق المزيد من 

  التبادل بين الدول األعضاء، وهذا بدوره يسمح بتحقيق مكاسب أكبر ومن تم زيادة الرفاهية. 

 تحول تجاري، تحقيق تكامل أو جمركي اتحاد اعتماد يتم عندما فيحدث التجارة تحويل أثر أما

 الدولة في األعلى الكلفة ذات والخدمات نحو السلع العالم بقية في األدنى الكلفة ذوي المنتجين من االستيراد

 في التحول عن الناتجة الكلفة تفوق عندما الخسارة "مًعا الشريكين إلى البلدين ينظر" الطرفان فيتكبد الشريكة 

 من إنتاج السلعة نقل من ينتج الذي األثر هو أو التجارة، خلق طريق عن المحققة عن المكاسب التجارة

 اكتسبت التي االتحاد في األعلى العضو التكلفة ذات الدولة إلى الخارجي السوق في األقل التكلفة ذات الدولة

 تحول إلى يؤدي ألنه التجارة، خلق أثر بعكس أثرا سلبًيا ويعتبر ،الموحدة الجمركية التعريفة حماية ميزة

 في المحقق لإلنتاج األمثل الوضع عن االبتعاد وبالتالي، تكلفة أعلى إلى آخر تكلفة أقل منتج من التجارة

  1.حرية التجارة ظل

 Sx حيث أن الناتجة عن قيام اتحاد جمركي في حالة تحويل التجارة، اآلثار )3(يوضح الشكل رقم

فهما منحنيي عرض ال  S3و  S1)، أما 2للدولة ( xمنحنيي العرض والطلب المحليين للسلعة  Dxو 

) 2) على التوالي، وبفرض أن الدولة (3) و (1في ظل حرية التجارة للدولتين ( xنهائي المرونة للسلعة 

المستوردة من  x، فإن سعر السلعة xعلى الواردات من السلعة  %100تفرض رسوم جمركية بمعدل 

  ، وعند هذا السعر تكون الكمية المطلوبة S1+Tدوالر، وهذا ما يمثله المنحنى  2) تصبح 1الدولة (

، وبالتالي الكمية المستوردة من الدولة 20xوالكمية المعروضة محليا هي  50x) هي 2محليا في الدولة (

  .30x) هي 1(

  

                                                 

���ذج �ظر�� وأ(=�� �ط��$��، ���ورات دار ا�د�ب، –�2�زة، ا-,���د ا	دو	& ��$ل ا	(�  و�ر�� �وا�ل ا5���ج  ,��& 1
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  الجمركي في حالة تحويل التجارة. : اآلثار الناتجة عن قيام االتحاد)3الشكل رقم(

  

  
عائشة خلوفي، تأثير التكتالت االقتصادية االقليمية على حركة التجارة  المصدر:

  74دراسة حالة االتحاد األوروبي، مرجع سابق، ص –الدولية 

)، بحيث تزال كافة الرسوم الجمركية 3) أقامت اتحاد جمركي مع الدولة (2افترضنا أن الدولة ( وٕاذا      

) 3المستوردة من الدولة ( x)، وفي هذه الحالة يصبح سعر السلعة 1بينهما مع إبقائها تجاه واردات الدولة(

 60x) 2في الدولة ( دوالر، وعند هذا السعر تكون الكمية المطلوبة محليا 3دوالر بدال من  1.5هو 

) 2، وهذا يعني أن الدولة (45x، وبالتالي كمية الواردات هي 15xوالكمية المعروضة محليا هي 

) خارج 1) قامت بتحويل اإلنتاج من المصدر األكثر كفاءة أي الدولة (3من الدولة ( xباستيرادها السلعة 

  االتحاد. ) العضو في 3االتحاد إلى المصدر األقل كفاءة وهي الدولة (
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من جهة أخرى حقق اإلنخفاض في السعر مكاسب للمستهلكين يقدر بمساحة المثلثين، إال أن       

، حيث تنقسم هذه المساحة إلى jmnhالحكومة خسرت اإليرادات من الرسوم والمتمثلة في مساحة الشكل 

الذي  mnhjوالذي يمثل الزيادة في فائض المستهلكين نتيجة انخفاض السعر، والشكل  jj'hh' الشكل

استبدال عنصر ذو األعلى كفاءة خارج االتحاد بعنصر أقل كفاءة داخل  في الرفاهية نتيجة انخفاضيمثل 

  االتحاد.

تي ويقاس العائد الصافي الناتج عن قيام هذا التكامل من خالل الفرق بين مجموع مساح   

  وهو ما يعادل في المثال:  'bhhو   'cjjالمثلثين

            2/1 )5x 0.5 + (2/1 )10x 0.5 (– )30x0.5 = ( -11.25 .دوالر   

 )1والر الخسارة الصافية الناتجة عن تحويل التجارة من الدولة (د 11.25-  تدل اإلشارة السالبةو       

ظل األعلى تكلفة، وبالتالي االبتعاد عن الوضع األمثل لإلنتاج المحقق في  )3إلى الدولة ( األقل تكلفة

حرية التجارة، على عكس أثر خلق التجارة الذي يعتبر ايجابيا بفضل االستخدام األمثل لمجموع موارد 

  الدول األعضاء في االتحاد. 

 أثار الرفاهية تحديد صافي أجل ومن ،مًعا األثرين حدوث إلى يؤدي االتحاد قيام فان األمر واقع وفي       

 خلق أثر طغى فإذا التجارة، تحول أثر التجارة مع خلق أثر مقارنة يجب الجمركي االتحاد إقامة عن الناتجة

 وتحقيق االقتصادية للموارد أكفأ توزيع إلى ستؤدي الجمركي إقامة االتحاد نفإ التجارة تحويل أثر على التجارة

 1.االقتصادية رفاهيته في زيادة صافية البلد

 التكامل من اتفاقيات لالستفادة األولية الشروط من مجموعة إلى الدراسات من العديد تأشار  ولقد       

 2:منها نذكر اإلقليمي،

 ، التجارة أكبر لخلق فرص إلى يؤدي مما بينها، فيما التكاملية من درجة األعضاء الدول تحقيق •

 اإلقليمية.  االتفاقيات فشل أو نجاح مدى عن مهمة فكرة  التكاملية مؤشر ويعطي

 فإن الحالة هذه وفي ،االقتصادي التكامل قيام قبل عالية الجمركية وغير الجمركية الحواجز تكون أن •

 .معتبرة المبادالت ستكون تحرير عن الناتجة والمكاسب ضعيًفا، سيكون التحويل خطر

                                                 
 61��$�(م زا�ري، �ر�  (��ق، ص 1
��	� ا-���د ا�ورو�&، �ر�  درا(�  –��=�� ?�و3N� ،&2�ر ا	���)ت ا-,���د�� ا-,����� ��< �ر�� ا	���رة ا	دو	��  2
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 فوارق وجود حيث إن االقتصادي، النمو من متشابهة اقتصادية أنظمة التكامل ألعضاء يكون أن •

للدول  يكون وأن .االقتصادية المكلفة التعديالت بعض سيخلق االقتصادي النمو مستويات في

 المكاسب توزيع في التصور ونفس المرجو تحقيقها، لألهداف بالنسبة كبير سياسي ارتباط األعضاء

 .االقتصاديللتكامل  إقليمية استراتيجية حول والتكاليف

 وجود إمكانيات متكاملة، مع إنتاجية وهياكل متشابهة، اقتصادية أنظمة التكامل ألعضاء يكون أن •

 .الفروع بين للتخصص متزايدة

 القرب( العمليات التجارية  تكلفة من يخفض أن يستطيع األعضاء الدول بين الجغرافي القرب إن •

 األنظمة تشابهو   اللغوية،و التاريخية و  الثقافية الروابط وكذلك ،) واالتصال النقل مثل الجغرافي

 .المعيشة ومستويات السياسية

 فترة الخمسينات التطورات خالل من العديد االقتصادي التكامل بنظرية الخاصة التحاليل عرفت ولقد

 االقتصادية الجماعة بإنشاء المفاوضات الخاصة فيها بدأت التي الفترات وهي والسبعينات، والستينات

 ازداد الستينات منذ أنه إلى فنشير النامية، الدول على مستوى أما .بأوروبا الحرة التجارة ومنطقة األوروبية

 ينظر وأصبح االقتصادي، التكامل طريق عن عالجها إمكانية وٕالى الدول، بمشاكل هذه االقتصاديين اهتمام

 طرف من التحليل المقدم مع تتطابق وال الجمركية، التخفيضات على فقط يقتصر ال واسع إليه كموضوع

 وأسلوب للتنمية كوسيلة إليه أصبح ينظر بل االقتصادي، التكامل ومستويات أشكال حول التقليدية النظرية

  .الدول هذه من العديد في المشكالت أهم المحلية يمثل األسواق ضيق أن اتضح أن بعد أساليبها، من

   االقتصادي للتكامل الديناميكية اآلثار - ثانيا

 اتفاقيات أن الجمركي، غير لالتحاد االستاتيكية اآلثار على فقط تركز السابق التحليل أن يالحظ

 مستوى في فقط تؤثر ال التي اآلثار الديناميكية من العديد ظهور إلى تؤدي أن يمكن االقتصادي التكامل

 أن إلى نشير كما االقتصادي النمو ومستوى طبيعة في تغيير إلى كذلك تؤدي وٕانما االقتصادية، الرفاهية

 التحاليل عليها أكدت كما الصافية الحصيلة االقتصادية على فقط يتركز ال االقتصادي التكامل حول النقاش

 الفاعلين، استراتيجية على تركز ولكن الديناميكية، اآلثار يضاف إليها عندما إيجابية تكون أن يمكن والتي

تظهر  عندما الدول بسلوك االهتمام خالل من جزئي اقتصاد موضوع تصبح فالمشكلةالكلي،  االقتصاد على

 الكفاءة وتعمل األطراف". متعددة التجارية للمفاوضات بالنسبة تمثله الذي التهديد وٕالى اإلقليمية التكتالت

 وأثر والخارجية الداخلية من الوفورات واالستفادة السوق حجم كبر ضوء في الطويل المدى في الديناميكية
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 النمو فرص تزداد وبالتالي األعضاء، للدول اإلنتاجية زيادة القدرة في النفقات االستثمارية زيادة وأثر المنافسة

 .1اإلنتاجية القدرة زيادة في العوامل تلك أثر باختصار هنا الدول، وسنبين هذه في االقتصادي

 :الحجم وفورات .1

 وٕاتاحة القيود التجارية كل إللغاء ونتيجة المعروفة، التكامل أشكال من غيره أو الجمركي االتحاد إن

 إمكانيات من االستفادة إلى ذلك السلع، ويرجع إنتاج تكاليف من يخفض أن شأنه من السلع، النتقال الحرية

 دولة كل سوق ضيق بسبب االقتصادي التكامل حدوث عملية قبل مستحيلة كانت التي الكبير اإلنتاج

 األسواق لمواجهة إنتاجها فيزيد معينة، سلع إنتاج في الدول تتخصص تشكيل االتحاد، عند حين في .معزولة

 إلى االقتصادية بالوصول للمشروعات يسمح مما األعضاء، الدول أسواق من تتكون أصبحت الواسعة التي

 أن فيه شك ال ومما .منها الوحدة في تكلفة انخفاض من ذلك على ينتج ما مع منه، االقتراب أو األمثل الحجم

 عدة عليه يترتب سوف األعضاء الدول ومنتجات سلع الطلب على زيادة من يتبعه وما السوق مجال اتساع

 :مهمة اقتصادية نتائج

 هذه على في الطلب الجديدة الزيادة مقابلة أجل من إنتاجها لزيادة اإلنتاجية للمشاريع فرصة •

  .منتجاتها على الطلب مدى مرونة على وأيضا ،" الغلة تزايد " لمبدأ يخضع ذلك وكل المنتجات،

 ، الدولة في الصناعي االقتصادي النشاط زيادة •

 الصناعة حجم إلى كبر يؤدي مما االتحاد في األعضاء الدول بين العمل وتقسيم التخصص زيادة •

 .الكبير اإلنتاج بمزايا وتمتعها

 في التصنيع على عملية كقيد المحلي السوق نطاق ضيق خطورة التطبيقية الدراسات من كثير وتؤكد

 الدول من عدد في الصناعي الناتج نمو وهيكل على دراستهما في )تيلر(و )شنري( أكد وقد .النامية الدول

 في أهميته تزداد التحويلية الصناعة ناتج حجم بأن السكان الفردي وعدد الدخل من المختلفة المستويات ذات

التحويلية  الصناعة لخضوع وذلك نسبًيا الصغيرة السوق ذات الدول في عنها المتسعةالسوق  ذات الدول

 الداخلية. الوفورات لظاهرة
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 أن هنا األساسية نفسها، والفكرة اإلنتاج عوامل حركة لتمثل السوق حجم اتساع من األكثر اآلثار وتمتد

 بقية استغالل عدم إلى يؤدي مما ندرة ألكثراإلنتاج ا بعامل يتحدد الحجم الصغيرة للدولة االقتصادي النشاط

 تسهيل على االتفاق إلى سيدفعها ذلك فان الدول من مجموعة االتحاد بين أقيم فإذا ،األمثل بالشكل العوامل

، )موحد(واحد كاقتصاد الدول هذه اقتصاد ليصبح المال، ورأس العمل وبخاصة عوامل اإلنتاج، انتقال حركة

 المشتركة إقامة المشروعات وكذلك كافة، األعضاء الدول في والتشريعات السياسات بين تنسيقا يتطلب مما

  . واإلنتاجالتمويل  على أكبر قدرة من األكبر الحجم يوفره ما إلى باالستناد

 :الخارجية الوفورات .2

 الخارجية، من الوفورات االستفادة إلى اإلقليمي التكامل في األعضاء الدول بين السوق اتساع يؤدي

 نوعين بين التمييز ويتم .واالجتماعية الرفاهية االقتصادية وزيادة االقتصادي النمو تشجيع على سيساعد مما

 المصادر واستعمال المنتجين بين المباشرة العالقات وتضم السوق، خارج جهاز تتم التي تلك الوفورات، من

 خالل من المدى البعيد على تتحقق التي الوفورات إلى إضافة القريب، المدى على وتتحقق المشتركة للموارد،

 والعمال المقتدرين اإلداريين من ونمو طبقة الحديثة والتنظيم اإلنتاج وأساليب التكنولوجية المعرفة انتشار

 خالل من المنتجين بين المباشرة السوقية العالقات وتأخذ شكل السوق، جهاز داخل فتتم الثانية أما .المهرة

   .والوسيطة األولية للمواد الصناعات بين والشراء عالبي عمليات

 زيادة التشابك االقتصادي:  .3

رات الداخلية والخارجية التي تمكن من التخصص في مراحل إنتاجية و يحدث نتيجة تحقيق الوف

ويعني هذا أن ترتفع التجارة البينية من  ،صناعات أخرى على نطاق االتحاد تغذيةوسيطة تعتمد على 

  خالل التوسع في التجارة بين المنشآت، وهي الظاهرة التي بدأت تتوسع عالميا في ظل تدويل اإلنتاج. 

 : المنافسة .4

 الصناعات يجعل شانه أن من االتحاد في األعضاء الدول بين التجارية العوائق مستوى انخفاض إن

 في الكفاءة إنعاش إلى سيؤدي األمر الذي الخارجية التنافسية للضغوط عرضة السابق في المحمية

 هذه على تقنية تحسينات وٕادخال اإلنتاج تخفيض تكاليف إحداث طريق عن سابقا المحمية الصناعات

 وتتحول السباق من تخرج أن فعليها الجديدة التنافسية البيئة مواكبة تفشل في التي الصناعات أما .الصناعات
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 اقتصادا يستخدم النهائية المحصلة تكون وسوف .القومي االقتصاد في إنتاجية أكثر إلى قطاعات مواردها

  .االقتصادية األمة رفاهية من يزيد مما كفاءة أكثر بطريقة موارده

 رفع كفاءة الصناعات التصديرية: .5

يعطي بعض الكتاب أهمية خاصة لهذا العنصر، وبنو عليه استنتاجا بأن عملية تحويل التجارة قد 

تكون مؤقتة، حيث تنقلب بعد وقت إلى خلق التجارة بفعل عوامل التغير الديناميكي التي تؤدي إلى رفع 

على استمرار كفاءة الصناعات التصديرية. ولكن يشترط لذلك أال يتبع االتحاد منهجا حمائيا يشجع 

في ظل التوجه السائد حاليا في العالم  الصناعة على كفاءتها المنخفضة. وتتزايد أهمية هذا االعتبار

 للتركيز على األنشطة التصديرية.

 : أخرى عوامل.6

 بالنسبة توقعاتهم ويرفع من التفاؤل من نوًعا األعمال رجال عند االقتصادي التكامل يخلق أن ينتظر

 اليقين وعدم المخاطر من الحد إلى قيام االتحاد نتيجة السوق نطاق اتساع يؤدي كما .المستقبل في للنمو

 معدالت في تترجم سوف والتي المستقبلية توقعاتهم من يحسن أكثر سوف وهذا .الخارجية للصفقات بالنسبة

يترتب  ما وأهمها السوق اتساع نتيجة الجمركي لالتحاد أخرى أثار وثمة التجارة والتوسع في لالستثمار أعلى

 قوة من يزيد قد أّن االتحاد كما .األجنبية األموال واجتذاب االستثمار فرص زيادة من السوق اتساع على

 تحسين فرص في إيجابًيا أثًرا يحدث سوف األمر الذي واالستيراد التصدير عند فيه األعضاء للدول المساومة

 العوامل وتوفير االقتصادية، التبعية من للتخلص أكبر إمكانية من يوفرهما ع   فضال التجاري التبادل معدل

 األعضاء. للدول االقتصادي القرار الضرورية الستقاللية
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  الفصل: الصةخ

          

يعتبر التكامل االقتصادي عملية تدرجية ومستمرة ومتواصلة، حيث تنتقل من حالة التفكك والتجزئة      

التعاون والتكامل فيما بين الدول، عبر مراحل ودرجات تنطلق من أبسطها ثم تتطور حتى تصل إلى حالة 

 وتحقيق االندماج االقتصادي التام وهو أقصى مراحل التكامل. للتكامل االقتصادي إلى درجات أعلى

ولتحقيق التكامل االقتصادي ال يعني بالضرورة إتباع المراحل السابقة بالتعاقب، إذ يمكن ألي مجموعة 

معينة من الدول أن تختار المستوى المناسب الذي يتناسب مع ظروفها وٕامكانياتها ومعطياتها االقتصادية 

خطأ الشائع محاولة نقل تجارب واالجتماعية، وتختار األسلوب األمثل لتحقيق التكامل االقتصادي. ومن ال

أقطار أخرى في منطقة ما وتطبيقها بالكامل في مناطق أخرى، إال أن المبادئ األساسية للتكامل هي خلق 

عالقات تشابك وارتباط بين األطراف لتحقيق منافع مشتركة وتعظيم كفاءة استخدام عناصر اإلنتاج في 

  .كافة األقطار المساهمة

ل االقتصادي بين الدول إال بتوافر شروط، ومقومات ودوافع تعزز كيانه، كما يقوم وال يقوم التكام     

التكامل على عدة نظريات، إذ من الصعب تبني نظرية موحدة تفسر قيامه، وتعتبر المرجع الذي يمكن 

 من عدة قوماتاعتماده في تفسير عملية التكامل، ولكون التكامل عملية اقتصادية، فهي تتأثر بشروط وم

  .عدة آثار األخيرجوانب، بحيث ينتج عن هذا 



  

  

  

  

  الفصل الثاني:

المشروعات المشتركة والتكامل 

 االقتصادي
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        تمهيد: 

ا الكيان األكبر، ذتقوم فلسفة التكامل االقتصادي على خلق شعور قوي ومستمر باالنتماء له          

بالدوام  لك إلى وجود مصالح اقتصادية جماعية مشتركة تتميز بالترابط والتشابك، وتتسمذويرجع 

  ا التجمع التكاملي.ذواالستقرار، وتؤدي إلى توثيق الروابط بين األقطار األعضاء في ه

و أال يمكن أن تتركز في مجال اقتصادي  األقطارمحاوالت التكامل بين مجموعة من  إن       

بكها مع ه المجاالت وتشاذلك لترابط هذاجتماعي وحيد، وٕاهمال أو استبعاد بقية المجاالت األخرى، و 

فإنه يتعين على األقطار الساعية إلى تحقيق التكامل االقتصادي، أن تجمع  ذلكول ،بعضها البعض

  لخطط التنموية في كافة المجاالت.، وأن تنسق فيما بينها في وضع اوٕامكانياتهاجهودها 

وعلى الرغم من أن المشروعات المشتركة تمثل إحدى الصيغ الجزئية للتكامل االقتصادي، إال أنها       

لك لما ينتج عنها من آثار ايجابية واسعة النطاق وكبيرة ذتشكل أهمية خاصة بين الصيغ األخرى، و 

األول إلى  ، حيث سنتطرق في المبحثا الفصل من خالل أربعة مباحثذا ما سنتناوله في هذالحجم. وه

المشروعات المشتركة  إلى طرقمفهوم المشروعات المشتركة وأهم سماتها، أما المبحث الثاني فسنت

مبررات إنشائها. في حين خصصنا  باإلضافة إلىباعتبارها مدخل من مداخل التكامل االقتصادي 

ل االقتصادي، أما تلعبه المشروعات المشتركة وأهميتها في تحقيق التكام الذيالمبحث الثالث للدور 

  في العالم.  المختلفة بعض التجارب التكامليةل فيه المبحث األخير فسنعرض
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  : مفهوم المشروعات المشتركة وخصائصهاالمبحث األول

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم المشروعات المشتركة والتعاريف المختلفة التي جاءت 
لك في ذالخصائص والسمات التي تتميز بها المشروعات المشتركة، و ا الصدد،  كما سندرج أهم ذفي ه

  مطلبين.

         المطلب األول: مفهوم المشروعات المشتركة

يتسع مفهوم المشروعات المشتركة من الناحية النظرية، ليشمل كل أشكال المشاركات التي تقوم        

ت ذاتية، والتي تقام على أساس المشاركة على أساس المشاركة برأس المال، وتؤدي إلى تكوين كيانا

التعاقدية التي ال ترقى إلى مرتبة المشاركة في رأس المال، وتسعى لتثبيت عالقات تعاقدية مع األطراف 

المعنية بهدف تحقيق أهداف اقتصادية. وقد تكون مشروعات محددة مؤقتا أحيانا. وقد تكون في أحيانا 

وهذه المشروعات انتشرت في الماضي بين الدول الصناعية المتقدمة والدول  .1أخرى ذات أجل طويل

النامية، نتيجة لثالثة أنواع من االتفاقات هي: اتفاقات المعونة الفنية، واالتفاقات بين مقاولي األعمال 

ها، المدنية، واتفاقات الخدمات، كما أنها بدأت تظهر في السنوات األخيرة ما بين الدول النامية نفس

وخاصة تلك التي حققت درجة مقبولة من التنمية االقتصادية، حيث يالحظ أن لها نشاطا ملحوظا في 

تنسيق والتعاون الصناعي، وتعاون المجال المعرفة الفنية، وعقود االمتياز والمشاركة في الخارج، واتفاقات 

  ني والبحثي. التمويل المشترك، والتعاون االقتراض التجميعي، واتفاقات التعاون الف

ويتضح من األدبيات القانونية، أن المشروع المشترك ليس قالبا قانونيا موحدا، بل مجموعة من        

الصيغ المرنة ابتدعت لمواجهة الحاجات االقتصادية، التي يفرضها التعاون الدولي في دوائر األعمال، 

يمكن أن يشار إليه  عمل التجاري المشترك،وعليه فإن أي اتفاق يعقد بين طرفين أو أكثر بغرض القيام بال

  بالمشروع المشترك، سواء أوجدت فيه مشاركة في الملكية أو اإلدارة أم لم توجد. 

                                                 
ة ا
	����، ���وت،  1��
���� ا
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	���� ا�
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بأنها تلك المشروعات التي يشترك في إقامتها دولتان أو أكثر  المشروعات المشتركة أيضا وقد عرفت    

بحيث تساهم كل منهما في واحد أو أكثر من العناصر اإلنتاجية كرأس المال أو عنصر العمل أو 

  .1التنظيم الخبرات الفنية أو

هما بمعنى آخر هي مشروعات اقتصادية يتعاون في إقامتها بلدين أو أكثر عن طريق قيام كل من     

بتزويد المشروع برأس المال أو العمل أو غيرهما من عناصر اإلنتاج، وتحقق مصلحة اقتصادية ألكثر 

من دولة واحدة. كأن يقوم المشروع على إستغالل موارد طبيعية مشتركة بين دولتين أو يربط بينهما 

على المنتجات  بوسائل النقل والمواصالت، أو كأن يعتمد المشروع على أكثر من دولة في الحصول

  .2األولية الوسيطة الالزمة له أو في تسويق منتجاته

ولعل أكثر التعاريف شيوعًا للمشروعات المشتركة تبين على أنها كل صور التعاون بين طرفين أو       

  .3أكثر ينتمون لدول مختلفة في سبيل القيام بنشاط استثماري معين يستمر لمدة من الزمن

دبيات االقتصادية خالل عقد السبعينات مجموعة من التعاريف للمشروعات وقد ظهر في األ     

المشتركة، اشتملت على صيغ ومفاهيم كثيرة تباينت بعض جوانبها، لكنها أجمعت كلها على مفهوم 

  .  4اقتصادي واحد، وهو أن المشروع المشترك أداة مادية ملموسة تقود إلى منافع التكامل االقتصادي

هر التكامل االقتصادي عن طريق المشروعات المشتركة، بين دولتين أو أكثر في أنه ويتلخص جو     

نوع من التطور الهيكلي، الذي يتحقق من خالله التشابك في العملية اإلنتاجية بين اقتصاديات الدول 
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األطراف في عملية التكامل االقتصادي، مما يؤدي إلى نمو حقيقي ومستمر في حركة تبادل السلع 

  خدمات ومختلف عناصر اإلنتاج فيما بين هذه الدول.وال

أن المنافع المتبادلة بين الدول هي المبرر والسبب األساسي لقيام المشروعات  ميردال"وكما يرى "       

وفي هذا الصدد ليس من الضروري أن تكون ملكية المشروعات  .1المشتركة بينها ومن تم التكامل

، المشروع مشتركا إذا كان ف األعضاء، بينما يكون في األساسكل األطراالمشتركة، ملكية مشتركة بين 

 اعتبارهالترابط بينها، فالمشروع يمكن يؤدي إلى الدول األطراف، و  اقتصادياتيحقق درجة من تشابك 

فيما بين الدول األعضاء، وٕان لم تكن ملكيته أو إدارته مشتركة متبادل  اعتمادمشتركا مادام ينتج عنه 

مثل هذه المشروعات على أنها مشرعات مشتركة، إلى أن منفعتها تعود على  اعتباربينها، ويعود سبب 

كل األعضاء فيها، ولذلك يكون سبب إقامة مثل هذه المشروعات قد تم وفقا لقرار جماعي من قبل هذه 

. إال أنه في مثل هذه تركةشبينها، وتحقق منفعة م فيما اقتصاديإلى تكامل  الدول بهدف الوصول

الحاالت، يشترط ضرورة وجود تعهدات مسبقة بين هذه الدول بشأن توجيه وتسويق إنتاج هذه المشروعات 

    .  2نفعة الجماعية لكافة الدول األطراف في عملية التكاملمعلى نحو يكفل تحقيق ال

وتعترف أغلب األدبيات العربية واألجنبية عن المشروعات المشتركة بوجود نوع من الغموض في        

تحديد المقصود بالمشروع المشترك، ومع ذلك فهناك اتفاق على أن الصفة األساسية التي تميزه هي تعدد 

ثر، وهكذا فإنه يخرج األطراف المشتركة، بمعنى أن يكون هناك أكثر من طرف ينتمون إلى دولتين أو أك

من نطاق فكرة المشروع المشترك المشروعات التي تكون مملوكة لطرف واحد أنشأها بقرار منه، مثل 

الصناديق العربية القائمة في بعض األقطار العربية لتمويل التنمية االقتصادية في أقطار أخرى، عربية 

باستقالل كال منها يملكه ويديره بالكامل و وغير عربية، فهي ال يمكن اعتبارها مشروعات مشتركة، ألن 

صيغتين هما المشروعات  تتخذويالحظ على المشروعات المشتركة أنها عادة مطلق القطر الذي أنشأه. 

التي تتم على أساس المشاركة برأس المال، وتلك التي تتم على أساس التعاقد والتي ال تتضمن المشاركة 

                                                 
�5ح ���د ز�ن ا�د�ن، أ6ر ا��
رو��ت ا��ر��� �� 	د��م ا�	��ون ا��	��دي ا��ر��، ا������ ا���ر�� ��5	��د  1

�و���ر  22ـ 20ا�+��+� وا����ء وا�	
ر�/، ا��ؤ	�ر ا��"�� ا�+�وي ا��
ر�ن ��5	��د��ن ا���ر��ن، ا�&�ھرة، 
 15، ص1977

��ر���: 	��ر�#� ـ 	و���	#�، �ر�ز درا+�ت ا�و�دة ا��ر���، ا��زء ا:ول، ���د ���ب 
&�ر، ا�و�دة ا��	��د�� ا 2
  686، ص ��1986روت، ��ي 



 : ...........................................المشروعات المشتركة والتكامل االقتصاديل الثانيـــالفص

 

    60   
 

ا بكيانه الذاتي. وبينما تتصف الصيغة األولى بطول األجل، فإن في الملكية، بل يحتفظ كل من أطرافه

  .1الثانية يسمح بآجال محدودة

قرارات استثمارية منفصلة أو مجمعة ذات أجل مؤقت أو  أنها  والتعريف الشائع ينصب أساسا على     

أي من أبعادها، مستمر، وسواء أقيم المشروع في بلد واحد أو في عدة بلدان، ويعتمد صفة المشاركة في 

سواء كانت تتعلق بمشاركة في رأس المال أو في أي من عناصر اإلنتاج األخرى، أو في اتخاذ القرار 

الخاص بإنجاز العملية اإلنتاجية، وذلك من خالل ترابط عدد من المشاريع الوطنية المتكاملة المتوطنة في 

لمشروعات الوطنية المختلفة، كتبادل مدخالت عدة بلدان. كما قد تعني االتفاق على االشتراك في منافع ا

هذه المشاريع أو مخرجاتها بين عدد من البلدان وفق آلية تحقق المصالح المشتركة. وٕاضافة إلى األسلوب 

  : 2من األشكال التالية شكل يتخذالتعاقدي فإن المشروع قد 

أو من خالل فرع لشركة شركة وطنية، وفق األحكام العامة المعمول بها للشركات، داخل الدولة  •

  خارجها.

شركة وطنية بأحكام خاصة يحددها التشريع الذي تنشأ به الشركة، أو بأحكام تشريع خاص يقام  •

  بموجبه نوع معين من الشركات.

  شركة تتمتع بجنسية إحدى الدول األطراف تنشأ وفقا التفاق دولي بين حكومات هذه األطراف. •

بين حكومات الدول األطراف ينظم أوضاع هذه الشركات على  شركة دولية تنشأ وفقا التفاق دولي •

  نحو ما أريد للشركة األوروبية.

وقد ورد في التعريف الذي وضعته منظمة األنكتاد والذي يرى أن المشروعات المشتركة تتضمن ثالثة    

  :3أنواع

ذات فائدة مباشرة فيما بين عدة بلدان، والتي تعتبر  أو المشروعات التي تقوم في بلدين أو أكثر، •

لها، وتشكل نوعا من االستثمار المشترك، مثل مشاريع الجسور التي تربط بلدين، أو خطوط 

  أنابيب الغاز، أو محطة توليد كهرومائية يشترك فيها أكثر من بلد.
                                                 

ا�راھ�م 
��	�، ا��
رو��ت ا��	��د�� ا�دو��� ا��
	ر��: درا+� ��
��"#� ا�&��و��� و	ط��&�	#� �� ا����م ا��ر��،  1
  8ـ 7، ص1968ا���دوق ا��و�	� �"	���� ا��	��د�� ا��ر���، ا��و�ت، 

را+�ت ا��ر���، ا�&�ھرة، ���د ���ود ا<��م، ا���ل ا��	��دي ا��ر�� ا��
	رك أ���ده و	طوره، �ر�ز ا���وث وا�د 2
   302ـ301، ص2001

   302ـ301���د ���ود ا<��م، ا���ل ا��	��دي ا��ر�� ا��
	رك أ���ده و	طوره، �ر�/ +��ق، ص 3
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مشروعات بمكونات وطنية تم التنسيق فيما بينها وجرى ربطها معا رغم أن لكل منها مواصفاته  •

نشاؤه بناءا على قرار استثماري منفرد، مثل شبكات الطرق وشبكات المواصالت الخاصة وتم إ

  السلكية والالسلكية والشبكات الكهربائية.

المشروعات التي تقام في بلد واحد وتستخدم مدخالت من بلد أخر، أو تلك التي تنتج إلشباع  •

بين  باتفاقالتي تقام الحاجات من سلع وخدمات لصالح بلدين أو أكثر مثل الصناعات الثقيلة 

بلدين  وكذلك الموانئ والقنوات. وفي هذه الحالة يجوز أن ينتمي المستثمرون إلى دولة واحدة أو 

  أكثر. 

والتعريف المتبع لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي يدل على أن المشروعات العربية       

السارية المفعول في األقطار العربية أو في إطار المشتركة، هي تلك المشروعات المقامة وفقا للقوانين 

االتفاقات العربية، والتي تشترك في إقامتها أطراف عربية في بلدين عربيين أو أكثر، سواء أكانت هذه 

األطراف مؤسسات قطاع عام، أو مختلط، أم خاص، والتي تستهدف القيام بنشاط إنتاجي أو تجاري أو 

أن يحقق منافع اقتصادية ألقطار عربية، ويعزز التشابك والتالحم بين  من شأنه والذي خدمي، أو غيره،

  .1ه األقطار، ويزيد من متانة الروابط والعالقات االقتصادية والتبادل فيما بينهماذات هياقتصاد

على أن يتسع مفهوم المشروع العربي المشترك، ليشمل  ∗وقد اتفقت مجموعة من المنظمات العربية     

المشروعات القطرية التي تستهدف تلبية حاجات قومية أو قطرية في إطار قومي، وتؤدي إلى تدفقات 

  .2سلعية أو خدمية أو ترابطات أمامية أو خلفية فيما بين األقطار العربية

 

 

 

  

                                                 
  20+��, �+�ود �ر��وي، ا��
رو��ت ا��ر��� ا��
	ر�� ا�وا�/ وا.��ق، �ر�/ +��ق، ص 1
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  المطلب الثاني: خصائص وسمات المشروعات المشتركة

الشك أن المشروعات المشتركة تتمتع بالعديد من الخصائص التي تجعل منها وسيلة هامة لتحقيق     

التكامل االقتصادي، وتزداد فعالية هذه المشروعات كصيغة متميزة لتحقيق التكامل االقتصادي لما تنفرد 

  :1به عن صيغ أخرى من سمات يمكن تلخيصها في اآلتي

قدرة المشروعات المشتركة على تحقيق االستغالل األمثل للمشروع، وبالتالي يكون لها القدرة على  .1

 خلق الوفورات االقتصادية وزيادة القيمة المضافة في الدول األطراف.

سهولة االتفاق بين األطراف على تأسيس المشروعات المشتركة في المجاالت االقتصادية  .2

ك التحرير التكامل للتجارة البينية، أو عوامل اإلنتاج مثل باقي صور المختلفة، حيث ال يتطلب ذل

التكامل االقتصادي، وٕانما تقتصر عملية التحرير عادة على عوامل ومستلزمات اإلنتاج الخاصة 

 بهذه المشروعات فقط.

تمثل المشروعات المشتركة خطوة أساسية في سبيل تحرير عوامل اإلنتاج، وتوسيع نطاق  .3

الجماعي للموارد االقتصادية للدول األطراف، عالوة على أنها تساهم في تطوير  االستغالل

الهياكل اإلنتاجية الالزمة لعملية التنمية االقتصادية في هذه الدول، مما يؤدي ذلك إلى زيادة 

الطاقة اإلنتاجية، ومن تم المساهمة في تذليل العقبات القائمة أمام التجارة البينية للدول المعنية 

 بالتكامل االقتصادي.

تعتبر المشروعات المشتركة، وسيلة أساسية للتعاون في مجال استغالل الثروات المشتركة بين  .4
الذاتية المتاحة، من استثمارها، بسبب كبر  بإمكانياتهاعدة دول، والتي قد ال تتمكن دولة واحدة 

 حجم االستثمارات والموارد المطلوبة.

، ين اقتصاديات األطراف المساهمةخلق التشابك والترابط فيما ب قدرة المشروعات المشتركة على .5

وزيادة العالقات االقتصادية بينها، وبالتالي التأثير االيجابي في عملية اتخاذ القرارات السياسية 

 ، أي أن"األوروبي"مثل ما يفعله االتحاد  ذي القرارات في هذه الدولالجماعية من قبل متخ

 .2ثل أداة فعالة لمعالجة مشكلة السيادة بصورة تدريجيةالمشروعات المشتركة تم

                                                 
 80ـ79، ص1995ا�راھ�م ���د ا��Aر، ا�	��د��ت ا��
رو��ت ا��
	ر��، دار ا��#@� ا��ر���، ا�&�ھرة،  1
�*��( ا)��'�دي ا
	��&،  �%�و$� 2
�/� �& .-,�+ ا�3��رات ا
	���� ا
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لك فإنها أقل عرضة ذالمشروعات المشتركة ال تمس إبتداءا إال جزءا من النشاط االقتصادي، ل .6

 للمشاكل السياسية، وأكثر مرونة في مجال االتفاق عليها.

كوسيلة متميزة من  هذه األخيرة الدور الذي تلعبهالمشروعات المشتركة، سمات خصائص و  تلخص

وسائل التكامل االقتصادي. إذ تعمل على تجميع الموارد المتاحة في اقتصاديات الدول األعضاء 

نها ذات أحجام كبيرة في تخفيض تكاليف اإلنتاج، وألواستغاللها بطريقة مثلى، تؤدي في النهاية إلى 

وفورات لبعضها البعض خلق وتمتطورة وكفؤة،  إنتاجيةليب افهي تستطيع استخدام أس األحيانبعض 

، بحيث أنها . وما يميز المشروعات المشتركة أيضا سهولة االتفاق بشأنها(متبادلة) اقتصادية وقيم مضافة

ومنافع تعود على جميع األطراف، وأن هذه المشاريع عادة حوافز مغرية  إذا توافرتاختيارية وال تقام إال 

مفردها إنجازها، كما تفتح هذه األخيرة أفاقا واسعة للتنمية وخلق ما تكون بأحجام كبيرة ال تستطيع دولة ب

تشابكات بين اقتصاديات الدول األعضاء، تستفيد المشروعات المشتركة أيضا من المزايا النسبية التي 

يحقق لها منافع أكبر بتكاليف أقل وأيسر. كما تملكها هذه الدول وتقوم باختيار الوضع األمثل والذي 

 عن تتميز شروعات المشتركة مشكالت السيادة التي تتدرع بها معظم الدول، من منطلق أنهاتعالج الم

المنافع التي  فيها جزءا من النشاط االقتصادي والتي تجتمع إال ال تمس بأنهاللتكامل  األخرىالمداخل 

      يتوقع الحصول عليها.

  إنشائها: المشروعات المشتركة كمدخل للتكامل ومبررات المبحث الثاني

تمثل المشروعات المشتركة صيغة مميزة لها وزنها وتأثيرها باتجاه تسريع وتحقيق التكامل 

تمثل وسيلة هامة لتجميع الموارد االقتصادية للدول األعضاء  االقتصادي، والتنمية الذاتية المتجددة. فهي

بصورة متكاملة لتحقيق منافع اقتصادية وبصورة متكافئة، كما أنها تساهم في إزالة الحدود القائمة بين 

الدول األطراف فيها ، وذلك من خالل إقامة مناطق تكامل بهدف استغالل الموارد المشتركة سواء كانت 

قوة بشرية أو رأس المال أو التكنولوجيا، و من تم تحريك عجلة اإلنتاج، زيادة على ذلك فهي مواد خام أو 

ومن الصيغ المهمة لتحقيق التعاون والتكامل االقتصادي بين تعتبر مدخال من مداخل التكامل االقتصادي 

شاكل أو تقتضي من الدول األطراف، إذ أنها ال تتعارض مع مستويات النمو فيها وال تثير الكثير من الم

الدولة الطرف التخلي عن سياساتها وأنظمتها الخاصة. وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن المشروعات 

المشتركة باعتبارها مدخال للتكامل االقتصادي، باإلضافة إلى تبيان بعض المبررات الكامنة وراء إقامة 

  هذه المشروعات المشتركة. 
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  كمدخل للتكامل المطلب األول: المشروعات المشتركة

تشكل المشروعات المشتركة إحدى الصيغ الجزئية لتحقيق التكامل االقتصادي، وهي تحتل أهمية 

خاصة نظرا آلثارها اإليجابية، ألن جوهر التكامل االقتصادي بين بلدين أو أكثر من الدول النامية 

ية اإلنتاجية بين اقتصاديات يتلخص في نوع من التطور الهيكلي الذي يتحقق من خالل التشابك في العمل

الدول األعضاء طبقا لتخطيط إنمائي لهذه االقتصاديات، مما يدفع التنمية االقتصادية واالجتماعية في كل 

منها إلى التحسن والنمو، وبالتالي تحقيق نمو حقيقي مستمر في تبادل السلع والخدمات وعناصر اإلنتاج 

ن خالل هذه الفكرة نجد أن المشروع المشترك بين مجموعة من بين الدول األعضاء في دائرة التكامل، وم

الدول النامية لكي يساهم في عملية التكامل ينبغي أن يؤدي إلى حدوث درجة من التشابك العضوي 

اإلنتاجي، ومن ثمة التبادل بين اقتصاديات هذه الدول. ولتحقيق ذلك ينبغي أن تنشئ المشروعات 

تتابع سلسلة يغذي بعضها البعض اآلخر، عن طريق التكامل الرأسي " المشتركة فروع نشاط اقتصادي،

"، أو عن طريق التكامل األفقي الذي يمنح لكل دولة عضو مراحل اإلنتاج لسلعة معينة أو عدة سلع

تخصصا في إنتاج نوع أو أنواع من السلع والخدمات، ويتم تسويقها في أسواق البلدان األعضاء، وبطبيعة 

  .1د المضيف للمشروع المشتركالحال مع البل

يؤدي إلى خلق إمكانيات للتبادل التجاري بين هذه  لتكامل اإلنتاجييتضح مما سبق أن هذا ا

الدول وتقويتها وتوسيعها، وذلك باالعتماد على االستفادة من مزايا اإلنتاج الكبير، لما يتضمنه من وفورات 

خارجية، وبالتالي زيادة اإلنتاج بناءا عن زيادة القاعدة اإلنتاجية في كل  داخلية في المشروعات ووفورات

بلد عضو في دائرة التكامل وتعزيز المصلحة االقتصادية لهذه الدول. وبالتالي فإن أهمية المشروع 

رجة المشترك هي بمثابة الدعوة إلى تقوية ودعم التنمية االقتصادية باالعتماد على العملية اإلنتاجية بالد

األولى، ألنه ثبت أن أسلوب تحرير التجارة بين البلدان النامية خاصة، غير مجدي نظرا لضعف 

ال يقتصر على مجرد إقامة المشروعات  عن التكاملاقتصادها وعدم تنوعه. لهذا نجد أن هذا التصور 

إلى إحداث المزيد من ذات التمويل المشترك أو حدوث التدفقات المالية والبشرية رغم جدواها، وٕانما تتعدى 

  .2الترابط العضوي في الهياكل اإلنتاجية

                                                 

ورة �دور �وز�دي، ا�	���ل ا��	��دي ا��ر��، أطرو�� د�	ورا 1�، �"�� ا��"وم ا��	��د�� و�"وم ا�	+��ر، �Bر �

  69، ص1999ا��زاCر، 
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وتظل القضية األساسية هي النظرة إلى موقف المشروعات المشتركة من عملية التكامل ومناهجها 

  :1المختلفة وما تعنيه من المتطلبات التي يجب توفيرها لضمان نجاحها. ويمكن التمييز بين أربعة نظرات

، وهو ما يظهر بشكل واضح في كثمرة أو كنتيجة للتكاملركة تأتي أن المشروعات المشت .1

المنهج التبادلي حيث تؤدي إزالة عوائق الحركة إلى تحسين اقتصاديات المنشآت اإلنتاجية، 

وتعميق تقسيم العمل. غير أن هذا التحسين يفيد المنشآت الكبيرة، دون أن تتخذ بالضرورة 

 نتج للسوق اإلقليمية.شكل مشروع مشترك، فقد تظل قطرية ت

. فإذا تم ذلك في إطار األخذ بالمنهج اإلنتاجي المشتركة أداة للتكاملأن تعتبر المشروعات  .2

 للتكامل، يتعين وضعها في إطار عمليات التنسيق القطاعي والكلي.

غير أن األخذ بالمنهج التعاملي يجل منها مدخال أوليا للتكامل، بمعنى أن النجاح في إقامتها  .3

ئ دوافع أقوى للمضي نحو اتخاذ خطوات أخرى للتكامل، سواء باتجاه تحرير األسواق أو يهي

تعزيز هياكل اإلنتاج. فيولد تعاظم المشاركة فيها إدراكا متزايدا لطبيعتها وجدواها، ويسهم في 

تكوين القرار السياسي بشأن التكامل، ومن ثم يدفع إلى األخذ بالمداخل األخرى التي تستهدف 

 دة االقتصادية في النهاية.الوح

أن ينظر إليها على أنها أسلوب قائم بذاته للتكامل، وهو ما يجعل دعاته يرفضون المناهج  .4

 األخرى ألسباب. 

ومن أهم ما يترتب على هذا التمييز، اختالف الموقف من اإلجراءات الالزم اتخاذها لضمان 

نجاحها. ففي المنهج التبادلي تكون العبرة بتوفير مقومات نجاح عمليات االندماج بين منشآت قطرية في 

في حالة اعتماد  أعقاب زوال عوائق حركة عناصر اإلنتاج، على نحو ما تشير إليه التجربة االوروبية. أما

المنهج اإلنتاجي فإن األمر يتطلب وضع استراتيجية للتكامل تستمد منها عناصر اختيار المشروعات 

المشتركة، وهو الدور الذي كان منوطا باستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك. أما في النظرتين 

  عات المشتركة. الثالثة والرابعة فإن هناك حاجة لتوفير مقومات نجاح المشرو 

 ∗ويمكن إعطاء نموذج للرأي الذي يقتصر العمل المشترك عليها، بما طرحه عبد "اللطيف الحمد"

  :1حول المشروعات المشتركة العربية المشتركة 1974في الندوة التي نظمها مجلس الوحدة العربية في 

                                                 
���د ���ود ا<��م، ا���ل ا��	��دي ا��ر�� ا��
	رك: أ���ده و	طوره، ��#د ا���وث وا�درا+�ت ا��ر���، ا�&�ھرة،  1
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فسوق مشتركة في رأيه التدرج من منطقة تجارة حرة إلى اتحاد جمركي  بمعنى فالمنهج التبادلي .1

 غير واقعي:

والمطلوب هو  ،فالقصور ليس في الطلب، بل في هياكل اإلنتاج وضعف مرونة العرض •

 ."خلق التجارة" عن طريق اإلنتاج، وليس "تحرير التجارة"

يتطلب المنهج التبادلي التخلي عن بعض الجوانب التي تمس سيادة الدول على مستوى  •

ود في حالة المشروعات المشتركة بالمجاالت التي تتم عام، بينما هذا التخلي محد

 المشاركة فيها.

وبينما يسهل حساب المنافع واألعباء من المشاريع المشتركة، فإنه يتعذر في حالة المنهج  •

 التبادلي.

ومن األسهل تقبل المشروعات المشتركة ألنها تقع عادة في فروع جديدة، فال تمس  •

 تحرير التجارة. مصالح قائمة، بعكس الحال عند

بل إن تنمية التجارة تتطلب ربط الوطن العربي بشبكة اتصاالت متطورة، وهو ما ال يتم  •

 إال من خالل مشروعات مشتركة.

أما منهج تنسيق الخطط، وهو الذي كان مثارا بجانب المشروعات المشتركة كما سبقت اإلشارة،  .2

 فهو في رأيه منهج طموح ومثير للمشاكل:

يمس سيادة الدول ويتعرض لنواح ومشاريع ذات صبغة قطرية بحت، ترغب الدول  فهو •

في االحتفاظ باستقاللية الرأي بشأنها. واألمر يختلف بالنسبة للمشروعات المشتركة التي 

 تتقبلها الدول ألن نطاقها محدود.

وهو يثير احتماالت تعارض في المصالح تفوق كثيرا ما قد يترتب على المشروعات  •

 لمشتركة.ا

والمشروعات المشتركة ال تصطدم كتنسيق الخطط بقضية اختالف النظم السياسية، فهي  •

 يمكن أن تتم بين دول مختلفة النظم إذا اتفقت على األسس التي تحكم عملها.
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أضاف السيد" الحمد" اعتبارا آخر له أهميته بالنسبة لما يعنيه التكامل من اعتماد على النفس.  .3

ات المشتركة بما تعبئه من قدرات تفوق ما يتيسر لقطر واحد تكون في مركز ذلك أن المشروع

فهي تمكن األقطار المعنية من تجنب  ،أقوى بالنسبة للتعامل مع الشركات عابرة القوميات

االلتجاء إلى تلك الشركات، أو من التضحية بالمشروع، رغم حيويته، تخوفا من الوقوع في 

فإنها بحكم إمكانياتها تكون أقدر على انتزاع شروط أفضل لهذا براثنها، فإذا تعاملت معها 

التعامل. وقد أشار إلى أن تقاعس دول السوق األوروبية المشتركة لفترة طويلة على األخذ 

بأسلوب المشروعات المشتركة أتاح الفرصة للشركات األمريكية العمالقة للتغلغل في تلك السوق 

يث تنفد من خالل قطر إلى باقي أعضاء السوق، والواقع أن مستفيدة من وجود السوق نفسها، ح

هذا القول يفترض أن اإلمكانيات الذاتية للدول المشاركة في تلك المشروعات توفر لها قدرا من 

المعرفة الفنية يجعلها في غنى عن الشركات عابرة القوميات. وٕاذا صح هذا بالنسبة للجماعة 

لنسبة إلى مجموعة من الدول النامية كالدول العربية مثال، بل األوروبية فإنه يظل مشكوكا فيه با

أنه بحكم كبر حجم المشروعات المشتركة وتوجهها إلى األخذ بأساليب اإلنتاج المتطورة، فإنها 

تكون أكثر استعدادا لطلب خبرة الشركات عابرة الجنسية التي تجد فرصة للتغلغل من خاللها في 

 أسواق الدول األعضاء.

وأيا كان الرأي من االعتبارات التي ساقها "الحمد"، فإن الفلسفة الكامنة وراء دعواه، وبحكم انتقاده 

لكل المحاور األخرى للتكامل بمناهجه البديلة، ومعنى هذا أن األمر سيقتصر على مجموعة من 

أشار "علي المشروعات المشتركة، دون التعرض ألي سياسات أو إجراءات مشتركة. من جهة أخرى فقد 

المشروعات هو أصعب مداخل التكامل على عتيقة" األمين العام السابق لمنظمة األوابك إلى أن مدخل 

التجاء العرب إليها بعد أن فشلت المداخل األخرى األكثر جدوى لتحقيق  فإنتم  ومن ،وجه اإلطالق

لمتوفر لألقطار العربية، وليس التعاون العربي االقتصادي الشامل، جاء نتيجة كونها هي المدخل الوحيد ا

  لكونها أسهل من التنسيق االقتصادي الشامل. 

بشكل عام ، يمكننا القول أن المشروعات المشتركة هي إحدى الصيغ المهمة التي يمكن عن طريقها      

ة تحقيق التكامل االقتصادي، وبالرغم من ذلك، فإن المفهوم التكاملي للمشروع المشترك، ما يزال في حاج

إلى بلورة في مضمونه بشكل عام، ذلك أنه من غير وجود المفهوم الواضح والمحدد، لن يكون ممكنا الفهم 
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الواضح والدقيق للدور الذي يمكن أن تلعبه المشروعات المشتركة في عملية التكامل االقتصادي، وال 

  عملية التكامل االقتصادي.يكون باإلمكان القيام بعملية تقييم صحيحة ومتكاملة ألثارها الحقيقية في 

إال أننا نستخلص مما سبق طرحه وتحليله، أن مفهوم المشروعات المشتركة يركز على عنصر       

التكامل، وخلق الترابط والتشابك بين اقتصاديات الدول األطراف في هذه المشروعات لتحقيق التكامل 

قتصادية الجماعية والموارد المتاحة، والتوزيع االقتصادي فيما بينها، باالستغالل األمثل لإلمكانيات اال

  العادل للمنافع واألعباء.

كما أن اعتماد صيغة المشروعات المشتركة في نظرية التكامل االقتصادي، يرجع إلى الدور الذي       

يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في تحقيق ذلك التكامل بين اقتصاديات الدول األطراف في تلك 

  المشروعات.

  المطلب الثاني: مبررات إنشاء مشروعات مشتركة   

تعد المشروعات المشتركة مظهرا هاما من مظاهر التكتل االقتصادي الذي تسعى مختلف الدول إلى      

  :1تحقيقه، ومن تم فإن هناك عدة عوامل تدفع إلى القيام بالمشروعات المشتركة نذكر أهمها فيما يلي

صعوبة موافقة السلطات العامة في الدول المختلفة على التخلي عن جزء من سيادتها القومية في  .1

وضع خطط التنمية االقتصادية، األمر الذي أدى إلى دفع هذه الدول إلى التفكير في صورة 

أخرى من التعاون أو التكامل االقتصادي، ال تمس السيادة القومية لهذه الدول، وهذه الصورة 

ي المشروعات المشتركة التي تضم عناصر مختلفة ينتمي بعضها إلى القطاع الخاص أو فل تتمث

القطاع العام، حتى وٕان كان النظام االقتصادي السائد في هذه الدول يختلف بعضها عن البعض 

النظم  اختالفاآلخر، وبذلك يكون التكامل االقتصادي بهذه الصورة وسيلة للتغلب على 

 ادية السائدة بهدف الوصول إلى أنسب األساليب والصيغ للتكامل االقتصادي.والفلسفات االقتص

تعد المشروعات المشتركة من مظاهر التكتل االقتصادي المهمة، وبشكل خاص بالنسبة للدول  .2

النامية التي تحتاج إلى التعاون الوثيق مع العالم الخارجي، وفي ذات الوقت ال تقبل أن تكون في 

                                                 
�Bر  ���د ��د ا����م أ��د ا���Aف، ا��
رو��ت ا��ر��� ا��
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م غزو اقتصادي تقوم به مشروعات أجنبية خالصة تكون امتدادا لالقتصاد موقف المتفرج أما

 األجنبي وتمثل استمرارا له في الدول النامية.

قد يكون المشروع المشترك خطوة نحو تحقيق التكامل االقتصادي بين مجموعة من الدول التي  .3

، البد من وجود تسعى وتبذل الجهود في سبيل ذلك وفقا لخطة محددة، وفي مثل هذه الحالة

المنظمات التي تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات ، كالمنظمة األوروبية للطاقة الذرية مثال، حيث 

تنص االتفاقية المنشئة لها، على أن أحد أهدافها المهمة، إنشاء المشروعات المشتركة، مرتبط 

ت ذات حجم باألهداف العامة لحركة التكامل االقتصادي التي تهدف إلى إنشاء مشروعا

اقتصادي أمثل، واالستفادة بالصورة المثلى من األسواق الكبيرة وتحقيق االستخدام األمثل القائم 

على الكفاءة االقتصادية لكافة عناصر اإلنتاج المتاحة لدى الدول األطراف في هذه المشروعات 

 .1المشتركة

يكون دافعا قويا إلقامة طبيعة النشاط االقتصادي الذي قد يشمل أكثر من دولة واحدة، قد  .4

المشروع بشكل مشترك، مثال ذلك استغالل مصادر الثروات الطبيعية المشتركة كاألنهار 

ومصبات المياه وأيضا ينطبق ذلك على المجاالت التي تتعدى الحدود اإلقليمية مثل مشروعات 

بما يعود بالنفع النقل المشتركة بين أكثر من دولة وكذلك شبكات االتصاالت الالسلكية الدولية 

 .2لكل الدول األطراف

حجم المشروعات وتكاليفه الكبيرة، قد يكون أحد الدوافع المهمة في إقامته بشكل مشترك بين  .5

دولتين أو أكثر لعدم استطاعة دولة واحدة بمفردها القيام بإنشائه، وينطبق ذلك حتى على النشاط 

مية تفضل تمويل المشروعات المشتركة على ذو الطبيعة المحلية، إال أن هيئات التمويل اإلقلي

 المشروعات المحلية.

عندما يكون هناك احتمال حدوث ازدواجية في االستثمار في أكثر من بلد في نشاط اقتصادي  .6

متماثل، األمر الذي يزيد من صعوبة التكامل في المستقبل، وفي ذات الوقت يشكل إساءة في 

 استخدام الموارد االقتصادية المحدودة.
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خلق قوة مساومة جماعية عند التفاوض للحصول على شروط أفضل إلنشاء المشروعات على  .7

 .1أسس حديثة، وفيما يتعلق بالحصول على التكنولوجيا المتقدمة

تعتبر المشروعات المشتركة وسيلة فعالة لمواجهة اآلثار السلبية للشركات االحتكارية الدولية  .8

 .2لنسبة للدول الناميةوالتكتالت االقتصادية، وبشكل خاص با

أن بعض المشروعات وٕان كان من المتصور أن تقوم بها دولة بمفردها، فإن تعاون أكثر من دولة  .9

يكون ضروريا لتحقيق هذه المشروعات لمزايا اإلنتاج الكبير والحتياجاتها لكمية رأس المال أو 

ر سوق دولة واحدة عن غيره من عناصر اإلنتاج التي تعجز عن توفيره دولة بمفردها أو لقصو 

 استيعاب منتجاتها.

كما أن هناك من المشروعات ماال يمكن قيامه إال بتعاون دولتين أو أكثر، كما في حالة استغالل  .10

  مياه نهر يمر بها أو ربط دولتين بخط حديدي.

خالل ما سبق طرحه وتحليله يمكن القول أن المشروعات المشتركة تعتبر من البدائل الجيدة  من    

التي يمكن أن يتحقق عن طريقها التكامل االقتصادي. وتتجلى أهميته بدرجة أكبر بين الدول النامية 

اءات بشكل عام، إذ تعاني ضعف في هياكلها االقتصادية، وضيق قاعدتها اإلنتاجية، فإن أنسب إجر 

وأفضل إستراتيجية اقتصادية يمكن األخذ بها، وأفضل الطرق التي يمكن عن طريقها تحقيق النمو 

االقتصادي لهذه الدول، يكون عن طريق تكاملها اقتصاديا، وأفضل صيغ التكامل االقتصادي وأنسبها 

ة لما ينتج عنها وأكثرها مالئمة للظروف االقتصادية التي تعيشها هذه الدول، هي المشروعات المشترك

من تطوير للهياكل االقتصادية للدول األطراف، وتقوية قاعدتها اإلنتاجية وتنويعها، ومن ثم يمكنها 

تنشيط حركة التبادل التجاري فيما بينها، وتحقيق التكامل االقتصادي، واالستفادة من نتائجها االيجابية 

  الجماعية.

شتركة تعتبر الوسيلة التي تفرض نفسها دائما أيا كانت وبذلك يمكننا القول أن المشروعات الم      

حدود عملية التكامل والطريقة التي تتم فيها، ألنها األداة األكثر حسما لمعالجة مشكلتي سوء 

االستغالل وضآلة اإلنتاج. ومن هنا نجد أن المشروعات المشتركة تمثل مركز القلب في عملية 

  التكامل االقتصادي والتنمية.
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   : الدور التكاملي للمشروعات المشتركة وأهميتهاالثالث المبحث

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى الدور التكاملي للمشروعات المشتركة والتي تعتبر أحد مداخلها،       

باإلضافة إلى أهميتها في تحقيق التكامل االقتصادي، وأهم المعوقات التي تعترض إقامة المشروعات 

  المشتركة. 

 المطلب األول: الدور التكاملي للمشروعات المشتركة       

تعتبر المشروعات المشتركة في األساس من أدوات التعاون االقتصادي، ومن هنا فإنها ال تقتصر 

على الحاالت التي تسعى فيها الدول األطراف إلى تحقيق تكامل فيما بينها، فإذا كانت المشاركة تتم 

فإنها ال يشترط فيها أن تنحصر في نطاق إقليمي معين، خاصة في ظل  أساسا في مشاركة في التمويل،

التوجه الذي يسود حاليا محبذا انتقال رأس المال بين مختلف بقاع العالم، بما يستتبعه ذلك من انتقال 

مستلزمات اإلنتاج من مصادر خارجية، والمساهمة في رفع القدرة على التصدير إلى األسواق اإلقليمية 

ية. لذلك فإن بعض هذه المشروعات يتم في إطار اندماج في االقتصاد العالمي، على نحو يعوق والعالم

التكامل اإلقليمي، بل ويكرس نوعا من التبعية إذا كان أحد الشركاء الخارجيين يمثل قوة اقتصادية متقدمة 

قد تمثل أداة  وهكذا فإن صيغة المشروع المشترك ،تسيطر على أساليب اإلنتاج وٕامكانيات التسويق

للتبعية، كما أنها قد تكون أداة للتعاون اإلقليمي. وفي الحالة األخيرة فإنها ال تصب بالضرورة في بناء 

التكامل، بل قد تتخذ ذريعة للتخلص من القيود التي يفرضها التكامل سواء ما اتخذ شكل تكامل أسواق أو 

  تكامل إنتاجي.

تكاملي فإنها يمكن أن تكون واحدة من األدوات الهامة  من جهة أخرى فإنها إذا أقيمت في سياق

للتكامل. بل إن البعض يذهب إلى اعتبارها منهجا قائما بذاته، بل ويرجحه على المناهج األخرى. 

ويختلف دورها حسب النهج المختار للتكامل، فبحكم أن المشروعات المشتركة منشآت إنتاجية، فإنها 

ظل إتباع المنهج اإلنتاجي الذي يكتسب أهمية خاصة في الدول النامية.  تعتبر أداة لتحقيق التكامل في

غير أن كون المشروع يعمل على مستوى أقطار متعددة يثير قضية التوفيق بين سلطته والسلطة القطرية. 

ومعلوم أن انتشار الشركات المتعددة الجنسيات صاحبه اتجاه إلى تقليص سلطة الدولة، وٕابعادها عن 

لمباشر في اإلنتاج، وٕاعادة تشكيل أسس رسم السياسات االقتصادية على نحو يضعها في خدمة التدخل ا

الشركات العالمية العمالقة، قبل أن تكون في خدمة قضايا الدولة ذاتها، بما فيها قضايا التنمية واالستقرار 
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وحدات وطنية  االقتصادي. ومع اتساع نفوذ هذا النوع من الشركات، تزداد الضغوط لمشاركتها مع

صغيرة، األمر الذي يمثل تحديا للمشاريع المشتركة اإلقليمية. ولذلك فإن رواج المشروعات المشتركة 

انصب على عدد من المجاالت بين الدول، مثل مجال النقل، بما يحافظ للدولة على سلطتها في نصيبها 

 .1القطري مع توجيه العمل المشترك إلى التنسيق بين هذه األنصبة

لى أن تنامي الفوائض المالية في بعض الدول يجعل االهتمام ينصب بدرجة أكبر على ع

االستثمارات المشتركة، األمر الذي يجعلها ترتبط بدرجة أكبر بالمنهج التبادلي لكونها توفر آلية لتشجيع 

هو تشجيع  انتقال رؤوس األموال. وفي ظل هذا المنهج القائم على تكامل األسواق، فإن األسلوب الغالب

االندماج بين وحدات إنتاجية تنتمي إلى أقطار مختلفة فيما يمكن اعتباره عابرات للقوميات، سعيا إلى 

  خلق مشروعات كبيرة تحقق المزايا التالية:

االستفادة من التفاوت في المزايا النسبية للدول األطراف، وتمكينها من النهوض بأساليب اإلنتاج  �

نولوجيات المختلفة المطبقة في الوحدات المندمجة، لالستفادة من من خالل المزج بين التك

 البنيات البحثية التي تخدم كال منها، والتي تشكو الدول النامية من محدوديتها فيها منفردة.

العمل في نطاق السوق اإلقليمية مستفيدة من تحرير التبادل، بما يتيح الوصول إلى النطاق  �

وز طاقة السوق القطرية المحدودة، مع تقليل مخاطر سيادة النزعة االقتصادي الكبير الذي يتجا

إلى ممارسة االحتكار. وهو ما يتطلب حماية المنافسة في السوق اإلقليمية مثلما فعلت الجماعة 

 األوروبية.

تعزيز الدعوة إلى التكامل بتفادي ما تثيره فئات المصالح من تمسك بمشاريع كبيرة أنشئت في  �

قطرية رغم ثبوت انخفاض كفاءتها اإلنتاجية، واالستمرار في التنافس فيما بينها على ظل حماية 

ويعتمد هذا على ما يجري من تنسيق أنشطة هذه  ،األسواق الخارجية بما فيها السوق اإلقليمية

 المشروعات.

وأهم على عناصر التكامل في مفهوم المشروع المشترك،  "لبيب شقير"ولذلك أكد الدكتور         

هذه العناصر هو أن يؤدي إلى حدوث درجة ما من الترابط اإلنتاجي العضوي والتسويقي بين الدول 

عامة تحدد األسس العامة واألهداف  استراتيجيةاألطراف. وحتى يحدث هذا فال بد من االتفاق على 

على نحو الرئيسية البعيدة للتعاون اإلقليمي، ووسائل تحقيق ذلك من خالل تكامل قطاعي يتم 

                                                 
1 ���ك: أ�	�ده و.�8ره، ���7 ���+، ص �-��
�( ا)��'�دي ا
	��& ا	
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تدريجي، تكون المشاريع المشتركة من بين أدواته. ولكي تقوم المشروعات بهذا الدور يجب إزالة 

العوائق أمام حركة العناصر الداخلة في هذه المشروعات وأمام منتجاتها. من جهة أخرى فإنه 

طرة التي يرفض تصنيفها على أنها مجرد شركات متعددة قوميات ، خاصة إذا لجأت إلى آليات السي

عامة للتكامل  استراتيجيةتمارسها متعددات القوميات، األمر الذي يؤكد أهمية إقامتها في إطار 

 األنكتاد"اإلقليمي. ومن هذا المنطلق يميز بين ثالثة أنواع للصيغة الثالثة من الصيغ التي اقترحها 

Unctad " 1والتي أوردناها في التعريف:  

التي تقام في بلد طرف لتحقيق هدف جماعي مشترك بين أطراف التكامل، والتي  المشروعات �

تعتبر ذات فائدة مباشرة لها، مثل مركز بحث علمي وتكنولوجي أو معهد تدريب وتأهيل 

  الكفاءات، أو إقامة مشروع زراعي لتحقيق األمن الغذائي.

نتجها مشروع في بلد آخر (على مشروع يقام في بلد طرف ولكنه يعتمد في إنتاجه على مدخالت ي �

شكل المقاولة من الباطن)، سواء أقيما بقرار مشترك، أو جرى التنسيق بينهما بعد قيامهما 

  منفصلين تحقيقا لالعتماد المتبادل بينهما. 

المشروعات التي تقام في بلد واحد وتقوم بتصريف وتسويق منتجاتها في أسواق الدول األطراف،  �

ت أو ترتيبات معينة، حتى وٕان كانت إقامة هذه المشروعات سابقة على هذه وذلك طبقا التفاقيا

  الترتيبات. 

  والواقع أن هذا يقوم على قدر غير قليل من الخلط في جانبين:

األول هو الجانب التعاقدي الذي يمثل المشروع المشترك همزة وصل بين األطراف المتعاقدة  �

ن في اتفاق تعاقدي على أداء أنشطة محددة في دون المشاركة في الملكية، أي أنهم يدخلو 

 مجاالت معينة. 

الثاني هو الخلط بين المشروع المشترك بمعناه المحدد والتنسيق القطاعي واالقتصادي العام   �

  وهو أمر مختلف، رغم الصلة بين األمرين.

إلنماء ويالحظ أن هذا التصنيف يقترب إلى حد كبير من ذلك الذي اعتمده الصندوق العربي ل 

االقتصادي واالجتماعي. فالصندوق بحكم تقديمه قروض إلى حكومات أو هيئات إقليمية. تسعى إلى أن 

                                                 
 643	��ر�#� و	و���	#�،  �ر�/ +��ق، ص ���د ���ب 
&�ر، ا�و�دة ا��	��د�� ا��ر���  1
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يمتد نشاطه باإلضافة إلى المشروعات التي تسهم أكثر من دولة واحدة في ملكيتها أو إدارتها، إلى فئات 

  أخرى هي:

هداف قومية مختلفة، حتى ولو مشروعات تشكل أجزاء مختلفة من برنامج متكامل يرمي لتحقيق أ �

كانت قطرية، كالمشروعات الواردة في الخطط المنبثقة عن إستراتيجية العمل العربي المشترك، 

 وبوجه خاص مشروعات األمن الغذائي العربي.

المشروعات القطرية من حيث الموقع والملكية واإلدارة، إذا أقيمت بناءا على قرار جماعي لتعود  �

 ار األخرى.بالنفع على األقط

مشروعات المعاهد ومراكز التدريب والجامعات التي تدار أو تمول بصفة مشتركة لصالح تنمية  �

 الموارد البشرية العربية ورفع كفاءتها.

المشروعات القطرية التي تعتمد في إنتاجها على مدخالت من بلد عربي آخر أو تلك التي تسوق  �

 ة تعقد فيما بينها أو بناءا على عدد من االمتيازات.منتجاتها في البلدان العربية وفقا التفاقي

إليه في األخير، ضرورة مراعاة العنصر التكاملي للمشروعات المشتركة الذي  اإلشارةومما ينبغي  

بدونه تصبح تلك المشروعات مجرد شكل من أشكال التعاون بين الدول األطراف، فاقدا بذلك دوره في 

عملية التكامل االقتصادي، وهذا ما يتطلب توافر شروط معينة لكي تصبح تلك المشروعات ذات أثر 

ها أن يؤدي هدا المشروع إلى إحداث درجة من التشابك اإلنتاجي بين الدول األطراف على تكاملي، من

. وأن تنتهج الدول األطراف سياسات اقتصادية تضمن حرية انتقال 1نحو يوسع دائرة تقسيم العمل بينهم

اتساع السوق عناصر إنتاج المشروعات المشتركة والسلع المتولدة بينها حتى تتمتع هذه المشروعات بمزايا 

  .2واإلنتاج الكبير الذي يرتبط بعملية التكامل
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 المطلب الثاني: أهمية المشروعات المشتركة 

لقد حظي موضوع المشروعات المشتركة باهتمام كبير من طرف العديد من الباحثين االقتصاديين 

من أهمية خاصة بين  باعتباره مدخل من مداخل التكامل االقتصادي وٕاحدى صيغه الجزئية، وذلك لما لها

الصيغ األخرى وما ينتج عنها من آثار إيجابية واسعة النطاق، ويمكن أن نبين أهميتها بشيء من اإليجاز 

  :  1فيما يلي

إنها صيغة مرنة تحقق مصالح كل األطراف المعنية بها، فالبلدان الغنية ال تكون فيها مجرد  •

دارة، والبلدان الفقيرة التي تعاني من عجز جهات مقرضة، بل مالكة، ومساهمة في اإلشراف واإل

في األموال، تحصل من خالل المشروعات المشتركة على األموال الالزمة لها لتنمية مواردها، 

كما أنها تتحرر من األعباء المالية التي يجب عليها تحملها فيما لو لجأت إلى االقتراض. إضافة 

هود واالتجاهات القطرية االقتصادية إلى أن المشروعات المشتركة ال تتعارض مع الج

واالجتماعية، بل إنها تساعد في تعزيزها، وألنها يمكن أن تطبق في جميع فروع االقتصاد القومي، 

وأن تنتشر بأكبر عدد من البلدان المشتركة، كما أنها تؤدي إلى تحقيق مصالح جميع األطراف 

 والتآلف فيما بينها.

ضرورية إلقامة المشروعات الصناعية. وزيادة قدرة األقطار تخفيض التكاليف االستثمارية ال •

المتكاملة على الوقوف في موقف أفضل في مجال التصدير لألسواق الخارجية، وتقوية وضعها 

في المجال التنافسي العالمي، ألن إقامة المشروعات المشتركة كوحدات إنتاجية كبيرة، تقلل من 

ضع تنافسي مع السلع المثيلة المنتجة في الدول الصناعية تكاليف اإلنتاج، وتجعل إنتاجها في و 

المتقدمة اقتصاديا. وفي هذا الشأن فقد أثبتت دراسة أجريت حول تجربة دول أمريكا الالتينية في 

مجال المشروعات المشتركة، أنه لو تم تلبية الطلب على الصلب في تلك البلدان في الفترة 

تكاملة وبطاقات إنتاجية، تغطي حاجة المنطقة كلها ، في إطار سوق واحدة م1975ـ  1966

وليس على أساس تشغيل طاقات تالئم األسواق القطرية على حدة، لكان من الممكن تخفيض 

مليار دوالر، وتحقيق وفر في تكاليف اإلنتاج الجارية تقدر 3,7االستثمارات الضرورية بمقدار 

 مليون دوالر سنويا.   400بحوالي 
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ت المشتركة على توسيع وتنويع تشكيلة السلع المنتجة وتزود حجم الناتج القطري تعمل المشروعا •

والقومي بها، كما تهيئ القاعدة األساسية لتحقيق التبادل التجاري الفعال بين األقطار المشتركة، 

 .ز1وهو ما يؤدي إلى رفع حصة مبادالتها في األسواق الدولية

إمكانات الدول األطراف، وتوحيد مواقفهم عند التفاوض  زيادة القدرة التفاوضية من خالل تجميع •

مع الشركات األجنبية، للحصول على التقنيات المطلوبة بشروط مقبولة، وكذلك عند بيع 

 المنتوجات النهائية أو الوسيطة في السوق العالمية.

ميز تتمتع المشروعات المشتركة بقدرة كبيرة على المشروعات القطرية في إقامة مشروعات تت •

بمستوى تكنولوجي أعلى، وتكون ذات إنتاجية تضاهي اإلنتاجية على المستوى العالمي، وتستطيع 

المنافسة بها في األسواق اإلقليمية والعالمية، وتستطيع تربية جيل جديد من الكفاءات البشرية 

وتراكم رأس المال في توسيع هذه المشروعات وٕاكمالها وكل هذا يؤدي إلى تشجيع إقامة 

  .2شروعات جديدة إلى جانب المشروعات المشتركة السابقةم

إن قيام المشروعات المشتركة تؤدي إلى خلق الروابط االقتصادية بين األقطار المشتركة والتنسيق  •

في السياسات االقتصادية، كما تفرض الشروط الالزمة النتقال رؤوس األموال واليد العاملة مابين 

فة إلى خلق إمكانيات انتقال مدخالت ومخرجات اإلنتاج في دول المشروعات المشتركة، إضا

 .3أسواق هذه البلدان، وهو ما يؤدي إلى إنشاء سوق قومية موحدة

وحيادية المشروعات المشتركة وبعدها عن هيمنة البلدان المضيفة لها، واشتغالها على  استقاللية •

، وهذا ما يجعلها تستفيد من المزايا النسبية لكل طرف مشترك في 4أسس اقتصادية وتجارية بحتة

التكاليف إلى أدنى مستوياتها ويجعلها في موقع تنافسي  انخفاضهذه المشروعات، وبالتالي 

 أفضل في مواجهة المنتجات األجنبية. 

تجارة بل إنها أكثر أهمية في حالة الدول النامية، ألن ما تحتاجه أوال ليست إجراءات تحرير ال •

  إجراءات خلق التجارة، أي تطوير الهياكل اإلنتاجية.
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ورة �&دم ���رات، ا�	���ل ا��	��دي ا�زرا�� ا��ر�� و	�د��ت ا���ظ�� ا������� �"	��رة، أطرو�� د�	وراه 3�، �Bر �

 119، ص�2002"�� ا��"وم ا��	��د�� و�"وم ا�	+��ر، ����� ا��زاCر، 
  125���ود ��د ا�A@�ل، ا�	���ل ا��ر�� ا�وا�/ وا.��ق، �ر�ز درا+�ت ا�و�دة ا��ر���، ��روت، ص 4
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توسيع القاعدة اإلنتاجية التي تعتبر عنصرًا مهًم لتحقيق االستقالل االقتصادي والتخصص المتطرف  •

في جانب الصادرات القائم علي سلعة أو عدد محدود من السلع األولية، وأن تلك المشروعات 

االقتصادية من األنشطة التقليدية المرتبطة باألسواق الخارجية إلي سوف تسهم في تحويل الموارد 

أنشطة اقتصادية تحدد وفقًا ألولويات المنهج اإلسالمي وبالشكل الذي تقل معه درجة االعتماد علي 

 .1العالم الخارجي

هم توسيع نطاق التبادل التجاري بين الدول المشتركة نظرًا ألن تلك المشروعات تساهم في تخطي أ  •

عقبات هذا التبادل وهما ضيق القاعدة اإلنتاجية والحماية الجمركية التي تلجأ إليها العديد من الدول 

لزيادة إيراداتها الجمركية أو لحماية إنتاجها من المنافسة الخارجية وهذا غالبًا ما سبب تردد بعض 

م صغيرة قابعة وراء ، وذلك علي حساب بقائها شراذ2الدول من االنخراط في اتفاقيات التكامل

الجدران القطرية في وقت أصبحت فيه دول العالم السيما الدول المتقدمة تتجه نحو التكتالت 

االقتصادية، وال ريب أن مساهمة المشاريع المشتركة في تنمية القاعدة اإلنتاجية وتوسيع األسواق 

شتركة لالقتصاديات منتجات هذه المشروعات من شأنه تقليل تبعية الدول الم القطرية أمام

. إذ أن زيادة التجارة في ما بين هده الدول تكون علي حساب وارداتها من العالم الخارجي 3األجنبية

ناهيك عن أن زيادة التبادل التجاري بين الدول المشتركة في المشروعات سيمتد أثره ليشمل تغيير 

الذي يعتمد على سلع محدودة، هيكلة الصادرات علي النحو الذي يقضي علي التخصص المتطرف 

 وهذا يسهم في عالج التبعية التجارية التي تعاني منها هده الدول.

توطين األرصدة المالية داخل المنطقة التكاملية، حيث أن المشروعات المشتركة تعد أفضل مجال  •

ء األكبر على غرار ما يوجد في العالم العربي، والتي مازال الجز  4الستيعاب هذه الفوائض المالية

                                                 
ا�ر���ن ز�� إ�راھ�م، ا�+وق ا<+5��� ا��
	ر�� ھدف �#��C �"	���ل ا��	��دي ��ن ا�دول ا:�@�ء �� ��ظ��  ��د 1

  133، ص 1993، أ�ر�ل 54ا��ؤ	�ر ا<+5��، ��"� آ��ق ا�	��د��، �دد 
�� ا�!"�I �در إ+5م ��� ا�د�ن، ���د ھ
�م !وا����، ا�	��ون ا������ وا��
رو��ت ا��ر��� ا��
	ر��، ��ظ 2

  24، ص1982�5+	6��رات ا�������، �&دم ��دوة ا��
رو��ت ا������� ا��ر��� ا��
	ر��، ا�دو��، 

��ن أ��د ���، درا+� �ول ا�	��ون ا������ ودور ا��
رو��ت ا��ر��� ا��
	ر�� �� 	�&�ق ا�	���ل ا��	��دي،  3�

ر، 2. 1ا��دد ��"� ا��	��د ا��ر��، 	�در �ن ا	��د ا��	��د��ن ا��رب، � ���  141، ص1988ا�+�� ا��6

ا��ؤ++� ا��ر��� �@��ن ا�+	6��ر، دور ا��ؤ++� ا��ر��� �@��ن ا�+	6��ر �� 	���� ا��
رو��ت ا��ر��� و	��Aز  4
 2، ص 1982ا�&ط�ع ا�!�ص �"�
�ر�� �� 	�و�"#�، ا��و�ت، 
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من الفوائض المالية موظفًا في الخارج مع ما ينطوي علي ذلك من مخاطر سياسية واقتصادية 

وغيرها، وهي بهذا تحل مشكلة التبعية المالية في دول الفائض، ونفس الوقت تحل مشكلة التمويل 

االقتراض  التي تعاني منها دول العجز علي النحو الذي يقلل من حاجتها للتمويل األجنبي السيما

الخارجي وفوائده الربوية ومخاطره المدمرة وهي بالتالي تساهم في القضاء علي التبعية المالية داخل 

المنطقة التكاملية بشقيها، وهكذا يتضح أن المشروعات المشتركة تعمل على ربط اقتصاديات هده 

اإلنتاج وزيادة  من خالل انتقال رأس المال والعمل ومدخالت ومخرجات -الدول ببعضها البعض

 وفك ارتباطها التبعي باالقتصاديات األجنبية.  - فرص التبادل التجاري

  المطلب الثالث: معوقات المشروعات المشتركة

على الرغم من الخصائص والسمات التي تتميز بها المشروعات المشتركة عن غيرها من مداخل 

الكثير منها تتعرض إلى مشاكل ومعوقات تحول التكامل االقتصادي، وآثارها االيجابية العديدة، إال أن 

دون تحقيقها األهداف التي أنشأت من أجلها. ويمكن ذكر بعضا من هذه المعوقات التي تقف في طريق 

  : 1المشروعات المشتركة فيما يلي

نقص البنية التحتية األساسية التي تيسر تنفيذ المشروع المشترك بتكاليف منخفضة، من خدمات  •

وانئ، والمطارات، ومصادر الطاقة، فنقص هذه المرافق يعتبر من أهم معوقات المشاريع النقل والم

 المشتركة، حيث يترتب عدم توفرها تحميل المشروع أعباء إضافية ينعكس أثرها على المردود.

خلل هيكل تمويل المشروعات، إذ أن التأخر أو العجز في الوفاء بالمتطلبات التمويلية  •

توفر مؤسسات تمويلية في الدول األعضاء تقدم تمويال طويل المدى بشروط للمشروعات، وعدم 

معقولة، يدفع أحيانا إلى االعتماد بشكل كبير على القروض قصيرة األجل، بمعدالت فائدة عالية 

 لتمويل احتياجات متوسطة وطويلة األجل.

ول المتقدمة، وذلك اتجاه بعض دول أعضاء التكامل إلى التعاون مع الدول األجنبية خاصة الد •

من خالل إقامة مشروعات مشتركة فيما بينها، وهذه عملية مناقضة تماما لعملية قيام المشروعات 

 المشتركة.

االزدواجية ما بين المشروعات القطرية والمشروعات المشتركة، إذ إنه في الوقت الذي تتجه فيه  •

                                                 
- 115، �ر�ز درا+�ت ا�و�دة ا��ر���، ��روت، ص���ود ��د ا�A@�ل، ا�	���ل ا��	��دي ا��ر�� ا�وا�/ وا.��ق 1
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ه الدول في الوقت ذاته بجهود الدول نحو إقامة مشروعات مشتركة فيما بينها، تقوم بعض هذ

منفردة إلقامة مشروعات قطرية مماثلة، وهذه الظاهرة تؤدي إلى التنافس وتضارب المصالح فيما 

بين المشروعات القطرية والمشتركة، وخاصة في األسواق الخارجية في حالة المشروعات الكبيرة 

 المتجهة نحو التصدير.

دول في مجالس اإلدارة، وظهور كوادر جديدة بين الحين سرعة تغيير الكوادر العليا الممثلة لل •

واآلخر ال دراية لها بأعمال المشروعات المعنية، مما يعرقل سير أعمالها ويحد من إنجازاتها. 

وتمتد هذه المشكلة إلى فئة العمال حيث يترك عدد كبير منهم العمل في المشروعات المشتركة 

 هودا كبيرة لتدريبهم، وتحملت مبالغ طائلة من األموال.بعد أن تكون هذه المشروعات قد بذلت ج

قد تجد المشروعات المشتركة أيضا صعوبة في الحصول على الكوادر المؤهلة ذات الخبر   •

المتخصصة بسبب منافسة القطاع الخاص لها، ودفعه لرواتب وأجور عالية وامتيازات عديدة ال 

 تستطيع المشروعات المشتركة دفعها.

وف السياسية غير المواتية وٕاعاقة متابعة تنفيذ بعض المشروعات المشتركة، أو تعثر تأثير الظر  •

 القائم منها أو تصفيتها، حتى وٕان كانت تمارس نشاطها بنجاح.

تدهور قيمة العملة المحلية في بعض الدول بسبب التمويل بالعجز، أو بسبب ضعف قدرة  •

مما ينتج عنه سعر صرف منخفض للعملة المعروض من النقد األجنبي مقارنة بالطلب عليه، 

المحلية تجاه العمالت القابلة للتحويل، وهذا له أثر كبير على المساهمين في المشروعات 

 .  1المشتركة المقامة في تلك الدولة مثل تآكل األرباح عند تحويلها إلى الخارج

بشكل سليم حتى يتسنى من عبوره بد تدني مستوى دراسات الجدوى التي تعتبر الجسر الذي ال  •

اتخاذ القرارات المالئمة لقيام هذه المشروعات وتحقيق األهداف المسطرة، فموضوع دراسة الجدوى 

يشير إلى مجموعة المعلومات والمعرفة التي تهتم بدراسة وفحص وتقييم المشروعات وذلك 

اط في التفاؤل وعدم إلقرارها ومن تم خروجها إلى حيز التنفيذ. فالدراسات التي تقوم على اإلفر 

اإللمام بمختلف جوانب المشروع، وعدم تقديرها الحتياجاته الفعلية، وكذا طول الفترة المخصصة 

 . 2للدراسة قد تفقد صالحيتها عند التنفيذ وعدم تطابقها للواقع

                                                 
   130-���129و�� +#�م، ا�+	6��رات ا��ر��� ا������ و�+�ھ�	#� �� 	�&�ق ا�	���ل ا��	��دي ا��ر��، �ر�/ +��ق،  1
، 2006/ �4دد–�"�Aط�� ���س، ا��
رو��ت ا�!"���� ا��
	ر�� �Kداة ��ذب ا:�وال ا��#�رة، ��"� ا����ث  2
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تجد المشروعات المشتركة صعوبة كبيرة عندما تقوم باختيار موطن النشاط، حيث تسعى كل دول  •

ثار بالمشروع لالستفادة أكثر من المنافع التي يتوقع الحصول عليها، مما يجعله محل لالستئ

صراع بين األطراف، ومن فقد يكون اختيار الموطن الذي ستقام في هذه المشروعات انطالقا من 

 اعتبارات سياسية ونزوال عند رغبة األطراف المشاركة، دون مراعاة الميزات النسبية للموقع.  

مما سبق أن التكامل االقتصادي ال يمكن أن يتم إال من خالل مراحل ومداخل تراعي نستخلص 

خصوصيات جميع الدول األعضاء بمختلف أنظمتها وتوجهاتها وأطر عملها. ولعل من المفيد القول أن 

المشروعات المشتركة هي المدخل األنسب خاصة في الدول النامية، والتي تعاني ضعف هياكلها 

، وضيق قاعدتها اإلنتاجية، حيث يمكن أن تستفيد من المشروعات المشتركة إذا كان توزيعها االقتصادية

مبني على دراسات الجدوى االقتصادية لها، حيث تقوم على االستغالل األمثل للموارد المتاحة في الدول 

تطبيق وذلك أطراف التكامل. كما أن المشروعات المشتركة تعتبر أكثر األدوات التكاملية قابلية لل

لمرونتها، ولكونها أقل هذه األدوات إثارة للمصالح القطرية، ولقدرتها أيضا على إزالة العوائق التي تعترض 

  التكامل، وهذا لو استغلت وطبقت بطرق نظامية وبأسلوب رشيد.   
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 المبحث الرابع: بعض التجارب التكاملية في العالم

الثانية  قيام موجة من التكتالت االقتصادية اإلقليمية سواء بصيغتها شهد العالم بعد الحرب العالمية 

أو بصيغتها الجديدة التي شهدها النصف  ،التقليدية خالل عقد الخمسينات والستينات من القرن العشرين

الثاني من عقد الثمانينات من نفس القرن. ويعود إنشاء هذه التكتالت إلى مجموعة من العوامل التي تدفع 

لة ما أو مجموعة من الدول إلى تكوين تكتل اقتصادي أو االنضمام إلى تكتل اقتصادي قائم بالفعل دو 

  قصد االستفادة أكثر من مزايا ومنافع هدا التكتل.

ولعل أهم التكتالت االقتصادية التي احتلت مكانا بارزا على الساحة االقتصادية الدولية في الوقت 

اتفاقية منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية ( النافتا) ومنتدى التعاون الراهن نجد االتحاد األوربي، و 

ولم تكن هده التكتالت حكرا على الدول المتقدمة  .االقتصادي لدول شرق آسيا والمحيط الهادي ( أبيك)

من  فقط، وٕانما انتشرت أيضا بين الدول النامية التي تسعى من ورائها إلى االستفادة مما تتيحه العولمة

فعالياتها، وتعزيز القدرة التنافسية بالتفاعل  ضمنمزايا اقتصادية مرهونة بمدى المشاركة فيها واالنخراط 

االيجابي مع التحديات وتبني استراتيجيات اقتصادية قوية الستقطاب االستثمارات والتغلغل في األسواق 

 الدولية.    

التجارب التكاملية في العالم التي جمعت بين عدد من وفي هذا المبحث سوف نتطرق إلى بعض        

أشكال التكامل، منها ما ينتمي إلى إقليم واحد، وهناك ما يجمع بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأيضا 

 هناك شكل أخر يجمع بين عدة أقاليم ويضم أعضاء في تكتالت قائمة.
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  تجـربة االتحـاد األوربـي  المطلب األول:

يمثل االتحاد األوربي الذي يضم في عضويته سبعة وعشرين دولة نموذجـا واقعيـا لنجـاح إسـتراتيجية 

التكامل االقتصادي على صعيد القارة األوربية، وتأكد نجاحه طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن، فيعتبر 

تــاج عمليــة انــدماج وتكامــل مازالــت فــي أوج نشــاطها مــن أجــدر التكــتالت االقتصــادية القائمــة حاليــا، فهــو ن

وتفاعالتها، وقد أتاح هدا التكتل حرية انتقال رؤوس األموال والعمالة  وتبادل الخبرات واندماج اقتصادياتها 

بمـــا يعكـــس زيـــادة فـــي اإلنتاجيـــة، تـــدعيم االســـتثمارات، توســـيع نطـــاق المعـــامالت التســـويقية، زيـــادة التقـــدم 

 اع مستوى المعيشة.التكنولوجي وارتف

 النشأة والتطور : األول الفرع

وصول االتحاد األوربي إلى ما هو عليه اآلن هو نتاج الجهود المبذولـة طيلـة أكثـر مـن نصـف قـرن 

من الزمن انطالقا من أهداف متواضعة، وذلك من خالل التوقيع على اتفاقية الفحم والصلب بين عـدد مـن 

التـي تعمـل فـي  وكان الهدف هو تحرير تحرك رؤوس األموال والعمالـة، 1951في باريس  ∗الدول األوربية

وقعـت الـدول اتفاقيـة رومـا التـي وسـعت  1957مـارس  28وفـي تسهيل االسـتثمار. و مجال الفحم والصلب

مجــاالت التعــاون، وأصــبحت المجموعــة تحمــل اســم المجموعــة االقتصــادية األوروبيــة (الســوق المشــتركة). 

  :1لتي جاءت في هده االتفاقية ما يليوكان من أهم البنود ا

 إزالة الرسوم الجمركية ونظام الحصص بين الدول األعضاء. •

ـــين  • ـــة العوائـــق التـــي تحـــول دون انتقـــال األشـــخاص والخـــدمات ورؤوس األمـــوال ب إزال

 الدول األعضاء.

 توحيد التعريفة الجمركية اتجاه العالم الخارجي. •

 والنقل.وضع سياسة موحدة في مجال الزراعة  •

تطبيــــق إجــــراءات تســــمح بالتنســــيق بــــين السياســــات االقتصــــادية واالجتماعيــــة للــــدول  •

 األعضاء.

 التقريب بين التشريعات اإلقليمية في الدول األعضاء. •
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وقــد تــم االتفــاق علــى إنشــاء الســوق األوروبيــة المشــتركة تــدريجيا علــى مراحــل، بحيــث تبــدأ المرحلــة 

  .1970ية عام ، وتمتد إلى غا1958األولى في عام 

أنشـــئ االتحـــاد الجمركـــي بـــين دول المجموعـــة ووضـــعت وطبقـــت سياســـة زراعيـــة  1968وفـــي عـــام 

مشتركة، باإلضافة إلى تحقيق تقدم هائل في مجال التنسيق والتكامل فـي كثيـر مـن القطاعـات االقتصـادية 

ركـود التضـخمي مثل الطاقة والنقل. وفي عقد السـبعينات واجهـت المجموعـة بعـض المشـاكل، وخصوصـا ال

وانهيــار نظــام النقــد الــدولي، مــا أثــر عليهــا ســلبا، حيــث  1973التــي شــهدها االقتصــاد العــالمي فــي نهايــة 

انخفضــت معــدالت النمــو وانخفــض نصــيب المجموعــة مــن الصــادرات الدوليــة. لــدا كــان إنشــاء نظــام النقــد 

قرار الشــؤون النقديــة فــي غــرب مبــادرة مبكــرة نحــو الوحــدة النقديــة، وتحقيــق اســت 1979األوروبــي فــي عــام 

أوروبـــا وحمايـــة أوروبـــا مـــن التقلبـــات العنيفـــة فـــي قيمـــة الـــدوالر. وقـــد حـــدث بعـــد دلـــك قـــدر مـــن التقـــدم نحـــو 

والــدي هــدفا هــو إنشــاء ســوق أوروبيــة  1986اإلقليميــة حتــى تــم توقيــع القــانون األوروبــي الموحــد فــي عــام 

  . 1الموحد تسارعت الحركة نحو الوحدة األوروبية . ومند توقيع القانون األوروبي1992موحدة في عام 

وقـع وزراء خارجيـة الجماعـة االقتصـادية األوربيـة فـي ماسـتريخت علـى معاهـدة   1992فـي مـارس 

 : 2جديدة للوحدة، حيث أدخلت تعديالت جوهرية على معاهدة روما، واستهدفت معاهدة ماستريخت ما يلي

  وٕالغاء كافة الحواجز بين الدول األعضاء. التحرير الكامل لحركة السلع والخدمات •

 جـانفي  01إقامـة الوحـدة النقديـة الكاملـة علـى عـدة مراحـل تنتهـي بإقامـة بنـك أوربـي قبـل موعـد  •

 يتحكم في إصدار العملة الموحدة. 1999

   .سياسة خارجية مشتركة والتحرك نحو إقامة نظام دفاعي مشترك في إطار اتحاد أوربا الغربية •

  : 3و قد حددت اتفاقية ماستريخت ثالث مراحل لتحقيق الوحدة األوربية وتتمثل في   

، تهـدف إلـى تنسـيق السياسـات النقديـة وتحريـر حركـة 1993ديسمبر  31 -جويلية   01: المرحلة األولى

السياســة رؤوس األمــوال بــين الــدول األعضــاء وزيــادة التعــاون بــين الهيئــات العامــة ومزيــد مــن التطــابق فــي 

  .االقتصادية

، ويـتم فيهـا اسـتكمال اإلجـراءات المتعلقـة  1998ديسـمبر 31 -  1994جويليـة  01:  المرحلـة الثانيـة

بالتصـــديق علـــى االتحـــاد األوربـــي مـــن قبـــل جميـــع الـــدول األعضـــاء، مـــع تتبـــع دول المجموعـــة سياســــات 
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خاصــة مــا يتعلــق بمعــدل التضــخم اقتصــادية تهــدف إلــى تحقيــق التقــارب بــين معــدالت األداء االقتصــادي، و 

ونســبة عجــز الموازنــة العامــة، ونســبة الــدين الحكــومي إلــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وكــذلك أســعار الفائــدة 

 طويلة األجل.

، وكانـت تهـدف إلـى إنشـاء البنـك المركـزي األوربـي،          2002إلـى   1999جـانفي  01: المرحلـة الثالثـة

  الموحدة ورسم السياسة النقدية وتثبيت تداول اليورو في مرحلة سريعة.والذي يقوم بإصدار العملة 

  :الفرع الثاني: توسيع عضوية الجماعة األوروبية وهياكلها

اتســعت دائــرة عضــوية االتحــاد األوروبــي بقبــول أعضــاء جــدد، مــا أدى إلــى اتســاع نطاقهــا الجغرافــي 

  :1االتحاد، وفيما يلي الفترات التي تم فيها التوسعوزاد عدد سكانها، وارتفاع حجم الناتج المحلي لدول 

بستة دول هي فرنسا وألمانيـا وايطاليـا وهولنـدا وبلجيكـا  1951: بدأ االتحاد في عام الدول األعضاء

التحقت بها كل من المملكـة المتحـدة، ايرلنـدا والـدانمارك، ثـم اليونـان عـام  1973واللوكسمبورغ. وفي العام 

، ليصـبح عـدد األعضـاء اثنـي عشـر دولـة، ثـم انضـمت السـويد 1986برتغال فـي عـام ، واسبانيا وال1981

امتد االتحاد األوروبـي نحـو دول أوروبـا الشـرقية  2004. وابتداءا من العام 1995لندا والنمسا في عام نوف

بعــد انهيــار االتحــاد الســوفيتي، حيــث انضــمت عشــر دول جديــدة هــي: اســتونيا وبولنــدا وجمهوريــة التشــيك 

نيا والمجر،  كما انضمت كل من قبرص ومالطا لالتحاد في نفس السنة. اسلوفاكية وسلوفينيا والتفيا وليتو و 

  دولة. 27انضمت رومانيا وبلغاريا ليصبح عدد أعضاء االتحاد األوروبي  2007وفي 

  هياكل االتحاد: 

  :2أنشأ االتحاد األوروبي خمسة هياكل أساسية لتسيير دوالبه وهي

ألوروبــي الــذي يــتم انتخــاب أعضــاءه مباشــرة مــن قبــل نــاخبي الــدول األعضــاء ولــه دور البرلمــان ا •

سـنوات، مهمتـه التصـويت  5نائبـا منتخبـين مـن مـواطني االتحـاد لمـدة  785تشريعي، ويتكون مـن 

  على ميزانية االتحاد ومراقبة اللجنة األوروبية (يوجد مقره في ستراسبورغ بفرنسا). 

  ي الجهاز التنفيذي لالتحاد وتعتبر أهم جهاز فيه.المفوضية األوروبية: وه •

مجلس االتحاد األوروبي وهو الجهـاز التشـريعي لالتحـاد ويضـم مجـالس الـوزراء حسـب التخصـص  •

 وممثلي الدول األعضاء.
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وكـــالء يشـــرفون علـــى احتــــرام  9قاضــــيا و  27العـــدل: وهـــي جهــــاز قضـــائي يتكـــون مـــن  محكمـــة •

 التشريعات والقوانين الخاصة باالتحاد وتطبيق المعاهدات (يوجد مقرها في لوكسمبورغ).

ديــوان المحاســبات وهــو جهــاز رقــابي يشــرف علــى مراقبــة ميزانيــة االتحــاد، كمــا أنشــأ االتحــاد عــدة  •

ــــى غــــرار  ــــدول أجهــــزة أخــــرى عل ــــذي يتكــــون مــــن رؤســــاء دول وحكومــــات ال ــــس األوروبــــي ال المجل

  األعضاء، واللجنة االقتصادية واالجتماعية والبنك المركزي األوروبي وبنك االستثمار.

  الفرع الثالث: بعض انجازات االتحاد األوروبي االقتصادية:  

جعلت منها النموذج الذي لقد حقق االتحاد األوروبي إنجازات باهرة وضعتها على مشارف الوحدة، و 

  :1يحتدا به، ومن االنجازات التي حققتها ما يلي

تكــوين المؤسســات االقتصــادية الرئيســية لالتحــاد األوروبــي وهــي: اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة  •

 األوروبية، والبنك المركزي األوروبي، وبنك االستثمار األوروبي، ومحكمة المدققين.

دولـة بتعــداد  27لموحـدة، والتــي تعـد أكبــر سـوق حـرة فــي العـالم، وتضــم تأسـيس السـوق األوروبيــة ا •

 مليون نسمة، يتمتعون بحرية البيع والشراء، وحرية االنتقال والعمل. 504سكاني 

، والتي أدى استقرارها 2002إصدار العملة النقدية األوروبية الموحدة "اليورو" في األول من يناير  •

 ئيسية في العالم.إلى أن أضحت إحدى العمالت الر 

 تأسيس أول وحدة جمركية أوروبية باسم "المؤسسة االقتصادية األوروبية". •

زيادة معـدالت النمـو االقتصـادي للعديـد مـن دول االتحـاد فـي إطـار "النمـوذج الوحـدوي األوروبـي"،  •

 مثل: دولتي ايرلندا، واسـبانيا، حيـث حققتـا معـدل نمـو كبيـر فـي العشـرين عامـا الماضـية بـدعم مـن

 االتحاد األوروبي.

 دعم النظم االقتصادية ألعضاء االتحاد األوروبي الجدد، وخاصة من دول وسط وشرق أوروبا. •

معالجة األزمات االقتصادية، والمالية التي عانـت بعـض دول االتحـاد األوروبـي منهـا، والتـي يـأتي  •

 في مقدمتها دولة اليونان مؤخرا.   

لتجربة األوروبية في التكامل والوحدة قد وصلت إلى أعلى مراتب من خالل ما سبق يمكن القول أن ا   

التكامل، حيث تدرجت عبر مراحله بموضوعية وواقعية، واستطاعت أن تتغلب على العقبات التي واجهتها 

  .لتصبح في الوقت الحاضر المثال والنموذج الذي يحتدى به ،خالل مسيرتها
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  نشأتها، مبادئها وأهدافها. ∗∗NAFTA (النافتا)يكا الشمالية : منطقة التجارة الحرة ألمر المطلب الثاني

تعتبر هذه التجربة شكل من أشكال التكامل االقتصادي المقيم حديثا مقارنة بتجربة االتحاد األوربي، 

كما ال تقتصر هذه التجربة على دول ذات اقتصاديات متجانسة ومتقدمة، وٕانما تجاوزت السعي لربط 

مصالح الواليات شبكات من التعاون أو الشراكة مع أطراف أقل نموا، ونجد قيام هذه المنطقة أملته 

المتحدة األمريكية التي ظلت ترفض الترتيبات اإلقليمية، وتحاول الحد منها بدعوى أنها تعوق تحرير 

التبادالت الدولية وذلك طيلة معظم القرن العشرين، أما خالل الثمانينات والتسعينات تحولت الواليات 

حول إقامة اتفاقات تجارة حرة مع مجموعة من  المتحدة نحو اإلشادة بمنافع الترتيبات اإلقليمية بالتفاوض

  الدول، ومن بينها اتفاقية " النافتا ".

  الفرع االول: نشاة النافتا   

فــي عهــد الــرئيس –) وهــي اتفاقيــة التجــارة الحــرة لــدول أمريكــا الشــمالية NAFTAنشــأت فكــرة النافتــا (

الركــود االقتصــادي الــذي شــهدته الواليــات األمريكــي جــورج بــوش األب، وقــد تزامنــت هــذه الفكــرة مــع فتــرة 

المتحدة األمريكية، والتي أخذت تبحـث عـن حـل للخـروج مـن دائـرة الركـود إلـى حالـة االنتعـاش خاصـة بعـد 

. وكــان فــي الواقــع أهــم الحلــول المطروحــة هــو تشــجيع التجــارة الدوليــة ∗∗تعثــر مفاوضــات جولــة أورجــواي

االقتصــادي، لــذا فقــد فكــرت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي  باعتبارهــا المحــرك الرئيســي فــي عمليــة النمــو

إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة تضم الواليات المتحـدة األمريكيـة وكنـدا والمكسـيك،  حتـى تشـجع التجـارة البينيـة 

وتعمــل علــى زيــادة االســتثمار، ومــن تــم انخفــاض معــدل البطالــة وٕانعــاش االقتصــاد مــرة أخــرى. وقــد ســاعد 

الفكـــرة إســـراع دول المجموعـــة األوروبيـــة فـــي عمليـــات التكامـــل االقتصـــادي والنقـــدي، ممـــا  علـــى طـــرح هـــده

  . 1سيجعلها قوة اقتصادية تنافس الواليات المتحدة األمريكية

ـــات مضـــنية اســـتمرت   ـــدا  14وبعـــد مباحث شـــهرا توصـــلت كـــل مـــن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة وكن
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مبدئيـة تهــدف إلـى إقامـة منطقــة تجـارة حــرة فيمـا بينهــا.  م إلــى توقيـع اتفاقيــة12/08/1992والمكسـيك فـي 

وبنــاءا علــى هــذه االتفاقيــة يــتم إلغــاء معظــم الحــواجز الجمركيــة وغيــر الجمركيــة بصــفة تدريجيــة بــين هــذه 

م وهـو تـاريخ سـريان هـذه االتفاقيـة، وتنتهـي فـي أول 1994البلدان خالل فترة انتقالية بدأت مـن أول ينـاير 

  .  1تحرر وتيسر االستثمار عبر الحدود وتوسع التعاون بشأن البيئة والعمالةم، كما 2008يناير 

وتعتبر هذه االتفاقية "النافتا" في الواقع مكملة التفاقية التجارة الحرة بين كندا والواليات المتحدة والتي 

ســية لشــركاتها م، لضــمان التبــادل الحــر بــين الــدولتين وزيــادة القــدرة التناف1988تــم التوصــل إليهــا فــي عــام 

   .2اإلنتاجية والخدمية وزيادة معدالت النمو االقتصادي في البلدين

مما يؤكد أهمية هذا التكتـل هـو سـعي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي حجـم قـارة ودولـة عظمـى إلـى 

ـــى مســـتوى التكتـــل االقتصـــادي، كمـــا تحـــاول أن تســـتخدم القـــرب الجغرافـــي واإلطـــار  االرتفـــاع بمســـتواها إل

ظيمي لألمريكيتين لفتح منطقة تجارة حرة مع أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا الجنوبية، بمـا فـي ذلـك التن

البرازيــل واألرجنتــين إذا اســتوفت معــايير واشــتراطات اقتصــادية وماليــة معينــة. وتمثــل اتفاقيــة النافتــا تجمعــا 

ون دوالر وفقــا لتقــديرات عــام بليــ 6404مليــون نســمة، وناتجــه المحلــي الخــام  363قويــا يبلــغ عــدد ســكانه 

هــذا التكتــل يــرى الــبعض أن وعــن  .3، ويكــون بــدلك تكتــل دول النافتــا يقتــرب مــن االتحــاد األوروبــي1992

 : 4أمريكا هي التي دعت إليه ورعت إنشاءه للدواعي التالية

  المخاوف األمريكية من القوة االقتصادية ألوربا الموحدة.  1-

  القلق األمريكي من القوة االقتصادية والصناعية والتكنولوجية لليابان. 2-

  القلق األمريكي من استغالل أوروبا الموحدة النتزاع تنازالت تجارية من أمريكا إذا ما بقيت منفردة.  3-

  مبادئ النافتا  الفرع الثاني:

اتخــذت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا والمكســيك مجموعــة مــن التــدابير لتنشــيط التجــارة اإلقليميــة 
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  : 1بينهما، فوضعوا الخطوط العريضة لالتفاقية وكانت كما يلي

قيـــود االســـتيراد  إلغـــاء الرســـوم علـــى معظـــم المنتجـــات عنـــد ســـريان االتفاقيـــة. وقـــد ألغيـــت معظـــم •

 والتصدير، خاصة الحصص وأدون االستيراد

فــــي المائــــة علــــى األقــــل مــــن القيمــــة المضــــافة  60 – 50ضــــرورة أن تحتــــوي المنتجــــات علــــى  •

 اإلقليمية.

وضــــع إجــــراءات موحــــدة للجمــــارك تــــنص علــــى شــــهادة المنشــــأ، وٕاجــــراءات التحقــــق، واألحكــــام  •

شأ واألحكام المسبقة، والتعاون الجمركـي وٕانشـاء المسبقة، والمراجعة واستئناف أحكام تحديد المن

 فريق عمل.

يســمح بــاإلجراءات الصــحية أو المتعلقــة بالصــحة النباتيــة الســارية أو التــي تــدخلها أي دولــة مــن  •

دول "النافتـــا" بشـــرط أال تكـــون قناعـــا للقيـــود التجاريـــة وأن تعتمـــد علـــى المبـــادئ العلميـــة وتقيـــيم 

 المخاطر.

ى إلغاء جميع الحواجز غير الجمركية أمام التجارة وتحويلها إلى رسـوم تتفق جميع األطراف عل •

 جمركية أو المزج بين الحصص والرسوم الجمركية.

ـــراع وحـــق  • ـــة بـــراءات االخت ـــة مجموعـــة شـــاملة مـــن األحكـــام التـــي تتعلـــق بحماي تتضـــمن االتفاقي

 التأليف والنشر والعالمات التجارية.

 ين التي تنظم الممارسات التي تحد من المنافسة.تتعهد كل دولة بالمحافظة على القوان •

 تحرير حركة الشاحنات عبر الحدود لتقليل تكاليف النقل •

تحريــر انتقــال رؤوس األمـــوال وٕازالــة كافـــة القيــود المفروضـــة علــى االســـتثمارات فــي القطاعـــات  •

الجويــة المختلفــة، باســتثناء قطــاع البتــرول فــي المكســيك والصــناعة الثقافيــة فــي كنــدا، والخطــوط 

 واالتصاالت السلكية والالسلكية في الواليات المتحدة األمريكية.

يمكن ألية دولة االنسحاب من االتفاق شريطة أن تعلن رغبتها في االنسحاب من االتفاقية قبـل  •

 التاريخ المعلن لذلك بستة أشهر. والسماح بانضمام أعضاء آخرين.

عــرض الصــناعة المحليــة لدولــة معينــة لــبعض العــودة إلــى قيــد مــن القيــود الجمركيــة فــي حالــة ت •

 الصعوبات نتيجة فتح السوق.
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تحديد إجراءات ووضع آلية عادلة وشفافة لتسوية النزاعات خاصة وبالذات في مجاالت المنشـأ  •

  واإلغراق والنواحي البينية

  : أهداف النافتا الفرع الثالث

  : 1تهدف منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية إلى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها

إلغـــاء الحـــواجز الجمركيـــة وتحريـــر التجـــارة وزيـــادة االســـتثمارات بصـــورة تـــؤدي إلـــى زيـــادة حجـــم  •

التجارة الدولية للدول األعضاء مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت زيادة حجـم التجـارة البينيـة 

 ما بين الدول األعضاء.في

قيام كل من الواليات المتحـدة وكنـدا بزيـادة االسـتثمارات فـي المكسـيك وهـذا مـا يـؤدي إلـى زيـادة  •

العمالة في هذه األخيرة، وفي نفس الوقت فـتح السـوق المكسـيكية التـي كانـت مغلقـة أمـام السـلع 

 األمريكية.  

زيادة قوة التفاوض لدول التكتل وزيادة قدرة التعامل مـع التكـتالت االقتصـادية العمالقـة خاصـة   •

االتحاد األوربي، مع تحقيق ميزة تنافسية في مواجهـة الصـادرات مـن دول تلـك التكـتالت وزيـادة 

القــدرة التنافســية علــى الــدخول إلــى منطقــة جنــوب شــرق آســيا بصــفة خاصــة التــي تشــهد أعلــى 

 نمو في العالم.  معدالت

محاولــة تعزيــز موقــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي ســعيها لقيــادة االقتصــاد العــالمي وتنشــيط  •

التجــارة العالميــة ومحاربــة انتشــار الفســاد االقتصــادي ومواجهــة سياســات الحمايــة التجاريــة فــي 

 .2أوربا وآسيا وبالتحديد في اليابان

ألعضــــاء وٕاحــــالل المنتجــــات اإلقليميــــة محــــل المنتجــــات تنشـــيط التجــــارة اإلقليميــــة بــــين الــــدول ا •

المســتوردة مثــل قيــام الواليــات المتحــدة باســتيراد عصــير البرتقــال المركــز مــن المكســيك بــدال مــن 

  أمريكا الالتينية، وخاصة البرازيل. 

زيــادة معــدل نمــو النــاتج المحلــي والــدخول للــدول األعضــاء حيــث تشــير الدراســات أنــه كــان مــن  •

 %من ناتجها المحلي اإلجمالي، ونحو  05 %ادة حقيقية في دخل المكسيك بنحو المنتظر زي

في كندا وفيما يخص المستوى القطاعي وافقت المكسـيك  0,87 %في الواليات المتحدة و 0,3
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علــى تحريــر قطــاع الــذرة، بينمــا وافقــت الواليــات المتحــدة علــى تخفــيض الحــواجز التــي تفرضــها 

  . 1طازجة والخضرواتعلى التجارة في الفاكهة ال

  رفع القدرة التنافسية لمنشآتها في األسواق العالمية مع مراعاة حماية البيئة. •

تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول األعضاء القائم على المزايا النسبية والمزايا التنافسية لكل  •

  دولة. 

عـالج مشــكالت البطالــة فــي الــدول األطــراف بزيـادة الطاقــات اإلنتاجيــة الجديــدة وبالتــالي تعظــيم  •

فـــرص العمـــل أمـــام الـــراغبين. وكـــدلك دعـــم التنميـــة المســـتدامة وحمايـــة حقـــوق العمـــال وتحســـين 

  ظروف العمل داخل دول االقليم.

وتـــوفير حمايـــة مناســـبة إزالـــة عوائـــق التجـــارة وتشـــجيع المنافســـة الحـــرة وزيـــادة فـــرص االســـتثمار  •

للملكيـة الفكريـة، واتبــاع أسـاليب فعالــة لتنفيـذ االتفاقيـة وحــل المنازعـات. وكــدلك تقلـيص األعبــاء 

  . 2اإلدارية على المصدرين والمستوردين والمنتجين الذين يقومون بالتبادل في اإلقليم

التعريفـة الجمركيـة بشــكل  سـلعة مـن 900وتتمثـل توجهـات النافتـا فـي تحريـر التجـارة المتبادلــة لحـوالي 

متــدرج، فالفئــة(أ) مــن هــذه الســلع تتمتــع بتحريــر فــور، والفئــة (ب ) بتحريــر بعــد خمســة ســنوات، والفئــة (ج) 

ـــدول  ـــين ال ـــة تـــداول الســـلع ب بعـــد عشـــر ســـنوات والفئـــة (د) بعـــد خمســـة عشـــر ســـنة هـــذا مـــع الســـماح بحري

  األعضاء.

منطقة تجارة حرة دون أن يتعداها إلى قيام اتحـاد جمركـي أو وعلى الرغم من أن تجمع النافتا اتخذ شكل       

سوق مشتركة، إال أنه يعتبر تطبيقا لإلقليمية الجديدة، وليس للنظرية التقليدية، فزيادة على تفاوت أعضاءه فـي 

منـع مستويات النمو، فهو يجمع بين دولة نامية ودولتـين مـن أكثـر دول العـالم تقـدما، كمـا أن هـذه االتفاقيـة ال ت

أعضــاءها مــن عقــد اتفاقيــات تجاريــة مــع دول أخــرى. ومــن الواضــح أن هــذه التجربــة كانــت فــي صــالح الــدول 

المتقدمــة أكثــر منهــا فــي الدولــة الناميــة (المكســيك)، فقــد وجــدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا حــال لمعظــم 

الجــة مشــكلة الهجــرة الغيــر الشــرعية مشــاكلهم فــي تصــريف منتجــاتهم عبــر المكســيك إلــى أمريكــا الالتينيــة، ومع

البتــرول  اليــات المتحــدة األمريكيــة مــنوقضــايا التهريــب، كمــا ســعت هــذه االتفاقيــة أيضــا إلــى تــأمين واردات الو 

  والغاز الطبيعي من المكسيك التي تملك احتياطيا كبيرا منه.
                                                 

��د ا�وھ�ب ر��دي، ا�	�	5ت ا��	��د�� �� ��ر ا��و��� و	��Aل ا�	���ل ا��	��دي �� ا�دول ا������، أطرو��   1

ورة د�	وراه�  64، ص2007، ����� ا��زاCر، �Bر �

  340-341.���د ���ود ا<��م، 	��رب ا�	���ل ا������� و�Oزاھ� �"	���ل ا��ر�� �ر�/ +��ق، ص   2
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  (APEC) ∗∗: منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الباسيفيكيالمطلب الثالث

حيـــث أن معظـــم التكـــتالت التـــي  ،يعتبـــر هـــذا التكتـــل مـــن بـــين التكـــتالت االقتصـــادية القاريـــة

أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية اتخـذت بعـدا إقليميـا ( داخـل إقلـيم قـاري واحـد أو منطقـة جغرافيـة واحـدة) 

تقدم التكنولوجي وما أفرزتـه العولمـة مثل االتحاد األوربي أو منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، ونظرا لل

االقتصادية في العقدين األخيرين من القرن العشرين انتقلت حركة التكامل االقتصادي من إطارها اإلقليمي 

إلى نطاقهـا القـاري، بمعنـى أن قـارة بأكملهـا تقـيم مجموعـة مـن الترتيبـات االقتصـادية مـع قـارة أخـرى بهـدف 

قــارتين. فاتســع نطــاق التكامــل االقتصــادي القــاري بــين الــدول المتقدمــة فــي تحريــر التجــارة الخارجيــة بــين ال

قــاراتي أمريكــا الشــمالية وأوربــا مــن ناحيــة، وقــاراتي أمريكــا الجنوبيــة وآســيا مــن ناحيــة أخــرى، ومــن األمثلــة 

محـيط البارزة على التكامل االقتصادي القاري ( تكتل األمريكيتين )، ومنتدى التعـاون االقتصـادي آلسـيا وال

الــذي يضــم فــي عضــويته عــددا مــن الــدول المتقدمــة والناميــة والواقعــة فــي قــارات أمريكــا  (APEC)الهــادي 

  الشمالية والجنوبية وآسيا، إفريقيا، أستراليا. 

  : نشاة االبيكالفرع االول 

علــــى دعــــوة أســــتراليا، التــــي قامــــت باستضــــافة  بنــــاءا 1989ظهــــرت أبيــــك للوجــــود فــــي عــــام 

ليمثل أكبر منطقة للتجارة الحرة   ∗∗دولة 21االجتماع األول لزعماء دول المنتدى الذي يضم في عضويته 

، ويضــم ثــالث قــوى اقتصــادية فــي العــالم 2020فــي العــالم، تــزول بهــا كافــة الحــواجز التجاريــة بحلــول عــام 

تنتمـي جغرافيـا إلـى منطقـة المحـيط الهـادي وآسـيا، إضـافة يابـان، والصـين)، (الواليات المتحدة األمريكيـة، ال

إلى هذا فإن المنتدى يدمج في عضويته بين تكتلين اقتصاديين هما " النافتا " ألمريكا الشمالية و" أسيان " 

 %لي مليار نسمة لها حوا 2,6. ويمثل المنتدى أكثر من ثلث سكان العالم بتعداد حوالي 1لدول شرق آسيا

مــن تجــارة العــالم،  47%تريليــون دوالر أمريكــي وحــوالي  19مــن النــاتج المحلــي العــالمي، أ ي حــوالي  60

مـن النمـو االقتصـادي  70%كما يمثل المنتدى أكثر مناطق العالم ديناميكية اقتصـادية حيـث تمثـل حـوالي 

                                                 
∗∗ Asia Pacific Economic cooperation.  

ھذه ا�دول ھ�: أ+	را���، �رو��ي، ��دا، ا�
�"�، ا���ن، ھو�W �و�W ا������، أ�دو��+��، ا�����ن، �ور�� ا���و���،  ∗∗
5�دا، ا�و���ت ��	 ،������، ا���رو، ا�A"��ن، رو+��، +���Oورة، 	����� ا����Bو��ا��	�دة، ����ز��، ا���+�ك، ��وز�5�دا، ���وا

��م.	��  
، +ور��، ر��/ �64��ل ا�ز��B، "ا�	�	5ت ا��	��د�� �� ا����م ( أ��ك ��وذ�� )" ، ��"� ا�+��+�� ا�دو���، ا��دد   1

  57.، ص 2000
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علــى  -القائمــة علــى التجــارة أبيــك  -خــالل الســنوات العشــر الماضــية.  وتســتحوذ اقتصــاديات دول تجمــع 

  . 1أكبر تجمع لالدخار وأكثر التكنولوجيا تقدما وأسرع األسواق نموا

المنظمة الوحيدة غير الحكومية في العالم التي تعمل على أسـاس تعهـدات غيـر ملزمـة،  ويعد اآلبيك

خـالل اجتمـاع القـادة االقتصـاديين  1994وحوار منفتح، واحترام متكافئ آلراء جميع المشاركين. وفي عام 

تجـــارة  ، تـــم تبنـــي إعـــالن الحـــل المشـــترك لقـــادة اآلبيـــك، والتـــي تعهـــدت فيهـــا بتحقيـــقبإندونيســـيافـــي بوجـــور 

  .2لالقتصاديات النامية 2020لالقتصاديات الصناعية، وعام  2010واستثمارات حرة ومنفتحة بحلول عام

وتعقـــد هــذه االجتماعـــات كـــل ســـنة علـــى  ،اجتماعـــا 24ولقــد عقـــدت قمـــة منتـــدى األبيــك حتـــى اآلن 

لـذي عقـد فـي صـعيد وزاري وأحيانـا علـى صـعيد رئاسـي يشـارك فيهـا رؤسـاء الـدول األعضـاء، وكـان أولهـا ا

، وهو العام الذي تأسست فيـه األبيـك، وآخرهـا عقـد فـي روسـيا (فالديفوسـتوك) 1989أستراليا (كانبرا) سنة 

، والـذي صـدر 1993. ومن أهم القمم السنوية، مؤتمر سياتل في الواليات المتحدة فـي خريـف 2012عام 

إلضافة إلى الهدف األساسي هـو عنه إعالن يتضمن تشجع على المشاركة وانضمام أعضاء جدد إليها، با

إزالــة العوائــق التــي تقــف أمــام التجــارة واالســتثمار حتــى يمكــن ممارســة المزيــد مــن التجــارة فــي المنطقــة ومــع 

بقية دول العالم ، مما يؤكد سعي المجموعة إلقامة منطقـة حـرة، ولـيس إلقامـة وحـدة اقتصـادية ونقديـة، أي 

االتحاد األوروبي. ومؤتمر فانكوفر في كندا عام  نموذجنافتا منها إلى  نموذجأنها تريد أن تكون أقرب إلى 

، وقــد جــاء هــذا المــؤتمر فــي أعقــاب األزمــة 3، تقــرر فيــه ضــم روســيا والفيتنــام والبيــرو إلــى المنظمــة1997

الماليـة اآلسـيوية، وأقــر فيهـا الرؤســاء خطـة إلنقــاد ومسـاعدة اقتصـادات الــدول علـى تخطــي األزمـة. وكــذلك 

فـي مدينـة أوكالنـد عاصـمة نيوزيالنـد، والقمـة السـنوية  1999ة السابعة التـي عقـدت فـي شـهر سـبتمبر القم

  . 42001سبتمبر 11الثامنة التي عقدت في سلطنة بروناي في أعقاب أحداث 

  : أهداف األبيك الفرع الثاني

إعــالن ســيول أســس وأهــداف األبيــك التــي حــددها كمــا  1991أصــدر االجتمــاع الــوزاري الثالــث ســنة 

  : 5يلي
                                                 

���، ا�&�ھرة،  1�� أ+��� ا���دوب، "ا��و��� وا<�"����، �+	&�ل ا����م ا��ر�� �� �� ا�	��رة ا�دو���، ا�دار ا���ر�� ا�"�
  85.، ص 2001
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تحقيق استدامة النمو والتنمية في اإلقليم لصالح شعوب منظمة األبيك، والمساهمة بذلك في النمـو  •

  والتنمية لالقتصاد العالمي. 

ذلك تعظيم مكاسب كل من اإلقليم واالقتصاد العالمي الناتجة عن تزايد االعتماد المتبادل، بما في  •

  تشجيع تدفقات السلع والخدمات ورأس المال واالستثمار والتكنولوجيا. 

تطـــوير النظـــام التجـــاري المتعـــدد األطـــراف المنفـــتح وتقويتـــه لصـــالح دول آســـيا والباســـيفيك وجميـــع  •

  االقتصاديات األخرى. 

"   تقلـــيص عوائـــق تجـــارة الســـلع والخـــدمات واالســـتثمار بـــين الـــدول األعضـــاء وفقـــا لقواعـــد " الجـــات •

 وبدون إلحاق إضرار باالقتصاديات األخرى. 

تشجيع القطاع الخاص على المشـاركة فـي أنشـطة األبيـك، وذلـك مـن أجـل زيـادة و تعظـيم المنـافع  •

  من التعاون اإلقليمي. 

كما تضمن اإلعالن أيضا التزام وزراء المنتدى بااللتقاء سنويا وٕاجـراء مناقشـات غيـر رسـمية لتقويـة 

  ت المتفق عليها، وتحقيق أهداف التجارة الحرة المفتوحة. وتأكيد االلتزاما

  مؤشرات وأرقام األبيك االقتصادية والتجارية الفرع الثالث: بعض

، نما اجمالي الناتج المحلي والتجاري بشكل مطرد، و يمكن إدراج 1989مند تأسيس األبيك عام 

  :  1بعض الحقائق واألرقام التي تخص هذا التطور فيما يلي

تريليون دوالر 11.8تضاعف اجمالي الناتج المحلي لآلبيك بالقيمة الشرائية ثالثة أضعاف من  •

  .2006تريليون دوالر في عام  37.3إلى  1989أمريكي في 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي بالقيمة الشرائية  56كان أبيك يمثل  2006في  •

  .1989في المائة في  51مقارنة ب 

 1989في المتوسط سنويا مند  %6.6مالي الناتج المحلي لآلبيك بالقيمة الشرائية بنسبة نما إج •

  ) في نفس الفترة.  %6وهي أسرع من النمو المتوسط العالمي(

دوالر أمريكي في عام  5205من  لي للفرد بالقيمة الشرائية في اآلبيكحوارتفع إجمالي الناتج الم •

 بـي يقدر ذى من المتوسط العالمي ال، وأعل2006دوالر أمريكي في  13994إلى  1989

  .2006دوالر أمريكي في  10305

                                                 
1  www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2007-09/03/content_482664htm 
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تريليون  3سنويا في المتوسط وارتفعت من  %8نمت تجارة اآلبيك مع العالم بنسبة  1989  ومند •

من  %44. وتمثل اآلبيك 2006والر في تريليون د 13.2إلى  1989دوالر أمريكي في 

  من واردات العالم. %45صادرات العالم، و

تريليون دوالر  1.5وارتفعت السلع والخدمات التي تصدرها الدول األعضاء في اآلبيك من  •

  تريليون دوالر أمريكي. 6.5إلى  1989أمريكي في 

في المتوسط سنويا  %8شهدت التجارة السلعية بين اقتصاديات اآلبيك نشاطا، ونمت بسبة  •

مليار دوالر أمريكي إلى  842. وارتفعت صادرات التجارة السلعية في المنطقة من 1989مند

  .2006تريليون دوالر أمريكي في  7.3

  من إجمالي التجارة السلعية لآلبيك.   %69، مثلث التجارة السلعية في المنطقة 2006في عام  •

ألعضاء فيه إلى إقامة تكتل اقتصادي يأتي من رغبة ويالحظ أن تطور األبيك واتجاه الدول ا

مشتركة بين اليابان والواليات المتحدة، واالتفاق فيما بينهما على أنه من المهم اإلشارة إلى أن استيعاب 

دول النمور الصاعدة في جنوب شرق آسيا وحوض الباسيفيك، واحتوائها في منتدى اقتصادي يتطور إلى 

مكاسب للجميع، كما يضمن لليابان أن تقود التكتل االقتصادي لجنوب شرق تجمع اقتصادي قد يحقق 

  .1آسيا لمواجهة التكتالت االقتصادية األخرى، ويضمن السيطرة األمريكية على آسيا في نفس الوقت

يتضح لنا مما سبق أن تكتل األبيك يعتبر من اكبر التكتالت والتجمعات اإلقليمية مرونة وديناميكية       

مختلف العوائق التجارية وغير التجارية بين الدول أعضاء التكتل،  إلزالةبوضعه أهدافا محددة زمنيا 

قة عن طريق تكثيف التعاون والوصول إلى تعريفة جمركية موحدة، ودعم عمليات التنمية وتطوير المنط

  بين الدول االعضاء.

وٕان ما يميز منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الباسيفيكي عن الترتيبات التكاملية و 

التكتالت األخرى هو اشتماله على جميع أنواع الترتيبات اإلقليمية والتكاملية في العالم، إذ يجمع في 

ل النامية من جهة، ويضم أيضا من جهة أخرى الدول الواقعة في أقاليم عضويته بين الدول المتقدمة والدو 

من القارات األخرى. وهو بهذا الشكل يتبنى ويطبق صيغة اإلقليمية الجديدة في معظم جوانبها، فهو يضم 

عدة أقاليم، ويسمح بالتباين واالختالف في المستويات االقتصادية، وهو يجمع بين التجربتين األوروبية 

  ربة منطقة التجارة الحرة ألمريكا الشمالية.وتج

                                                 
1  www.bordain.com 
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  المطلب االرابع : تجربة مجلس التعاون الخليجي

حيث تم اإلعالن عنه  ،يعد هذا المجلس من أقدم التجمعات اإلقليمية الجزئية في الوطن العربي

، يتميز هذا 25/05/1981رسميا في مؤتمر القمة الخليجي في أبوظبي (اإلمارات العربية) بتاريخ 

والتواصل مما جعل هذه المنطقة وحدة جغرافية  االمتدادالمجلس بمقومات الترابط المكاني وعامل 

انس السياسي الذي أعطى هذا واحدة ذات مصالح ومخاوف أمنية مشتركة، ناهيك عن التج استراتيجية

وتتبع أنظمة داخلية متشابهة  ،تتمتع بدرجة عالية من التجانس (*))06فالدول الستة ( ،المجلس بعدا آخر

  .1وفلسفة اقتصادية متقاربة فضال عن تقارب الخطوط العريضة لسياستها الخارجية

  : نشأة المجلس : الفرع األول

من خالل البيان المشترك بين دولتي الكويت واإلمارات  1975بدأت بوارد إنشاء هذا المجلس سنة 

وتجتمع بصفة  ،العربية المتحدة، بالدعوة إلى تشكيل لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزيرا خارجية الدولتين

قامت الكويت بتحركات مكثفة بهدف توحيد الجهود  1978دورية على األقل مرتين كل سنة، وفي سنة 

تم عقد مؤتمر وزراء خارجية دول  14/02/1981دول مجلس التعاون الست، وفي لتحقيق الوحدة بين 

المجلس لمناقشة خطة العمل المقدمة من الكويت، وقد أسفر االجتماع عن االتفاق على إنشاء مجلس 

التعاون الخليجي، باعتباره مؤسسة دولية إقليمية تتمتع بشخصية قانونية كباقي المنظمات الدولية اإلقليمية 

والعالمية. وقد اقتصر عضوية المجلس على الدول الست األعضاء فقط، فهي غير مفتوحة أمام انضمام 

  أعضاء جدد، حيث لم تحدد االتفاقية شروط االنضمام أو االنتساب أو حتى االنسحاب. 

  :2أما بخصوص أهداف المجلس فتتمثل فيما يلي

  في جميع الميادين وصوال إلى وحدتها. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول األعضاء •

توحيد السياسات واألنظمة في مختلف الميادين االقتصادية والمالية واالجتماعية والصحية  •

 واإلعالمية والسياحية والتشريعية واإلدارية.

                                                 
 ا�+�ود��, ا��و�ت, ا<��رات ا��ر��� ا��	�دة, �طر, ا���ر�ن, و+"ط�� ���ن.  ا���"�� ا��ر���  (*)
ھ�د ��د ا�"ط�ف ا���ري، أ6ر ا�	�Oر �� ھ��ل ا��ظ�م ا�دو�� �"S ���و�ت ا�	���ل ا<�"��� ا��ر�� �� ا�	+����ت،   1


ورة ر+��� ���+	�ر�  80ص ،2004ا��ر���، ا�&�ھرة، ، ��#د ا���وث وا�درا+�ت �Bر �
  284�	و+ط��، �ر�/ +��ق، ص-��ورة ���ل ����د، درا+� 	�"�"�� 	&����� �	����Aت ا�
را�� ا��ر��� ا�ورو  2
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تطوير ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجاالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية  •

 حيوانية، وٕانشاء مراكز بحوث علمية وٕاقامة المشروعات المشتركة.وال

تحقيق التجانس بين الخطط االقتصادية لدول مجلس التعاون بهدف تحقيق التكامل االقتصادي,  •

والسعي إلى توحيد األنظمة المتعلقة باالستثمار, ووضع سياسة استثمارية مشتركة تهدف إلى 

 اخلية والخارجية تخدم مصالح هذه الدول وتطلعات شعوبها.توحيد االستثمارات الخليجية الد

تنسيق السياسات المالية والنقدية، بالتنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المنطقة  •

 تمهيدا إلنشاء عملة خليجية موحدة.  

تنقل األموال واألفراد وممارسة النشاط االقتصادي وذلك بوضع األسس الكفيلة لمعاملة رعايا  حرية •

دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس المعاملة دون تمييز، وهذا من حيث حرية 

 االنتقال والعمل واإلقامة، حرية التملك واإلرث.

تدفق الموارد، رؤوس األموال, وكل عناصر اإلنتاج، العمل على إزالة كل العراقيل التي تقف أمام  •

 بتوحيد األنظمة والتشريعات التجارية والمالية والجمركية.

تشجيع القطاع الخاص في هذه الدول بإقامة المشاريع المشتركة التي تؤدي إلى توثيق المصالح   •

 االقتصادية لهذه الدول.

تصاالت وٕانجاز البنى األساسية كالموانئ تدعيم التعاون في مجال النقل البحري والبري واال •

 والمطارات ومحطات الكهرباء والماء وشبكات الطرق...إلخ.

 العمل على تنسيق سياسات الطيران والنقل الجوي بين دول المجلس. •

اهتم المجلس بخصوص تنسيق سياسات دول المجلس في مجال الصناعة النفطية بجميع مراحلها  •

  تغالل الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة). (استخراج وتكرير, نقل واس

ولبلوغ هذه األهداف شكل مجلس التعاون الخليجي في إطار هيكله التنظيمي أجهزة أساسية تحرص 

  على تطبيق هذه االتفاقية وهي: 

المجلس األعلى بصفته السلطة العليا للمجلس ويتكون من رؤساء الدول األعضاء ويشرف على 

أما الجهاز الثاني يتمثل في المجلس الوزاري وهو بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس ويتشكل  ،باقي األجهزة

من وزراء خارجية الدول األعضاء أو من ينوب عنهم، حيث أن من مهامه اقتراح السياسات وتقديم 

على التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول, كما يعمل 
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تشجيع وتطوير األنشطة القائمة بين الدول األعضاء في مختلف المجاالت، أما الجهاز الثالث يتمثل في 

األمانة العامة وهي الهيئة اإلدارية المركزية للمجلس التي تتشكل من أمين عام وأمناء مساعدين، وأخيرا 

ية من الوزراء والمختصين تعمل الجهاز الرابع وهي لجان مجلس التعاون المتكونة من خمسة لجان قطاع

مع األمانة العامة لتحقيق أهداف المجلس، وتنسيق أوجه التعاون بين دول المجلس (لجنة التخطيط 

لجنة  ،لجنة النفط ،لجنة التعاون الصناعي ،لجنة التعاون المالي والتجاري ،واالجتماعي االقتصادي

  والثقافية). االجتماعيةالخدمات 

  مجلس التعاون الخليجي : اتفاقيةتقييم  لفرع الثاني :ا

  :1يمكننا تلخيص أهم االنجازات التفاقية المجلس فيمايلي

قلة العملية التي كثيرا ما كانت السبب في عر و حل مسألة الخالفات الحدودية بالطرق الودية،  •

وتوقيع قطر الخالف الحدودي بين البحرين و  التعاون الخليجي، ومن ذلك حلالتكاملية لدول مجلس 

وفي الوقت ذاته نجاح السعودية  للخرائط النهائية لترسيم الحدود بينهما،كل من السعودية وقطر 

ة الخالف الزمن، وكذلك تسوين اليمن في تسوية خالفهما الحدودي الذي دام فترة طويلة مو 

 قعلالسعودية فيما يخص الحدود البحرية وخاصة ما تالحدودي بين االمارات وعمان، والكويت و 

 . 2حري النفطيبرة الدبحقل ال

 االقتصاديةالسماح لمواطني المجلس (الماديين والمعنويين) من ممارسة مختلف األنشطة  •

  ومساواتهم بمواطني الدول التي يمارسون فيها هذه األنشطة.

 إعطاء مواطني دول المجلس الحق في الحصول على قروض من أي بنك. •

 بحق تملك العقار لغرض السكن. السماح لمواطني المجلس •

  مساواة دول المجلس في المعامالت الضريبية, نفس المعاملة التي يعامل بها مواطنو البلد العضو. •

السماح لمواطني دول المجلس بامتالك األسهم (أسهم الشركات المشتركة في بداية األمر والشركات  •

موح بها) ونقل ملكيتها، وممارسة تجارة المس االقتصاديةالجديدة التي تنشط في مجال النشاطات 

 في الدول األعضاء. الجملة والتجزئة
                                                 

، 2001���د ���ود ا<��م، ا���ل ا��	��دي ا��ر�� ا��
	رك، ��#د ا���وث وا�درا+�ت ا��ر���، ا�&�ھرة،  1
  488-486ص

ا��!�د��، ا�	���ل ا��	��دي ا��ر�� �� �وا�#� �د��� ا��	�ج و ا�	��دل، د�وان ا��ط�و��ت ��د ا�&�در رز�ق  2
    97، ص 2009ا�������، ا��زاCر، 
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إلغاء الرسوم الجمركية على المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتوجات الصناعية  •

, وتوحيد التعريفة الجمركية على السلع األجنبية 1983من سنة  ذات المنشأ الوطني وهذا إبتداءا

 .%20إلى  %4وهي 

معاملة وسائل النقل المملوكة لمواطني دول المجلس نفس معاملة وسائل النقل الوطنية عند مرورها  •

 بإقليم أي دولة عضو وٕاقرار نظام موحد للعبور (الترانزيت).

على إقرار السياسة الزراعية المشتركة  االتفاقم حيث ت ،تقريب وتوحيد سياسات دول المجلس •

اإلقليمية للمنتوجات البترولية وتبادلها بين  الطوارئوخطة  ،الموحدة للتنمية الصناعية واالستراتيجية

 دول المجلس.

تطوير الهياكل األساسية المتعلقة بالطرق البرية بين دول المجلس والشبكة الكهربائية وربط شبكة  •

 ن هذه الدول.االتصاالت بي

السماح للشركات والمؤسسات والوحدات اإلنتاجية في دول المجلس بتصدير منتجاتها إلى بقية دول  •

 المجلس دون إلزامها بتعيين وكيل محلي.

وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة واالنجازات المحققة، فقد ظلت درجة التكامل االقتصادي بين       

دول المجلس محدودة، حيث أن تشابه هياكل اإلنتاج واعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز إلى 

لصناعية بالدرجة األولى، الدول الصناعية، والحاجة المستمرة إلى استيرادها السلع المصنعة من الدول ا

مما جعل نمط منطقة التجارة الخليجية الحرة يعتمد على األسواق من الخارج دون المجلس بالدرجة 

األولى. وتجدر اإلشارة إلى أن دول المجلس قامت مند عقد الثمانينات بإتباع استراتيجيات تنويع اإلنتاج 

ميزة نسبية قوية في قطاعات عديدة مثل البتر والصادرات غير النفطية، ونجح عدد منها في اكتساب 

وكيماويات واأللمنيوم والحديد واالسمنت، لكن هذه ليست كافية بالقدر الذي يكون بديال لقطاع النفط، 

والذي يسيطر على النشاط االقتصادي لهذه الدول، حيث يمثل المصدر الرئيسي للناتج الوطني لهذه 

 . 1يما بعد النفطالدول، وبالتالي لم يتم التفكير ف

  

                                                 

1   �����م ا�ز����، ��و��ت ا�	�B د���د����	ا�� �����	رة، دار ا��د�د،  وا������ا��ر��� ا� I�"!�ت ا���	�� ��
  219ص  ، 1995ا�ط��� ا��6��6، ����ن، 
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  خالصة الفصل:

نستخلص مما سبق طرحه وتحليله، أن مفهوم المشروعات المشتركة يركز على التكامل ، وخلق 

الترابط والتشابك بين اقتصاديات الدول األعضاء في هذه المشروعات لتحقيق التكامل االقتصادي فيما 

عية والموارد المتاحة، والتوزيع العادل للمنافع بينها، باالستغالل األمثل لإلمكانيات االقتصادية الجما

  واألعباء.

كما أن اعتماد صيغة المشروعات المشتركة في نظرية التكامل يرجع إلى الدور الذي تلعبه هذه 

  المشروعات في تحقيق ذلك التكامل بين اقتصاديات الدول األطراف في تلك المشروعات.

إلى أن تجارب التكامل التي أوردناها في هذا الفصل، تجمع كل  أيضا من خالل ما سبق نخلص

األصناف واألشكال التي يمكن أن يتخذها التكامل االقتصادي، فالتجربة األوروبية تعد النموذج الذي 

افرها، وقد راعت خالل مسيرتها التدرج عبر مراحلها، كما ه، حيث طبق النظرية الوظيفية بحديحتدى ب

قعة في إقليم واحد ومستويات متقاربة في النمو، ونجد في المقام الثاني تجربة منطقة جمعت الدول الوا

التجارة الحرة ألمريكا الشمالية، والتي جمعت بين دولتين متقدمتين ودولة نامية، حيث أن هذه التجربة لم 

معينة من  يكن هدفها الوصول إلى درجة عالية من التكامل، وٕانما كان يقتصر هدفها في بلوغ مرحلة

مراحل التكامل االقتصادي فيما بينها، في حين نجد التجربة الثالثة تضم الدول النامية والدول المتقدمة، 

من أقاليم مختلفة، أما تجربة مجلس التعاون الخليجي فهو النموذج الذي يجمع بين دول نامية تنتمي إلى 

  إقليم واحد، كما تتشابه اقتصادياتها ونظمها.      

 

  

  

 

  



 

 

 

  الفصل الثالث:

المقارنة بين تجربة التكامل االقتصادي 

 األوروبية والتجربة المغاربية
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  :تمهيد

حيث مرت على هذه  االهتمامتجربة تستحق  واالندماجاألوروبي في التكامل  االتحادتعتبر تجربة    

التجربة أكثر من خمسين عاما من التكامل والنجاح، رغم التباين الواضح بين دوله، وبالنظر إلى التجربة 

المغاربية نجد أن لها من مقومات التكامل يندر أن تجتمع في تكتل أخر في العالم، لكن رغم ذلك لم 

والتجربة المغاربية في  األوروبيةة بين التجربة تستطع أن تحقق النجاح المأمول. من هنا فإن إجراء مقارن

للتجربة المغاربية. وهذا ما سنتناوله  التكامل قد تكون الوسيلة المثلى للتعرف على أوجه القصور الحقيقية

في هذا الفضل من خال ثالث مباحث، حيث يخصص المبحثين األول والثاني لدراسة مسيرة التجربتين 

  وراتهما، في حين خصص المبحث الثالث إلجراء المقارنة بينهما.األوروبية والمغاربية وتط
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  المبحث األول: تجربة االتحاد األوروبي

والنقدي، والذي كان نتاج المحاوالت  االقتصادياألمثل للتكامل  النموذجتعد التجربة األوروبية 

المتكررة والمتعاقبة والتضحيات الجسيمة التي قامت بها الدول األوروبية طيلة مدة تجاوزت الخمسين 

هذه الدول خالل هذه الفترة مسالك وصيغ عديدة لم يكتب النجاح إال للصيغة التي  اتخذتعاما. وقد 

من أهداف متواضعة وفي مجاالت محدودة إلى أهداف بالغة  اانطالقوذلك  األوروبي،انتهت إلى االتحاد 

جمركي ثم سوق  اتحادا بإقامة ءاألهمية وفي مجاالت على أوسع نطاق. وقد تدرجت التجربة األوروبية بد

مشتركة وصوال إلى اتحاد اقتصادي ونقدي يشكل قاعدة للتحرك نحو الجوانب السياسية. واستطاعت هذه 

أن تنتقل من تكامل إقليمي صغير يضم بضعة دول إلى تكامل إقليمي أكبر. ومن تجمع يقف عند  الدول

أولى مراحل التكامل وهي منطقة التجارة الحرة إلى آخر يمضي قدما عبر المراحل التي رسمتها النظرية 

دية وهي أعلى الوظيفية التي وضعها بيال باالسا في سنوات الستينيات، ليفضي إلى وحدة اقتصادية ونق

  مراتب التكامل االقتصادي، والذي تزال بمقتضاه جميع العقبات والحواجز أمام البلدان أعضاء التكامل.

وفي هذا الصدد سوف نقوم بدراسة التجربة األوروبية من خالل ثالث مطالب، بدءا من نشأة 

النقدي ثم  االتحادوٕاعالن  ،ختوصوال إلى معاهدة ماستري تحاد األوروبي وتطوره عبر المراحل المختلفةاال

  إصدار العملة الموحدة. 

  المطلب األول: النشأة والتطور 

خلفت الحرب العالمية الثانية دمارا وخرابا في معظم دول العالم، خصوصا في أوروبا التي كانت 

إلى نقطة . هذه الحرب التي دمرت معظم منشآتها االقتصادية والصناعية وأعادتها لمعظم معاركهامسرحا 

 تدرك أنه من الصعب عليها أن تجاري األوضاع الدولية الجديدة، وأنها البد عليها أن الصفر، جعلها

تنتهج خيارات جديدة تخلط ما بين السياسة واالقتصاد، وبعيدا عن االتجاهات العسكرية والتسلح المفرط 

ق إلحالل األمن وتوحيد القارة، وعدم الذي يستنزف الميزانيات ويبدد الطاقات. لذلك، ارتأت أن أفضل الطر 

بين الحربين، هو طريق التكامل  تكرار ما حصل من سياسات خاطئة ومطامع قومية في فترة ما

  .  اإلقليمياالقتصادي أو االندماج 

  

  



 وا����� ا�� �ر��� ا�ورو�� ا����ر�� ��� ����� ا����� ا��	�دي ................ ا�
	� ا�����:

 

103 

 

  .الفرع االول: الجماعة االقتصادية األوروبية

يبحثون في الجهود السابقة التي  األوروبيونعقب الحرب العالمية الثانية بدأ المختصون والساسة       

إلى التكامل  األخير، وخلق جو من التعاون يفضي في اإلقليمانطلقت نحو توثيق العالقات بين دول 

واالندماج. وٕان اختلفت المسارات المؤدية إلى ذلك، إذ إن دعوة الكونت النمساوي "كودينوف كاليرجي" عام 

األوروبية، وكذلك دعوة وزير الخارجية الفرنسي "بريان" في ديسمبر عام الواليات المتحدة  إلنشاء 1923

لتمهيد الطريق  األولىشكلت الخطوات  ،األمم المتحدة إطار عصبةفي  إلى قيام إتحاد أوروبي 1929

وقد أدت الصعوبات االقتصادية واألزمة االقتصادية العالمية في  .1وتشجيع التعاون بين الدول األوروبية

وهذا  ،، وما تاله من تضخم وكساد، إلى تصاعد النزعات الحمائية واحتدام الحروب التجارية1929سنة 

وفي القات فيما بينها. عما دفع الدول األوروبية إلى عقد عدة مؤتمرات تدرس من خاللها كيفية توثيق ال

واليات متحدة نيا إلى إنشاء وزير خارجية بريطا "ونستون تشرشل" دعا 1946سبتمبر من عام  19

أوروبية محورها تعاون فرنسي ألماني، وقد جعل العالج األساسي لمشاكل أوروبا يكمن في التوحيد، أو 

  . 2في ظل بناء يمكن أن يعيش في سالم وأمن وحرية" األوروبيةق العائلة لكما أسماه " إعادة خ

لمنظمة األوروبية ا، حيث تم تأسيس 1948الجهود لترتيب البيت األوروبي عام  انطلقتوقد 

، والتي كانت تهدف من ورائها إلى بناء اقتصاد أوروبي سليم من خالل التعاون للتعاون االقتصادي

، والعمل من أجل إدارة وٕانجاح برنامج اإلنعاش األوروبي الذي تموله ∗االقتصادي بين الدول األعضاء

ير الخارجية األمريكي جورج مارشال ، وفق المقترح الذي قدمه وز األمريكيةمعونة الواليات المتحدة 

وقد عملت المنظمة خالل السنوات األربع التي حددها مشروع  .3(مشروع مارشال إلعادة إعمار أوروبا)

 اإلنتاجمارشال، على تنسيق سياسات الدول االقتصادية بغرض الوصول إلى أفضل وسيلة لدفع عملية 

                                                           

���ت ا��ر���� ا�ورو��� ��� ����� ا��� ا��ر��� ��ظم ��د ا�وا
د ا����ور 1�
$�� �� ��د �#��� ا�
رب –،  ���ر ا�

  60.، ص2007، �ر�ز درا��ت ا�و
دة ا��ر���، ��روت، -ا���ردة

(  1987- ���1967ل �
�د ��د ا�$�در ����ن، �وا�ف ا��وق ا�ورو��� ا��0 ر��  ��ه ا�.راع ا��ر�* ا,�را+��* �ن  2
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المالي وتثبيت العمالت. ومن النتائج التي حققتها  االستقراراإلجراءات الضرورية للوصول إلى  واتخاذ

المنظمة، زيادة نسبة التجارة البينية، وارتفع اإلنتاج الصناعي، مما زاد في نسبة صادراتها إلى الدول 

وبالموازاة مع ذلك عقدت معاهدة بروكسل وهي معاهدة دفاعية أجلها خمسون عاما بين بريطانيا  .األخرى

جيكا، هولندا ولوكسمبورغ، يتم بموجبها التشاور في حالة حدوث تهديد عسكري ألي من وفرنسا، بل

لدراسات المتعلقة بمستوى أعضائها أو ما يؤثر على استقرارها االقتصادي، والتعاون فيما بينها في ا

 أنشئتم إنشاء مجلس أوروبا في السنة التي  1949وفي عام  ، والشؤون االجتماعية والثقافية.المعيشة

فيها حلف شمال األطلسي. لتتوج هذه الجهود في تشكيل الجماعة األوروبية للفحم والصلب، حيث تم 

جية فرنسا يق طموحات روبرت شومان، وزير خار قح، لت1951التوقيع على معاهدة اإلنشاء في أفريل 

  .1األوروبي لالندماجالذي كان األب الروحي 

بين الدول األوروبية الستة  18/04/1951قيع عليها في تم اعتبار معاهدة باريس التي تم التو 

 االقتصاديةلوكسمبورغ) اللبنة األولى لبناء الجماعة  ،بلجيكا ،هولندا ،إيطاليا ،االتحادية ألمانيا ،(فرنسا

يرتبط  فقد اتفقت هذه الدول على حسم الصراعات والخالفات حول مناجم الفحم والحديد، وما ،األوروبية

 ،2األولى والثانيةا من صناعات والتي كانت أحد أهم األسباب الرئيسية في نشوب الحربين العالميتين مبه

ففضلت هذه الدول التعاون فيما بينها في هذا المجال من أجل التخفيف من حدة الصراعات الرامية إلى 

عاهدة باريس القاضية بتوقيعها لم ،السيطرة على منابع وقواعد صناعات الفحم والحديد في هذه الدول

كخطوة لتسهيل وتحرير تجارة الفحم والحديد بين الدول  (*)بإنشاء الجماعة األوروبية للفحم والصلب

لعملية التحرير تنتهي في  انتقاليةوقد تم تحديد فترة  ،األعضاء وفرض الحماية ضد الدول غير األعضاء

أو التمييز بين المنتجين  االستيرادإلزالة جميع الممارسات المقيدة للمنافسة (كرسوم  1958فيفري 

لهذه المجموعة، هي وضع صناعات الفحم والصلب تحت  األساسيةوقد كانت السمة . 3)المستهلكينو 

نتاجية للدول األعضاء، وتمويل سيطرة سلطة عليا فوق وطنية، تشمل سلطاتها تحديد الحصص اإل

                                                           
���ت ا��ر���� ا�ورو��� ��� ����� ا��� ا��ر���   1�
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مشاريع إعادة تدريب العمال الزائدين، ووضع القواعد لمنع المنافسة غير العادلة، وهذا لتحقيق المنافسة 

  في هذا المجال. االحتكاراتالحرة والقضاء وبصفة نهائية على 

هما الجماعة الجماعة األوروبية للفحم والصلب إلى خلق منظمتين اقتصاديتين أدى نجاح  وقد

في  بروما امتم التوقيع عليه حيث ،األوروبية للطاقة الدرية، والجماعة االقتصادية األوروبية

، وقد شكلت األوروبي الكبير االقتصاديالكبرى نحو إقامة الكيان  االنطالقةالتي شكلت  25/03/1957

   .1الجماعات الثالث ما سمي فيما بعد بالجماعة األوروبية

  :∗رية (يوراتوم)ذاألوروبية للطاقة الالجماعة - 1

وهو  ،في روما 1957مارس  25رية، في ذللطاقة ال األوروبيةوقعت معاهدة إنشاء الجماعة        

 التنفيذودخلت يوراتوم إلى حيز  ،المشتركة األوروبيةالذي وقعت فيه معاهدة إنشاء السوق  نفسهالتاريخ 

  المشتركة نفسها. األوروبية، وأعضاؤها هم أعضاء السوق 1958اعتبارا من أول يناير 

والنهوض بها،  وتطوير الطاقة الدرية، من أجل استخدامها في الصناعةوتهدف يوراتوم إلى تمويل        

وتدريب كما تهدف إلى تشجيع البحوث وتوفير المعلومات،  ،وذلك لسد الحاجة المتزايدة إلى الكهرباء

رة، والتخطيط من أجل االستثمار المشترك، وٕاقامة المنشآت ذالعلماء والفنيين العاملين في مجال ال

عن  مسئولةوتكون الجماعة  ،رية(مفاعالت)، من أجل المنفعة المشتركة، إذا دعت الضرورة لذلكذال

المواد الدرية في غير وكذا ضمان عدم استخدام  وضع القوانين واإلجراءات المنظمة للصناعة الدرية.

   .2األغراض السلمية

وتعهدت بضمان حصول األعضاء  ،، أقامت الجماعة سوقا مشتركة للمواد الدرية1959وفي يناير       

كما تعهدت بحرية انتقال العمال ورأس المال في نطاقها، وذلك بالنسبة ، على هذه المواد من دون تفرقة

لحمايتها من األخطار  عام للجماعةرية والبحوث، وكذلك بوضع مشروع تأمين ذلمشروعات الطاقة ال

  الذرية.

                                                           
، ر���� 25و���و��  15 ��دل �����ل، ا� �ر�� ا�ورو��� �* ا� ��ون وا� ���ل ا,����*، درا�� �$�ر�� ��ن ���و�� 1

 29، ����� �� ��، ص�5ر ��0ورة���� �ر 

∗ European atomic Energy community  EURATOM 

  .27، ص1984ا���زوري، ا��واق ا�ورو��� ا��0 ر�� وا�و
دة ا�ورو���، دار ا����رف، ا�$�ھرة، ��د ا��ظ�م  2
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  .وأهدافها األوروبيةإنشاء الجماعة االقتصادية  - 2

في مسينا  اللفحم والصلب، مؤتمر  األوروبيةالدول الستة، األعضاء في الجماعة  خارجية عقد وزراء      

البينيلوكس الخاصة بتجربته.  اتحادالمقدمة من  المذكرةمناقشة ودراسة ل  1955) في يونيو عام صقلية(

لك الدول، برئاسة بول هنري سباك(وزير خارجية بلجيكا في ذلك ر المؤتمر تشكيل لجنة من ممثلي توقر 

تحقيق تكامل بين الدول الستة، ووضع تفاصيل معاهدة جديدة، تنشأ بموجبها  يةالوقت)، لبحث إمكان

، وتكامل األوروبيةالدول  ، ويتم ذلك عن طريق إنشاء منظمات مشتركة بيناألوروبيةالجماعة االقتصادية 

 تدريجي بين اقتصادياتها القومية، وٕانشاء سوق مشتركة وتنسيق سياساتها االجتماعية بالتدريج.

قد انع 1956لمدة سنة تقريبا، وفي ماي سنة  الموضوعوقد عكفت هذه اللجنة على دراسة هذا        

وبحث المؤتمر التقرير الذي قدمته  ،ية  بإيطالياندقمرة ثانية في مدينة الب مؤتمر وزراء خارجية تلك الدول

وضع مشروع المعاهدة عامة أساسا صالحا ل وأعتبر بصفة ،مشروع سباك باسمإليه اللجنة، وهو المعروف 

 وفي الشهر التالي النعقاد المؤتمر، بدأت المفاوضات بين خبراء الدول الست لوضع مشروع ،المطلوبة

عقد وزراء الخارجية  1957. وفي فبراير 1للمسائل المعلقة مجدية، وٕايجاد حلول التنفيذالمعاهدة موضع 

إلى اتفاق على النقاط المختلف عليها فيما عدا النقطة  تم التوصل مؤتمرا آخر في بروكسل، حيث

الخاصة بشروط اشتراك دول أقاليم ما وراء البحار في السوق المشتركة، ذلك االشتراك الذي اقترحته فرنسا 

جتماع الذي عقده رؤساء ، ولم يتفق على هذه النقطة إال في اال1956ألول مرة، في مؤتمر البندقية عام 

  .1957لست في باريس في فبراير وزراء الدول ا

وقد  ،1957وأخيرا تم التوقيع على معاهدة إنشاء الجماعة االقتصادية األوروبية في روما في مارس       

فهي  ،بروتوكوالت، واتفاقية. وهي ذات طبيعة مزدوجة 9مالحق و 4مادة و 248اشتملت المعاهدة على 

كنها إضافة إلى ذلك تنظيم يتبع سياسات ويتخذ من جهة منطقة للتبادل الحر، أو سوق مشترك، ل

يجابية مشتركة، على مستويات مختلفة، وفي جوانب متعددة، لتحقيق التكامل بين الدول إإجراءات 

   .2، وتحديد العالقة بينهم وبين العالم الخارجياألعضاء

                                                           
أ
�د ��* د�5م، ا��وق ا�ورو��� ا��0 ر��، 
��رھ� و�� $��#�، �ط��E ا�#�+� ا����� ا��.ر�� ��� �ب، �.ر،  1

 .16، ص 1986
     www.moqatel.com/openshare/behoth/ektesad8/....htm �و�و�� �$� ل �ن ا�.
راء    2



 وا����� ا�� �ر��� ا�ورو�� ا����ر�� ��� ����� ا����� ا��	�دي ................ ا�
	� ا�����:

 

107 

 

  :1ما يليوكانت أهم بنود االتفاقية  ،1958جانفي  1روما في  التفاقيةالفعلي  التنفيذوقد بدأ  

من  القيود الكمية على الواردات والصادرات ا، وكذاألعضاءبين الدول إزالة الرسوم الجمركية  -

 ، وتسهيل انتقال األفراد والخدمات ورأس المال.السلع

 .األعضاءتوحيد التعريفة الجمركية تجاه الدول غير  -

عمل السوق المشتركة عن طريق التقريب بين تشريعات الدول األعضاء حتى ال تبقى  تسهيل -

 بينها اختالفات كبيرة تعرقل عملية التكامل.

تنسيق السياسات االقتصادية، والنص على سياسات مشتركة وليس مجرد التنسيق في كل  -

 من الزراعة والنقل وفي عملية معالجة اختالل موازين المدفوعات.

 بنك استثمار أوروبي لدعم النمو االقتصادي إقامة -

، وتنتهي 1958وقد تم االتفاق على تنفيذ هذه االتفاقية بشكل تدريجي، تبدأ المرحلة األولى في عام      

المنصوص عليها في المعاهدة، فإنه يمكن  األهداف تنفيذ، وفي حالة عدم اكتمال 1970في آخر سنة 

وقد قسمت تلك المراحل إلى أربع سنوات لكل  ،1973زيادة ثالث سنوات أخرى، بحيث تنتهي في عام 

وقد تم  ،ال يتم االنتقال إلى المرحلة الثانية إال إذا تحققت أهداف المرحلة األولى بالكاملأ بشرطمرحلة، 

بالنسبة للمرحلة الثانية، أما  %30وكذلك  ،ى وهي أربع سنواتبالنسبة للمرحلة األول %30تخصيص 

. وقد اكتملت مقدمات االتحاد الجمركي، وأصبح %40المرحلة الثالثة فخصصت نسبة التخفيض ب 

، أي قبل الموعد الذي حددته معاهدة روما بصفة مبدئية بعام 1968يوليو  من ولاألحقيقة واقعة في 

سياسة زراعية  إتباعونصف، وتم بموجبه إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الست، وكذلك نجحت في 

إلى تحقيق تقدم هائل في مجال التنسيق والتكامل في كثير من القطاعات االقتصادية  باإلضافةمشتركة، 

وكذلك تعهدت دول الجماعة بالتوفيق بين مصالحها القومية، وبين مصالح الدول  ،اقة والنقلمثل الط

  .2األخرى

لجماعة األوروبية للطاقة الدرية، واوقد كونت المجموعات الثالثة (مجموعة الفحم والصلب، الجماعة      

على اتفاق  1967بروكسل عام  وقد تم التوقيع في ،األوروبية) ما يسمى بالمجموعة األوروبيةاالقتصادية 

  الهيئات التالية:  األوروبيةالتوحيد  الذي بموجبه أصبح للمجموعة 
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 جمعية برلمانية ومحكمة أوروبية.   -    مفوضية مشتركة -  مجلس وزراء مشترك  -

استطاعت أن تتجاوز خاللها كل  لقد حققت الجماعة األوروبية نجاحا باهرا في مدة وجيزة      

تنفيذ بنود معاهدة روما في المستوى المطلوب، حيث تم تطبيقها في قبل انتهاء المدة العقبات، وكان 

المحددة لها، وهذا يظهر الرغبة القوية والنية الصادقة في تجاوز الخالفات السابقة والعمل بشكل 

في إنشاء مجموعة للدفاع المشترك لم ينقص جماعي لتحقيق أهداف مشتركة. كما أن فشل الجماعة 

تقليص صالحيات الدول األعضاء  إنشاء الجماعة ترتب عن من عزيمتها في مواصلة المشوار. وقد

المسئولة عن قيادة  تعتبرمؤسسات الجماعة، و  وتوكيلها إلى في رسم وتنفيذ السياسات التجارية

ولذلك يالحظ أن المفوضية األوروبية هي المتحدث الرسمي باسم  ،المفاوضات مع العالم الخارجي

وقد غير النجاح الذي حققته الجماعة نظرة الدول التي كانت متحفظة من الدخول في  الجماعة.

أيقنت أن بقاءها خارج المجموعة سوف يعرضها للعزلة، عضويتها، وعلى رأسها بريطانيا التي 

    ، وتبعتها دول أوروبية أخرى. 1961ة سنة فتقدمت بطلب االنضمام إلى الجماع

  الفرع الثاني: توسيع عضوية الجماعة

، بأن أعضائها اتفقوا على التنازل األخرىعن غيرها من المنظمات  األوروبيةتميزت المجموعة          

عن جزء من سيادتهم لصالح المجموعة األوروبية، في سبيل الوصول إلى وحدة تنظيمية وسياسية 

 األوروبيةومن تم كانت القرارات التي تصدر عن مؤسسات المجموعة  ،واقتصادية واجتماعية كاملة بينهم

لها ذات الصالحية التي تتمتع بها المؤسسات الحكومية في الدول األعضاء. كما تميزت أيضا بقبول 

ل أعضاء جدد من الدول األوروبي فيما بعد) من خالل قبو  االتحاداألوروبية ( االقتصاديةع الجماعة يتوس

هذه الدول الراغبة  انتماءالتي تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في معاهدة روما، والمتمثلة أساسا في 

السوق،  اقتصادليبرالي قوامه العمل بنظام  اقتصاديفي العضوية إلى القارة األوروبية، واعتمادها لنظام 

المنشود، وكذا اعتماد الدول الراغبة في  االقتصاديالنمو  وٕاعطاء القطاع الخاص دورا متناميا في إحداث

العضوية ألعراف وتقاليد النظام الديمقراطي الغربي، ونبذ كافة أشكال الديكتاتورية كأسلوب لنظام الحكم. 

مما  ،األوروبي بقبول أعضاء جدد من القارة األوروبية االتحاددائرة عضوية  اتسعتوفي ظل هذه الشروط 
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يلي  ، وفيمااالتحادنطاقها الجغرافي وعدد سكانها وارتفاع حجم الناتج المحلي لدول  تساعاأدى إلى 

  :1الفترات التي تم فيها التوسع

المملكة المتحدة موقف المتخوف من التجمع  اتخذتفي البداية  ): 1973): (جانفي 01الفترة ( •

مامها إليه جانبا من سيادتها المطلقة على سياساتها ضبي الجديد، خشية أن يفقدها انو األور 

، 1959في عام  EFTA∗ األوروبيةمنطقة التجارة الحرة  إنشاءاالقتصادية، وركزت اهتمامها على 

سلندا، وسويسرا، وانضمت فنلندا يبعضوية بريطانيا، النرويج، السويد، الدانمارك، النمسا، البرتغال، ا

 األوروبيةاعة مالج غير أنه بمضي الوقت أدركت بريطانيا أن بقاءها خارج ،بصفة عضو منتسب

، ومعها كل 1961يعرضها لمخاطر العزلة االقتصادية، فتقدمت بطلب االنضمام إلى الجماعة عام 

وكررت  ،سنتين دامتمفاوضات  قد رفض طلبهم بعد. و 1962والنرويج عام  وايرلندا الدانمركمن: 

، مما أسفر عن تجميد هذه هذا الطلب للمرة الثانيةرفض و  ،∗دم بطلب االنضمامالدول األربعة التق

ورفض النرويج  وايرلندا والدانمرك، حيث انتهت بانضمام كال من بريطانيا 1973الطلبات إلى عام 

المجموعة االنضمام من خالل استفتاء شعبي. يعتبر هذا االنضمام أول مراحل التوسع في 

على  تستحوذالجماعة  تحيث أصبح ،عرفت هذه المرحلة بمرحلة التوسع نحو الشمال ،ةاألوروبي

 253إلى  1957مليون نسمة سنة  186، كما زاد عدد السكان من من التجارة العالمية 40%

        .1973مليون نسمة سنة 

األوروبية لكن حلة التوسع الثاني للجماعة ): عرفت هذه المرحلة بمر1981): (مارس 02الفترة ( •

 االقتصاديةاليونان ليصبح عضوا كامال في الجماعة  انضمامومس هذا التوسع  ،نحو جنوب أوروبا

  سنة. 20، بعد ما كانت منتسبة ألكثر من األوروبية

وهي المرحلة التي عرفت بالتوسع الثالث للجماعة األوروبية في ): 1986): (جانفي 03الفترة ( •

بعد تغيير  كل من إسبانيا والبرتغال انضمامبية أيضا وذلك من خالل إتجاه جنوب القارة األورو 

يصبح عدد األعضاء إثنى عشر دولة. ورغم ما كان لهذا ل نظمها السياسية نحو الديمقراطية،

التوسع من كلفة اقتصادية نتيجة تفاوت مستويات التقدم، فقد تقبلتها الجماعة حرصا على تأمين 
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رابات التي يثيرها تسلط الديكتاتوريات العسكرية، وسعيا لالستفادة من حدودها الجنوبية من االضط

الروابط الخارجية لهذه الدول مع مناطق لها أهمية في مواجهة تصاعد أزمة الطاقة على األجل 

  (إسبانيا والبرتغال). تينيةالطويل، وهي الشرق األوسط (لليونان) وأمريكا الال

أطلق على هذا التوسع بالتوسع الرابع لكن تجاه وسط وشمال  ):1995): (جانفي 04الفترة ( •

السويد وفنلندا ليصبح عدد الدول األعضاء في اإلتحاد  ،النمسا انضماموذلك من خالل  ،أوروبا

), وبذلك 1993(دخل اإلتحاد األوروبي محل الجماعة األوروبية في جانفي  .دولة 15األوروبي 

 7مليون نسمة وٕاجمالي ناتج وطني بأكثر من  377أكثر من أصبح عدد سكان اإلتحاد األوروبي 

 تريليون أورو.

كان من بين النقاط المتفق عليها بين الدول المؤسسة للجماعة األوروبية فتحها المجال أمام الدول  

عرفت انضمام الكثير من الدول )، 1995- 1967الراغبة في االنضمام إليها، حيث أن هذه الفترة (

قد اشتمل التوسع دوال متباينة من حيث النمو والتقدم، كما وضعت شروط لالنضمام حتى األوروبية، و 

  تتوافق أنظمتها.  

  المطلب الثاني: االتحاد األوروبي

على الرغم من قيام السوق المشتركة والمساعي المتكررة للدخول في وحدة اقتصادية ونقدية، فإن      

 األوروبيوطالب البرلمان  ،الجماعة ضلت تشكو من استمرار عدد كبير من القيود التي تعيق تلك الوحدة

من  امزيد ضفاءوإ ، أوروبيةنحو وحدة  قدما بتعديل معاهدة روما بهدف المضي 1984و 1983خالل 

الصبغة فوق الوطنية على عملية اتخاذ القرارات في الجماعة، وتمكينها من االستقالل بمواردها. كما أقر 

 إصالح وٕادخالالجماعة على أسس جديدة،  إرساءفي نفس الفترة مبدأ التحرك نحو  األوروبيمجلس القمة 

المجالين االقتصادي والسياسي، ويساعد  في األوروبيمؤسسي على تشكيالت الجماعة بما يعزز التعاون 

  .األوروبيةعلى التقدم نحو الوحدة 

  الفرع األول: التحرك نحو السوق الموحدة

التي شهدها االقتصاد العالمي في سنوات السبعينات، من ركود تضخمي وانهيار في إطار الظروف       

األوروبية، حيث انخفضت معدالت النمو نظام النقد الدولي، فقد انعكست سلبا على دول المجموعة 

 االقتصادي وارتفعت معدالت البطالة، وانخفض نصيب دول المجموعة من الصادرات الدولية، وتراجع

 في ظل الظروف السابقة األمريكية،القدرة التنافسية لدول المجموعة بالنسبة إلى اليابان والواليات المتحدة 
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القانون األوروبي الموحد الذي صدق عليه المجلس  من خالل ،∗فقد أجريت تعديالت على معاهدة روما

التكامل االقتصادي  بتنفيذ اإلجرائية، والذي يهدف إلى استكمال الخطوات 1986في عام  األوروبي

إلى واقع بحلول العام  1987األوروبي. وكي تترجم األهداف التي حددها الميثاق الواحد في العام 

ته رئيسا للمفوضية األوروبية بتقديم برنامج طموح تشريعي وعملي لضمان ، قام جاك ديلور بصف1992

وكان أهم  ،ما تبقى من عقبات أمام حرية حركة األشخاص والسلع ورؤوس األموال والخدمات إزالة

  أهدافه:

 ،وجود تعاون سياسي أوروبي إمكانيةإقرار  -

 ،األوروبياالعتراف بالمجلس  -

الذي طالما  اإلجماعمبدأ األغلبية المطلقة لتكون كافية عند التصويت داخله بدال من مبدأ  إقرار -

 ،عرقل عمل الجماعة األوروبية في كثير من األحيان

إقرار قضايا الترابط والتماسك االقتصادي واالجتماعي وقضايا البيئة والتعاون بين المؤسسات  -

 ،المختلفة وقوانين المنافسة

 ،األوروبيةعن محكمة العدل  العبءمة االبتدائية لتخفيف إنشاء المحك -

الجديدة الذي يعطي للبرلمان األوروبي صالحيات أوسع فيما يتعلق بالعملية  اإلجراءاتإقرار مبدأ  -

 ،التشريعية الخاصة بالجماعة

ضرورة التشاور المباشر واالتصال الوثيق بين كل من المفوضية األوروبية والمجلس الوزاري من  -

ناحية والبرلمان األوروبي والمفوضية من ناحية أخرى، خالل المرحلتين األولى والثانية من مراحل 

وم بها قتطرح ومناقشة المقترحات يتم خاللها إجازة المقترحات مرورا من مرحلة المبادرة التي 

 إلى مرحلة تبني من قبل المجلس األوروبي. األوروبيةالمفوضية 

استكمال السوق الموحدة، إذ حددت  خاللهاوقد تضمنت وثيقة القانون الموحد المراحل الزمنية التي يتم   

أنجز ما يقرب من  1988وفي خالل الفترة حتى  ،1992حتى نهاية عام  1985لذلك من سبتمبر  الفترة

مشروع أوروبا الموحدة  الستكمالمن برنامج التوحد األوروبي. وقد قسمت الفترة الزمنية المحددة  25%

، يتم 1992حتى  1990فتمتد من  ، أما المرحلة الثانية1989إلى  1985إلى مرحلتين، األولى من 
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تنسيق بين خاللهما استكمال السوق الداخلية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتحقيق اتحاد نقدي، وال

  .1السياسات النقدية والمالية

كانت هذه الفترة بمثابة فترة انتقالية وتمهيدا الستكمال مشروع أوروبا الموحدة، ووضع األسس       

وبفضل السوق الموحدة ستصبح الدول األعضاء  والقواعد التي سيبنى عليها االتحاد األوروبي فيما بعد.

كتلة اقتصادية واحدة بال أية حدود جمركية، ويصبح هناك حرية انتقال األشخاص والبضائع والخدمات 

امتدت األهداف لتشمل التنسيق ورأس المال بين الدول األعضاء، ولم يكتف بتوحيد السوق األوروبية وٕانما 

ل السياسات المالية والنقدية. وقد أتت بعد السوق الموحدة أهم معاهدة بين سياسات الدول األعضاء لتشم

  في تاريخ أوروبا وهي معاهدة االتحاد األوروبي أو معاهدة ماستريخت.   

  الفرع الثاني: معاهدة ماستريخت.

منعطفا حاسما في أوائل  اتخذتلم تتوقف الجهود األوروبية عند إقامة السوق الموحدة، وٕانما       

إعادة  وانهيار التهديد السوفيتي، وكذا لتسعينيات للمضي قدما نحو الوحدة. وقد أدت نهاية الحرب الباردةا

للوحدة السياسية بقبول جدول زمني سريع  اإلسراعإلى  1990توحيد ألمانيا بصفة خاصة في عام 

تعديل آخر على معاهدة روما لتتحول   إدخال، وأقتضى هذا 1991واالقتصادية في قمة ماستريخت عام 

معاهدة من طرف ال هذه وقد ووقعت ،من معاهدة إلقامة سوق مشترك إلى معاهدة اتحاد اقتصادي ونقدي

. لكن 1993 بدايةعلى أساس أن تدخل حيز التطبيق من  1992في شهر فبراير  ∗دولة أوروبية  12

دة بأنها نقلت السوق المشتركة إلى السوق . وتميزت هذه المعاه∗01/11/1993تأخر إلى  تنفيذها

تحت اسم  الموحدة على النطاق االقتصادي ككل، وأقامت نوع من االتحاد الكونفدرالي بين الدول األعضاء

لتحل محل الجماعات االقتصادية األوروبية، لذلك تعتبر نقطة تحول هامة في تاريخ  األوروبياالتحاد 

وأهم ما نصت  .األوروبيتها والتي تعتبر بمثابة دستور عمل لالتحاد أوروبا من خالل المبادئ التي طرح

  :2عليه المعاهدة ما يلي
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 اتحاد أوروبي مرن، يسمح بانضمام أعضاء جدد إليه. إنشاءاالتفاق على  -

نقد أوروبية واحدة  تصادي األوروبي عن طريق خلق عملةاالتحاد النقدي واالق إنشاءاالتفاق على  -
 وٕاقامة بنك مركزي.

القضاء، وتحقيق سياسة خارجية وأمنية ودفاعية  التنسيق الكامل في مجال السياسة الداخلية و -
 مشتركة.

إعطاء جنسية أوروبية موحدة إلى جانب الجنسية األصلية، وكذلك حق مشاركة المواطنين على  -

 اختالف جنسياتهم في االنتخابات األوروبية والمحلية.

في  تمثلتيمكن القول أنها استهدفت ثالث نواح،  المعاهدة فيالبنود التي جاءت من خالل      

وقد حددت اتفاقية الشؤون االقتصادية والنقدية، والشؤون الخارجية واألمنية، والسياسة االجتماعية. 

  :1اآلتي وتتمثل في لتحقيق الوحدة األوروبية الكاملةماستريخت ثالث مراحل 

تهدف إلى تحرير عمليات الدفع ، و 1993نهاية ديسمبر  حتى 1990: التي بدأت من المرحلة األولى

، باإلضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة، األعضاءوحركة رؤوس األموال بين الدول 

ومزيدا من التطابق في السياسة االقتصادية والتعاون بين البنوك المركزية والوطنية داخل المجموعة 

  األوروبية. 

كانت  ، وقد1998حتى نهاية ديسمبر  1994: امتدت هذه المرحلة من أول يناير الثانيةالمرحلة 

استمرارا لعملية االنتقال إلى االتحاد االقتصادي والنقدي عن طريق إدخال قيود شديدة على عجز 

لنقدية النقد األوروبي، وتنسيق السياسات ا إلدارةالموازنة القومية، وتم إنشاء المعهد النقدي األوروبي 

  للدول األعضاء، وكذلك إعداد طريقة لبلوغ سياسة نقدية واحدة في المرحلة التالية.

، والذي يقوم األوروبي): وكانت تهدف إلى إنشاء البنك المركزي 2002 – 1999(  المرحلة الثالثة

 4ه برسم السياسة النقدية للمجموعة األوروبية وٕاصدار العملة الموحد على أن يبدأ برأسمال قدر 

، وقد تحققت هذه المرحلة بالفعل بإصدار العملة %25مليارات ايكو، حيث تبلغ حصة ألمانيا فيه 

من خالل تخلي دول أوروبية أعضاء في  2001األوروبية الموحدة، المتمثلة في اليورو في عام 

األوروبي عن عمالتهم والعمل بالعملة الجديدة التي أصبحت ثاني عملة في تسوية المعامالت  االتحاد
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قد دخل باستكمال هذه  األوروبيويالحظ أن التكتل االقتصادي . ∗األمريكيالدولية بعد الدوالر 

    المرحلة إلى مرحلة االندماج االقتصادي الكامل.

في  واألعضاءالدول الموقعة  وروبي لم يقتصر علىاأل االتحادومن ناحية أخرى يالحظ أن    

أبقى المجال مفتوحا أمام الدول األوروبية األخرى التي ترغب في االنضمام، والتي  وٕانما، االتحاد

    تستوفي الشروط المحددة.

  الفرع الثالث: توسع االتحاد األوروبي

، عقد اتفاقيات التوسع واالنتساب، أي من أهم النتائج التي توصلت إليها معاهدة ماستريخت     

بفتحها العضوية أمام دول أخرى تتبع نظما ديمقراطية تقبل االنضمام إلى العملية التكاملية من التوسع 

، أما بالنسبة إلى ع إلى إخالل بالمكاسب التي تحققتالنقطة التي وصلت إليها، حتى ال يؤدي التوس

ومنحها  انتسابللدول التي توافق عليها المجموعة بصفة االنتساب فالمقصود به تقديم مساعدات 

كر أنه في وقت إقرار معاهدة ماستريخت كانت دول المجموعة ذشروطا تجارية تفضيلية، والجدير بال

تتكون من اثنتي عشرة دولة، بعدما شهدت فترة الثمانينيات انضمام دول الجنوب بعد تخليها عن 

، ثم اثنتي عشرة دولة عام 1981اليونان عام  بانضمامدول  عشرة فأصبحتنظمها الديكتاتورية، 

إسبانيا والبرتغال. وعندما زالت مخاوف الدول المحايدة من شبح الحرب بزوال  بانضمام 1986

إلى  وبدأت معالم العولمة تتضح بدقة، توجه العديد من دول وسط وشرق أوروبا المعسكر الشيوعي

والسعي إلى تأكيد الروابط االقتصادية واالجتماعية مع االتحاد األوروبي،  الرأسماليبالنظام  ذخاأل

كل من السويد  بانضمام، 1995بعد معاهدة ماستريخت عام  األوروبيوكان أول توسع لالتحاد 

إلى  أوروباخمسة عشرة دولة. ومع تحول دول وسط وشرق  األعضاءح عدد بوفنلندا والنمسا، أص

وعقدت معها اتفاقيات ارتباط  ،احتوائها حتى ال تعود إلى نظمها السابقة نظام السوق جرت محاولة

ومع  .األساسيةبنيتها االقتصادية  ريجري من خاللها إعدادها للعضوية وتقديم مساعدات مالية لتطوي

الفرق الشاسع في المستوى االقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول االتحاد، 
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االتحاد األوروبي في قمة كوبنهاغن إلى وضع شروط ومعايير اقتصادية وسياسية لقبول دفع مجلس 

  :1االنضمام لالتحاد، وتتضمن هذه الشروط ما يلي

وسيادة القانون ويرعى حماية  اإلنسانإقامة مؤسسات نظام ديمقراطي مستقر يحترم حقوق  -

 .األقليات

إقامة اقتصاد سوق فعال والقدرة على التعامل مع الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل االتحاد  -

 .األوروبي

العضوية وتطبيق المعايير والسياسات التي يتشكل منها قانون االتحاد  بالتزاماتالقدرة على الوفاء  -

 ، والعمل على تحقيق أهدافه السياسية واالقتصادية والنقدية.األوروبي

 ،1997لوكسمبورغ عام الخمسة عشرة في  األوروبيالقمة التي عقدها أعضاء االتحاد  وأثناء     

والتشيك وسلوفينيا واستونيا التي تعتبر أكثر تهيئة لالنضمام من  المجرنيا و بولو كل من  اختيرت

إلى  باإلضافةللتكامل، وقد بدأت المفاوضات الرسمية مع هذه الدول  الناحية االقتصادية والسياسية

، فقد 1999في ديسمبر  األوروبي، وبعد تلقي الموافقة من زعماء االتحاد 1998قبرص في مارس 

أخرى مرشحة لالنضمام وذلك في منتصف فيفري عام  ∗شرع بمحادثات رسمية جديدة مع ست دول

، 2002جدد في قمة كوبنهاغن في ديسمبر  ، وقد انتهت المفاوضات بالنسبة لعشرة أعضاء2000

 2004من مايو  األولفي و . 22003 وتم توقيع اتفاقية االنضمام بالعاصمة اليونانية أثينا في أفريل

 األكبرعملية توسع هي  إطارفي  األوروبيإلى االتحاد  بصفة رسمية ∗انضمت العشر دول الجديدة

مليون كيلومتر  3.97 تقدر ب دولة على مساحة 25، حيث أصبح يضم في عضويته مند نشأته

ووفقا . 3مليون نسمة، مشكلة بدلك أكبر تجمع تكاملي في العالم 455تعداد سكاني يربو و  مربع

 اإلجماليفقد تم تسجيل ارتفاع معدالت نمو الناتج المحلي  األوروبي اإلحصاءإلحصاءات مكتب 

في  %6.2ليتوانيا، و في %6.9في الدول المنضمة حديثا لالتحاد، حيث بلغ  2003خالل عام 

. أما من %1.4، وقد سجلت أضعف نسبة في مالطا بنسبة %4.6ثم بولندا  %5.4التفيا، واستونيا 

، وفي %5.7، تليها سلوفينيا ب %8.5حيث معدالت التضخم فقد سجلت أعالها في سلوفاكيا بنسبة 
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ما  2003ل عام وبخصوص معدالت البطالة فقد بلغت خال. %0.1مؤخرة الترتيب التشيك بنسبة 

في استونيا. وتمثل  %1في حين سجلت أضعف نسبة  ،وهي أعلى نسبة في بولندا  %19.8نسبته 

يتوقف  ولم .1ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي لكل من بولندا، التشيك، المجر، سلوفاكيا، وسلوفينيا

توسع االتحاد األوروبي عند هذا الحد، بل قام بضم كل من بلغاريا ورومانيا إليه، ليصبح بذلك أضخم 

دولة، وتصل  27أصبح عدد دوله  األوروبيتكتل اقتصادي عالمي. فبعد اندماج الدولتين في االتحاد 

ارب نصف مليار مليون نسمة لسكانه ليق 30حدوده الشرقية حتى البحر األسود، وأضيف حوالي 

  نسمة.

 1957وقد تميزت التجربة األوربية بالحيوية والتجديد منذ انطالق مشروع الوحدة األوربية عام       

، إال أنه اختلفت في 2007دولة سنة  27الذي بدأ بمشاركة ست دول فقط ليصل عدد الدول إلى 

األعضاء الجدد، ففي الوقت الذي  حقيقة األمر مجموعة المعايير التي وضعها االتحاد األوربي لقبول

وضع فيه االتحاد مجموعة من المعايير المؤسسية والتقنية لقبول دول الشمال األوربي، وضع مجموعة 

من المعايير االقتصادية والثقافية لقبول دول الشرق األوربي ومعايير أخرى أكثر تعقيدا الستيعاب 

  .∗تركيا التي لم يقبل انضمامها إلى اليوم

  :2لالنضمام المتقدمون 

 2013في يوليو  األوروبيكرواتيا أكملت المفاوضات ومن المتوقع أن تنضم لالتحاد  •

تتمتع خمس دول بوضع الدولة المرشحة: ايسلندا، جمهورية مقدونيا، جمهورية الجبل األسود،  •

 وصربيا وتركيا.

) 1244/99لس األمن والبوسنة والهرسك وكوسوفو (بموجب قرار مج وتعتبر حاليا ألبانيا •

 مرشحون محتملون.
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مع كل من مالطا وقبرص، إال أن الطلب التركي ما زال قيد  1987غم تقدم تركيا بطلب االنضمام لالتحاد منذ عام ر ∗
وتبقى تجربة انضمام تركيا لالتحاد أهم تحدي حقيقي لتجربة االتحاد األوربي، حيث وضع هذا  .لترشيح للعضويةلالنظر  

من  ااألخير مجموعة من الشروط والمعايير أيام انضمام تركيا منها: تحسين أوضاع حقوق اإلنسان في البالد، إجراء مزيد
  لألكراد وكافة األقليات العرقية هناك. اإلصالحات الديمقراطية، إعطاء مزيد من الحقوق الثقافية والسياسية
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إن انضمام دول وسط وشرق أوروبا إلى االتحاد األوروبي ال يغير من حقيقة أن هناك فجوة      

كبيرة بينها وبين دول االتحاد األوروبي الخمسة عشر فيما يخص التنمية االقتصادية ومستويات 

حد المعيشة واإلنتاجية، وهذا يمثل تحديا كبيرا للدول الخمسة عشر والدول المنظمة حديثا على 

ذات أداء اقتصادي ضعيف، يعرض سواء، كما أن توسع االتحاد األوروبي وقيامه بضم دول 

ويجعله يتخبط في مشاكل قد تفقده المكانة التي يحتلها  االتحاد إلى تأثيرات سلبية في المستقبل.

   في االقتصاد العالمي.

  لمطلب الثالث: النظام النقدي األوروبيا

ي األوروبي من أهم تجارب التكامل االقتصادي في الوقت الراهن ,حيث يعتبر االتحاد النقد      

ظهرت الحاجة الملحة له بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار اقتصادي ألوروبا والتي  

  كانت المحفز األول للتفكير في إقامة نوع من التكتل والتعاون بين دول القارة .

   النظام النقدي األوروبيالفرع االول: نشأة 

وما انجر عنها من ، األوروبيةكان من نتاج الحرب العالمية الثانية تدمير معظم اقتصاديات الدول       

وتراكم ديونها، مما اضطرها إلى تقييد الصادرات من السلع الضرورية والحد من  اإلنتاجيةتخريب أجهزتها 

تقشفية تفاديا للضغط على مواردها الشحيحة من  إجراءات ذواتخاالواردات من المنتجات غير الضرورية، 

من الكفاءة  تنتقص بإجراءات األخذ، وساد لالنكماشوأصبحت التجارة األوروبية معرضة  .األجنبيالنقد 

االستهالكي المحلي،  اإلنفاقاالقتصادية، على غرار فرض قيود على االستيراد، وزيادة الضرائب للحد من 

وفي ظل هذا  التي تعيق التجارة. اإلجراءاتإلى التصدير، وغيرها من  اإلنتاجوتوجيه قدر أكبر من 

لتنظيم الشؤون النقدية والمالية الذي بدأ عمله في  األوروبياتحاد المدفوعات  إنشاءالوضع المتأزم تم 

الت بين الدول األعضاء، وذلك بالسماح ، وكان الغرض من هذا االتحاد تسهيل المباد1950منتصف 

لتسوية ديونها المترتبة  األعضاءلكل منها أن تستعمل في حدود معينة الفائض المستحق من قبل الدول 

مليون دوالر  350بمبلغ  األمريكيةعليها لدولة ثالثة من دول االتحاد، وقد أسهمت الواليات المتحد 

بما يفوق ما تحصل عليه من مدفوعات من الدول  ى الدول الدائنةكرأسمال لالتحاد لتمكينه من السداد إل

كلما ارتفعت مستويات تحرير المبادالت التجارية، المدينة. لكن التقدم في هذا اإلتحاد كان يزداد صعوبة 
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الدول  معظم، عندما أعلنت 1958أو الوصول إلى قطاعات حساسة، لذا تقرر وقف أعمال االتحاد في 

فيه قابلية عمالتها للتحويل، فأصبحت عمليات المدفوعات في حدود معينة وأضيق مما كانت  األعضاء

وبعد تكوين السوق األوروبية المشتركة بموجب معاهدة روما  عليه في ظل اتحاد المدفوعات األوروبي.

عاون هذه السوق عرفت فيما بعد باسم الجماعة االقتصادية األوروبية، تركزت جهود الت  1957سنة 

النقدي من اجل مواجهة أزمات اقتصادية مختلفة ,مثل الركود االقتصادي، معالجة االختالالت في موازين 

المدفوعات، ودعم الثقة في عمالتها مع الحفاظ على مستويات أعلى من العمالة وثبات األسعار، وأيضا 

أنشئ البنك األوروبي لالستثمار وخاصة في المناطق األقل تقدما، وقد  تدعيم االستثمارات في دول السوق

ل الخمسينات والستينيات لتكوين وحدة تي قامت بها الدول األوروبية خاللهذا الغرض. ورغم الجهود ال

يكن هناك حماس ملحوظ إلنشاء نظام نقدي منفصل داخل أوروبا لوجود نظام "بريتن وودز"  نقدية، فلم 

وفي أعقاب انهيار النظام النقدي العالمي وما  ستيناتالعالمي لتثبيت أسعار الصرف، لكن في أواخر ال

في السلع الصناعية،  األعضاءأعقب ذلك من مشاكل، كانت الجماعة قد حققت حرية التجارة بين الدول 

كما تم الوصول إلى أسعار مشتركة للحاصالت الزراعية، وبهدف إعطاء دفعة لمسيرة التعاون النقدي بين 

، عن رغبته في العمل للوصول إلى اتحاد 1969قمة "الهاي" في ديسمبر  دول الجماعة، أعرب مؤتمر

، وذلك لزيادة االندماج بين الدول األعضاء. وبناءا 1980اقتصادي ونقدي على مراحل يكتمل في نهاية 

تم تشكيل لجنة أوروبية تحت رئاسة السيد "وارنر" رئيس الوزراء و وزير مالية لوكسمبورغ في على ذلك 

لدول األوروبية بصورة و كلفت هذه اللجنة بوضع خطة مفصلة لتحقيق الوحدة النقدية بين ا ،قتذلك الو 

  ".بخطة وارنرعرفت هذه الخطة التي قامت اللجنة بإعدادها "تدريجية، و 

وضع تصورها في هذا الشأن، قامت بتقديم تقريرها إلى المجلس أعمالها و  و بعد انتهاء هذه اللجنة من   

نقدي أوروبي على عدة  اتحاد"، حيث أوصت بإنشاء بتقرير وارنر" ، الذي عرف1971عام  األوروبي في

و أوصت اللجنة بتطبيق هامش أسعار صرف بين العمالت  ،سنوات 10و  7مراحل تتراوح بين 

، كما احتوى التقرير كذلك على مطالبة البنوك المركزية لدول الجماعة % 0.6 -األوروبية يتراوح بين +

صادية األوروبية بضرورة التعاون فيما بينها، من خالل التدخل المشترك في سوق الصرف األجنبي، االقت

أعلنت الواليات المتحدة األمريكية قرارها  1971قبل البدء في تنفيذ توصيات اللجنة في أوت و إال أنه 

بية إلى البحث في الخطير بوقف تحويل الدوالر إلى ذهب، من هذا المنطلق سارعت دول الجماعة األورو 
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وقد شهدت الفترة التي تلت انهيار النظام النقدي الدولي تعويم معظم الدول لعمالتها،  .1أبعاد هذه األزمة

   وأصبحت كل دولة تبحث عن الحل الذي يناسبها دون التفكير في الدول األخرى.

  : مراحل تطور النظام النقدي األوربيالفرع الثاني

و  ،فكرة تكوين وحدة نقدية و اقتصادية فكرة قديمة ظهرت منذ الخمسينات من القرن الماضي إن       

الشيء الذي أعاق  ،لكنها لم تلق النور بسبب وجود نظام( بريتون وودز)العالمي لتثبيت أسعار الصرف

ميزان وبعد انهيار هذا النظام و ازدياد معدالت العجز في  ،إقامة نظام نقدي منفصل داخل أوربا

ظهرت الحاجة إلصدار وحدة  1971فبراير% في 10المدفوعات األمريكي و انخفاض الدوالر بنسبة 

  نقدية أوربية مستقلة .

  وخالل سعيها لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام بالمراحل التالية: 

   نظام الثعبان النقدي: -1

على الرغم من الصعاب والعقبات الناتجة من االضطرابات في أسواق النقد الدولية، ضلت دول          

عام  مصممة على اكتمال خطوات الوحدة االقتصادية والنقدية. لدا قامت الجماعة األوروبيةالجماعة 

هوامش تذبذب  بتحديد "  Snake in the Tunnelطبقا لما سمي بنظام الثعبان داخل النفق "  1972

بالدوالر مرتبطة كانت هذه العمالت و  ،العمالت الخاصة بالدول األعضاء بالنسبة للعمالت األجنبية

وبالنسبة ألسعار  .2حول سعر الدوالر %2.25 في حدود هبوطا وصعودا مع السماح بتذبذبها ،األمريكي

، و يترتب ارتفاعا وانخفاضا %1.25ب في حدود ذبذصرف عمالتها مع بعضها البعض فقد حددت الت

مما يعطيها  ،على ذلك أن تتحرك العمالت األوروبية في شكل شريط في عالقاتها مع العمالت الخارجية

  هذا ما يوضحه الشكل الموالي:  لثعبان" و شكل "ا

  

  

  

                                                           

1 Brahim Guendouzi. Relations économiques internationnales. El Marifa. Algerie. 2008. P 87. 

 155، ص�2003��دئ ا�9 .�د ا��$دي، دار ا������ ا��د�دة، ا���9در��، �
�د دو�دار،  2
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 : الثعبان النقدي األوروبي )4رقم( الشكل

  

  

                                                                                                                                                                        

P+2.25%          

                         %2,25                                                   p 

p-2.25%                                                                 

             

                                                                                                                                 الزمن          

            Source: Pascal Kauffman : l’euro, Dunod, 2éme édition, Paris, 1999.p56  

 Pيمثل تكافؤ العمالت االوروبية بالنسبة للدوالر :                                                                                                                     

تتلخص فقد تم االتفاق على عدة إجراءات  ،الثعبان األوروبي بالنسبة للدوالرنظام استقرار  لضمانو     

التدخل في أسواق الصرف األجنبي،  في السماح للسلطات النقدية لهذه الدول، ممثلة في بنوكها المركزية

  ح.سواء بائعة أو مشترية للعمالت األوروبية مستخدمة في ذلك سياسة السوق المفتو 

وعدم االستقرار  وتزايد حدة المضاربات، ،1973غير أن انهيار نظام بريتون وودز في مارس      

، أعاق العمل على تحقيق 1974إلى  1973االقتصادي الناتج عن ارتفاع أسعار البترول في الفترة من 

ثعبان غير ذي أصبح نظام ال تكامل نقدي أكبر، وأدى إلى تقلص دائرة نظام الثعبان داخل النفق، و

و ذلك بسبب تعميم فكرة حرية التعويم عام  ،األوروبي جـدوى و تم إلغـاءه و استبداله بالنظام النقـدي

1973.  
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  النظام النقدي األوروبي : - 2

" ∗النظام النقدي األوروبي" بوضع قامت الجماعة األوروبيةنظرا لفشل نظام ( الثعبان النقدي )      

في  التنفيذو دخل حيز  ،األعضاءكخطوة في الطريق نحو تحقيق التكامل النقدي بين كافة الدول 

نطاقات ألسعار صرف العمالت األوروبية باإلشارة إلى هذا النظام حيث يحدد ، 1979منتصف مارس 

وتقوم ، تلتزم الدول األعضاء بالتدخل للمحافظة عليها، )ECU∗وحدة حسابية هي وحدة النقد األوروبية (

لدى صندوق  الخارجيةمن احتياطياتها  % 20البنوك المركزية للدول األعضاء، بإيداع نسبة قدرها 

كون لكل عملة من العموالت التي وت ،، وتحصل مقابلها على وحدات من اإليكوالتعاون النقدي األوروبي

و  ،أحدهما مركزي و هو الذي يحدد عالقة كل عملة بوحدة النقد األوروبيةتنتمي إلى التحالف سعرين 

الليرة اإليطالية  اءاستثنب، ذا السعرصعودا و هبوطا من ه %2.25يسمح للعمالت بالتذبذب في حدود 

حيث أخذت بالهوامش  1990ر صعودا و هبوطا حتى يناي% 6بتذبذب في حدود حيث سمح لها 

الداخلة في د العالقة بين كل عملة و العمالت األخرى حدالسعر المحوري الذي ي الثاني فهو . أماالضيقة

  .1التحالف

أدى عدم تكوين سوق موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها       

أصدر لذلك  ،في سبيل الوحدة إلى تعديل اتفاقية روما بما يتالءم مع األهداف المطروحةاألطراف  ذهه

أكد فيها ضرورة تحقيق الوحدة االندماجية  األوروبية الموحدة التيالوثيقة  1986البرلمان األوروبي عام 

  الكاملة بين األعضاء.

من التركيز عدلت في هذا السياق الجماعة األوروبية من أهداف سياستها النقدية، حيث تم تغيير و       

ف الكامل و النمو االقتصادي المستمر، خالل الستينات و العمل على استقرار األسعار و التوظي

السبعينات إلى هدف التحكم في التضخم، مع النظر إلى استقرار األسعار كشرط ضروري، لتحقيق سائر 

  .االقتصاديالنمو استمرارية األهداف االقتصادية بما في ذلك 

                                                           

∗ EMS :European Monetary System 

∗ ECU:   European Currency Unit  ت ا�دول ا����ء �* ا������ و و�ھ* ���رة �ن ��� �ن ا�وزان ا������ ���
ا�وزان  �را��� ھذه� م �ل أن  ،ا� ��رة ا���ر��� ��ل دو��� 
دد ھذا ا�وزن ��دى ���ھ�� ا����� �* ا�د�ل ا�$و�* و 


دوث  ;��ر �* ���� أي ���� ��
و ���� �����ت دور�� �ل ��س ��واتا�� ���
  أو أ��ر . % 25، أو �* 

  226ص �ر�E ���ق، �
�د �
�ود ا,��م، ا� ���ل ا�9 .�دي ا,����* ��ن ا��ظر�� وا� ط��ق، 1
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لي الدول عن سيطرتها على أدوات غير أن استمرار مشاكل التضخم الركودي أدى إلى صعوبة تخ      

توجيه االقتصاد القطري، على غرار أدوات السياسة النقدية، وأسعار الصرف وأسعار الفائدة لتواجه بها 

 انضمامخاضعة للرقابة القطرية. كما أن  األموالالمشاكل االقتصادية الداخلية. كذلك بقيت حركة رؤوس 

أعضاء جدد إلى الجماعة في الثمانينيات، أدى إلى توسيع نطاق التباينات وأعاق عمل النظام النقدي 

  األوروبي، وهو ما جعله يعجز عن تحقيق اآلمال التي عقدت عليه بالسرعة الواجبة. 

حاولت كل دولة عضو الوصول بمعدل التضخم بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل األلماني. و         

مما بدأت معدالت تضخم في االرتفاع بشكل كبير و ارتفعت معها معدالت الفائدة األلمانيين  باتحادلكن 

انسحبت  1993إلى ماي  1992سبتمبر  و خالل الفترة من أدى إلى حالة من حاالت الركود الشديدة، 

ثالثة  اإلسبانية الليرة اإليطالية و الجنيه اإلسترليني من آلية أسعار الصرف و انخفضت البيزيتا

على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك ، و أضعاف، األسكودو البرتغالي مرتين و الجنيه االيرلندي مرة واحدة

البنك المركزي لالتحاد قرار لتوسيع  اتخذحول انخفاض الفرنك الفرنسي مقابل المارك األلماني و من ثم 

استقرارها السابق ، بجانب إمكانية  لكي تستعيد دول االتحاد%15إلى %2.25هامش التذبذب إلى 

. كما سمح للبنك المركزي األلماني بالحفاظ على استمرار أسعاره ض معدالت الفائدة كلما لزم األمرتخفي

     .1في الحدود المتاحة

    تقرير ديلور : -  3 

بهـا بين هذه  يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عمالت كل دول االتحاد بعملة واحدة يتم التعامل      

األقطـار، و هذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل ، بحيث تكون 

  هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في المنطقة .

دان الجماعة ) في جوان لهذا السبب أنشأ المجلس األوروبي ( الذي يضم رؤساء دول و حكومات بل     

و ذلك لوضع  ي البنوك المركزية للدول األعضاء،لجنة برئاسة " جاك ديلور " و تضم محافظ 1988

و قد اقترحت هذه المجموعة خطة لتحقيق  ،الخطوات التي تؤدي إلى قيام االتحاد االقتصادي و النقدي

  الوحدة النقدية ووضع التقرير ثالثة قواعد لهذه الوحدة : 

   .التحويل الشامل للعمالت •

                                                           
  t_10261.html-www.ibtesama.com/vb/showthreadا�و
دة ا��$د�� ا�ورو��� وإ�����0ت ا��ورو   1
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   .تكامل البنوك و األوراق المالية •

   األعضاء.الدول لعمالت ظة على المساواة في أسعار الصرف المحافإلغاء هوامش التذبذبات و  •

وجود سياسة  ه من غير المعقولمؤسسة نقدية أروبية، إذ أن ضرورة إنشاءالتقرير إلى  ودعي هذا    

النظام  : ت مختلفة في عدة بنوك مركزية، و أقترح لهذا النظام النقدي الجديدوجود قرارا معنقدية واحدة 

المسؤول  أن يكون هو"  European System of Central banks"ESCB  النقدي للبنوك المركزية

النقدية وسعر الصرف، ويكون هو البنك المركزي الوطني في تنفيذ  عن تشكيل و تنفيذ السياسات

  .1تابعة لهة الموجهة من قبل لجن ساتياالس

  الفرع الثالث: معاهدة ماستريخت وتأسيس الوحدة النقدية 

، ووقعت 1992فيفري  7عشرة األعضاء في مدينة ماستريخت الهولندية في  ىاجتمعت الدول اإلثنت    

على معاهدة جديدة "معاهدة ماستريخت" والتي تعتبر التعديل النهائي لمعاهدة روما، على أن تدخل حيز 

قيام الوحدة النقدية األوروبية، وحددت  مسيرة، وقد حددت اتفاقية ماستريخت 1993التنفيذ بداية من 

  :2ار عملة موحدة، وهي ثالثة مراحلدراحل الوصول إلى إصأيضا م

   1993ديسمبر  31حتى غاية  المرحلة األولى:

وتوسيع مجاالت بين الدول األعضاء،  األموالحركة رؤوس  إلغاء جميع القيود على يتم خاللها    

  التنسيق بين السياسات االقتصادية والمالية والنقدية لهذه الدول.

   1998ديسمبر  31الثانية: إلى غاية  المرحلة

ويتم خاللها تهيئة الدول األعضاء للدخول في الوحدة النقدية عن طريق تطبيق جملة من       

خصوصًا  ، ووالمعايير الواردة في المعاهدة تحقيق بعض الشروطالسياسات والبرامج االقتصادية بهدف 

  فيما يتعلق بالمؤشرات األربعة و هي: 

                                                           

ا�����  �.ط�C ���ل، ا����� ا�ورو��� ا��و
دة وا������ #� ��� وا�E ا��.�رف ا��ر��� �E ا� ر��ز ��� 
��� �.ر، 1
  6، ص2009، ����� ا��� �.ر��، 23ا��را��� ����وم ا�9 .�د��، ع

،�ر�E 25و���و��  15��دل �����ل، ا� �ر�� ا�ورو��� �* ا� ��ون وا� ���ل ا,����* درا�� �$�ر�� ��ن ���و��  2
 61- ��60�ق، ص
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   اإلجمالي المحلي الناتج من% 3 عن تزيد ال العامة الموازنة عجز نسبة -   

  اإلجمالي المحلي الناتج من% 60 عن تزيد ال العام الدين نسبة -   

  .أعضاء دول ثالث أقل متوسط من% 1.5 عن يزيد ال التضخم معدل -   

 سعر في التذبذب ، باإلضافة إلىأعضاء دول ثالث أقل متوسط من% 2 عن يزيد ال الفائدة معدل -   

  %15 عن يزيد ال الوطنية العملة صرف

  2002جويلية  30إلى  1999جانفي  1المرحلة الثالثة: من 

بدأت هذه المرحلة مع اعتماد العملة الجديدة اليورو بشكل فعلي كعملة رسمية في جميع الدول      

تكون فترة انتقالية يتم  كمااألعضاء، وفي هذه المرحلة وضع سعر مرجعي لكل عملة مقومة باليورو، 

بجانب العمالت الوطنية مع االنسحاب التدريجي لتلك العمالت لصالح تعميم يورو التعامل فيها بال

 .2002، والذي أصبح العملة الوحيدة في التداول ابتداءا من جويلية استخدام اليورو

األوروبي، حيث وضعت مبادئه  تعتبر اتفاقية ماستريخت منعطفا حاسما في مسيرة التكامل النقدي    

وحددت مراحله التي تم فيها مراعاة التدرج وٕاحداث تقارب بين الدول األعضاء في المجال االقتصادي، 

ليسهل في النهاية التنسيق بين سياساتها االقتصادية والمالية والنقدية لضمان استقرار العملة الموحدة، 

دية. ورغم أن عدد الدول األعضاء في االتحاد النقدي أو وأيضا تم وضع معايير لالنضمام للوحدة النق

دولة فقط، فإن عملة اليورو القت نجاحا منقطع النظير، وأصبحت تنافس الدوالر في  15العملة الموحدة 

  المعامالت الدولية.

وفي األخير يمكن أن نلخص أهم المراحل التي مرت بها التجربة األوروبية من خالل الجدول 

  التالي:
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  : مراحل نشأة وتطور االتحاد األوروبي)01(الجدول رقم

  المراحل  السنة

  شومان وزير العالقات الخارجية الفرنسي يقترح فكرة إنشاء تكامل أوروبي غربي روبرت  1950

إنشاء الجماعة االقتصادية للفحم والصلب والتي تضم ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، ايطاليا،   1952
  وهولندا.لوكسمبورغ، 

مصادقة الدول األعضاء في جماعة الفحم والصلب على معاهدة روما المتضمنة إنشاء   1957
  الجماعة األوروبية للطاقة الذرية، والجماعة االقتصادية األوروبية.

  ، وايرلندا إلى الجماعة االقتصادية األوروبيةالدانمركانضمام بريطانيا،   1973

  الجماعة االقتصادية األوروبيةانضمام اليونان إلى   1981

 األعضاء، الميثاق األوروبي يدعو الدول األوروبيةانضمام اسبانيا والبرتغال إلى الجماعة   1986
  إلى الشروع في تطبيق سوق موحد للسلع والخدمات ورؤوس األموال واليد العاملة.

معاهدة ماستريخت، وتطور الجماعة االقتصادية األوروبية إلى اسم االتحاد األوروبي   1992
االتحاد االقتصادي والنقدي بغرض تجسيد عملة موحدة يسيرها  إنشاءالذي يهدف إلى 

  .األوروبيالبنك المركزي 

  انضمام النمسا، فنلندا، والسويد لالتحاد.  1995

  االتحاد االقتصادي والنقدي والعملة األوروبية الموحدة تصبح حقيقة. فكرة  1999

  اليورو يحل محل العمالت المحلية الوطنية للدول األعضاء 2002ابتداءا من جانفي   2002

انضمام عشرة دول لالتحاد هي: مالطا، التشيك، المجر، استونيا، التيفيا، ليتوانيا،   2004
  وبولندا.سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص، 

  وبلغاريا. رومانيا انضمام كل من  2007
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  المبحث الثاني: واقع وآفاق التكامل االقتصادي المغاربي

المغرب العربي  لقد استشعرت الدول المغاربية مند البدايات األولى الستقاللها بضرورة قيام إتحاد        

وتكامله اقتصاديا، وأنه من بين أهم المنافذ لمواجهة المشاكل االقتصادية في سبيل تحقيق التنمية الشاملة، 

إضافة إلى أن بقاء الدول فرادى في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم مسألة ال تؤمن عواقبها، لذلك 

لى بناء واثبات سيادتها داخليا وخارجيا، من سعت دول المغرب العربي  بعد التخلص من االستعمار إ

خالل الدخول في معترك العمل الجماعي الذي أضحى إحدى الظواهر البارزة المعبرة عن إدراك تلك 

  الدول وتمثيلها لخصائص وسمات النظام الدولي في تطوره الراهن.

  المطلب األول: مسيرة التكامل االقتصادي المغاربي   

ات األولى للدول المغاربية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية تتمحور حول الكفاح و كانت االهتمام     

النضال ضد االستعمار، مرتكزة في ذلك على عوامل اللغة والدين والتاريخ واإلرث الثقافي والوجدان 

يطاليا عام المشترك. وقد أنجزت الدول المغاربية استقاللها تباعا، بدءا بليبيا التي تحررت من استعمار ا

من سيطرة فرنسا، وهي تونس والمغرب  1962و 1956، ونالت الدول األخرى استقاللها فيما بين 1952

وموريتانيا والجزائر، لتجد هذه الدول نفسها أمام استحقاقات من نوع جديد، وتحتاج إلى وسائل وٕامكانيات 

تنمية الجادة ال يمكن أن تكون قطرية مختلفة للتغلب عليها. وقد أدركت البلدان المغاربية مبكرا أن ال

ضيقة، مما قد يعرضها ألن تمارس عليها شروط التبعية واالنغالق، وتكييف خططها وبرامجها طبقا لما 

ترسمه القوى المهيمنة، فالمخاطر السياسية واالقتصادية واالجتماعية أكبر من أن تواجهها دولة بمفردها، 

. ومن هنا يمكن القول أن الدول المغاربية في 1ضاءاتها اإلقليميةبل حتى الدول الكبرى أصبحت تلود بف

  حاجة ماسة إلى إقامة التعاون والتكامل فيما بينها أكثر من أي وقت مضى. 

  الفرع األول: نشأة وتطور اتحاد المغرب العربي  

ي ميزت النصف وتيرة التحرر وبداية عصر التكتالت اإلقليمية التتصاعد  كان من إفرازات العولمة     

الثاني من القرن العشرين، فالتحديات التي فرضها قيام السوق األوروبية المشتركة، وبروز تيار الوحدة في 

المشرق العربي، بإتمام الوحدة السورية المصرية، ومحاولة إقامة اتحاد هاشمي بين األردن والعراق، دفعت 

                                                           
،  �ر�� ا� ���ل ا�9 .�دي �دول ا��;رب ا��ر�*، ا��ؤ �ر ا��.ر�* ا��ر�* ا���وي رؤ�� �ر��� ��$�� �
�د ا��0ري 1

 �
   2، ص �2007و���ر  8 -�7طر، –ا�9 .�د��، ا�دو



 وا����� ا�� �ر��� ا�ورو�� ا����ر�� ��� ����� ا����� ا��	�دي ................ ا�
	� ا�����:

 

127 

 

مغرب والجزائر إلى عقد مؤتمر طنجة في عام القوى الشعبية لدول المغرب العربي الثالث تونس وال

، متخذة من الدعوة إلى وحدة المغرب العربي الكبير شعارا يعزز كفاحها من أجل التحرر. وقد 1958

التي كان من المقرر أن تنعقد في مدينة طنجة بين زعماء الدول الثالث،  1956سبقتها أول مبادرة سنة 

المحاولة بسبب اختطاف الطائرة التي كانت تقل زعماء المقاومة  إلرساء البناء المغاربي، وأحبطت هذه

الجزائرية من قبل سلطات االحتالل الفرنسي. وقد تضمن ميثاق طنجة عددا من المبادئ التي تحدد إطار 

  : 1التكامل اإلقليمي وهي

 إقامة اتحاد فيدرالي بين الدول األعضاء، بشرط حصول الجزائر على استقاللها. �

 إنشاء جمعية استشارية تمثل شعوب المجموعة. �

 إقامة أمانة عامة تتولى الجوانب التنفيذية. �

 التأكيد على إقرار المصير المشترك في العالقات الخارجية والدولية. �

تلخص المبادئ التي جاءت في ميثاق طنجة، سعي الدول الثالث إلى العمل اإلقليمي المشترك        

ولة القطرية وتحريرها من الروابط التي تشدها إلى المراكز االستعمارية، وتأمين بعد استكمال بناء الد

، لتحقيق التطابق 1963استقاللها بالتعاون في مواجهة الهيمنة الغربية. وقد تم توقيع اتفاقيات الرباط عام 

والتنسيق بين في سياسة البلدان الثالثة (تونس، الجزائر، والمغرب) تجاه السوق األوروبية المشتركة، 

مخططاتها التنموية، واتخاذ الخطوات التنفيذية للتنسيق بين سياساتها االقتصادية. وفي أكتوبر عام 

، انعقد أول اجتماع بين وزراء االقتصاد المغاربة، اتخذوا فيه جملة من القرارات تتعلق بالمبادالت 1964

تقرر أيضا في هذا االجتماع إنشاء أجهزة التجارية والتصنيع الجهوي، وتنسيق اإلجراءات الجمركية، و 

التعاون المغاربي والمتمثلة في اللجنة االستشارية القارة ومركز الدراسات الصناعية. ثم انعقد اجتماع ثاني 

في شهر نوفمبر من نفس السنة بمدينة طنجة المغربية، أولى خاللها وزراء االقتصاد عناية خاصة بأحكام 

وطنية للتنمية، وبين مختلف الوحدات الصناعية، باإلضافة إلى االهتمام التنسيق بين المخططات ال

. بعدها جاء 2بقضايا تمويل مشاريع التنمية وتوحيد السياسات في مجال القوى العاملة والتكوين المهني

الذي ركز على صناعة الفوالذ، إضافة إلى قطاع التأمين والمواصالت،  1965اجتماع ليبيا في مايو 

سياسات التصدير في مجال الحلفاء وتنظيم اإلحصائيات الصناعية. ثم تاله اجتماع الجزائر في وتنسيق 
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، الذي تم التأكيد فيه على تنسيق السياسات التجارية مع الخارج، وسياسات السياحة 1966فبراير 

والصلب  واإلحصاءات التجارية والصناعية، كما أيد أيضا التوصيات السابقة المتعلقة بصناعة الحديد

وصناعة الزجاج والتركيب الهندسي خصوصا في قطاع صناعة السيارات، إضافة إلى اختيار العاصمة 

التونسية مقرا للجنة االستشارية وتعيين ممثلي الحكومات وكاتب اللجنة. بعد ذلك تقرر في الندوة المنعقدة 

هم وضع برنامج تنسيقي لخمس دراسة آفاق التعاون، وطلب الوزراء في اجتماع 1967بتونس في نوفمبر 

سنوات يؤدي إلى تكامل اقتصادي مغاربي، يشمل تحرير التجارة البينية، وتنسيق إجراءات الحماية إزاء 

الخارج، وزيادة التجارة البينية للمنتجات الزراعية، وٕايجاد وسيلة للمدفوعات من أجل تشجيع التجارة 

المتفق على إنشائها وحمايتها من المنافسة األجنبية. وفي اإلقليمية، باإلضافة إلى االهتمام بالصناعات 

هذا الصدد أعدت اللجنة االستشارية البرنامج المطلوب، وفقا لهذه األسس، وقدمت اللجنة هذا المشروع 

، حيث تم رفض هذا المشروع نظرا لعدم قبول 1970إلى مؤتمر الوزراء عند اجتماعهم في الرباط عام 

في قمة الجزائر، وعرضت اللجنة  1975عام  إعادة النظر فيه مرة ثانية تقررو  ،1∗بعض األعضاء

االستشارية صيغة جديدة لالتفاقية، تمثلت في إنشاء مشاريع صناعية مشتركة تنتج للسوق اإلقليمية. غير 

أن هذا األخير اعترضته مشاكل عديدة، على غرار قضية توطين المشروعات المشتركة، التضارب بينها 

منشآت القطرية المماثلة، وتفضيل الدول للمشروعات سريعة العائد. وهكذا فشل أسلوب التنسيق وبين ال

بين الصناعات، وأعقب ذلك مرحلة من الصراعات أدت إلى المديونية، وتراجع معدالت التنمية، وضعف 

ه عام العالقات التجارية، حيث توقف العمل بهذا التجمع عندما أعلنت الجزائر تجميد عضويتها في

1979.  

وخالل حقبة الثمانينات مرت الدول المغاربية بظروف اقتصادية وسياسية صعبة، حيث انخفض     

األداء االقتصادي، وتنامت أزمة المديونية الخارجية، وانعكاسات انضمام اسبانيا والبرتغال إلى االتحاد 

المغاربية، وفي هذه الفترة تم عقد  األوروبي الذي وقف استيراد العديد من المنتجات الزراعية من الدول

عن تعزيز  1987، وبدأ الحديث في أواخر1983اتفاق اإلخاء والوفاق بين تونس والجزائر وموريتانيا سنة 

وتوسيع نطاق هذا االتفاق ليضم كال من المغرب وليبيا. كما استأنفت العالقات بين الجزائر والمغرب في 

سنة، ليصبح الجو مهيئا إلعادة بعث العالقات المغاربية  12بعد قطيعة دامت  1988منتصف عام 
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واالتفاق على التعاون اإلقليمي بين الدول الخمس. وبدأت نقطة التحول الجديد للعمل المغاربي خالل 

، حيث عقد على هامشها اجتماع بين قادة دول المغرب 1988القمة العربية التي عقدت في الجزائر في 

يان زرالدة التاريخي، الذي شكلت فيه لجنة مغاربية عليا كلفت بوضع اإلطار العربي، صدر على إثره ب

السياسي التحاد المغرب العربي. وتم التوقيع بشكل رسمي عن تأسيس "اتحاد المغرب العربي" من قبل 

، والتي وضعت هياكل االتحاد، متضمنة أهدافا 17/02/1989رؤساء الدول الخمس في قمة مراكش في 

  :1يرة يتم إنجازها خالل أربع سنوات مثلوطموحات كب

 حرية التبادل التجاري •

 إلغاء الحدود الداخلية •

 إنشاء المصرف المغاربي لالستثمار •

  تحقيق الوحدة الجمركية. •

  الفرع الثاني: االطار التنظيمي للتعاون االقتصادي والتجاري المغاربي

، 1989فيفري  17مراكش المغربية في تم إبرام معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة     

ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب  الدول المغاربية الخمسة:  من طرف وقد تم التوقيع عليها

  وموريتانيا.

  :2إلى يهدف اتحاد المغرب العربي باعتباره منظّمة إقليمية،و     

  ة التي تجمع الدول األعضاء وشعوبها؛روابط األخوّ  متينت  •

 للمجتمعات المغاربية والدفاع عن حقوقها؛ واالزدهارتحقيق التقدم   •

 المساهمة في حفظ السلم القائم على العدالة والمساواة؛  •

 سياسة مشتركة في الميادين المختلفة؛ إتباع  •

  لألشخاص، الخدمات، البضائع ورؤوس األموال.حرّية التنقل العمل تدريجيا لتحقيق   •

  .بعد تأسيس اتحاد المغرب العربي      
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وأشــارت وثيقــة المعاهــدة إلــى أن السياســة المشــتركة تهــدف إلــى تحقيــق الوفــاق بــين الــدول األعضــاء       

وٕاقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يكون أساسه الحوار، وصـيانة اسـتقالل كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء، 

التحاد يعتبـر اعتـداء علـى ) من وثيقة االتحاد على أن كل اعتداء تتعرض له دول ا14وقد عززت المادة (

) نصت على إلزام دول االتحاد بعـدم السـماح بـأي نشـاط أو تنظـيم فـوق 15الدول األخرى، كما أن المادة (

أراضــيها مــن شــأنه أن يمـــس بــأمن وحرمــة تـــراب أي منهــا أو بنظامهــا السياســـي، وألزمــت األطــراف أيضـــا 

كري يكـون موجهـا ضـد االسـتقالل السياسـي باالمتناع عن االنضمام إلى أي حلف أو تكتل سياسي أو عسـ

علـى ∗أو الوحدة الترابية للدول األعضاء، أما في المجال االقتصادي فقد نصت المعاهـدة فـي مادتهـا الثالثـة

تحقيق التنمية الشاملة في دول االتحاد من النواحي (الصناعية، الزراعية، التجارية واالجتماعية) خصوصا 

. ولــم تغفــل المعاهــدة الجوانــب الثقافيــة، حيــث دعــت إلــى إقامــة تعــاون 1ةمــن خــالل إنشــاء مشــروعا مشــترك

يرمي إلى تنمية التعليم على جميع مستوياته، والحفاظ على القيم الروحية والخلقية وصيانة الهوية القوميـة، 

معات واتخاذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذه األهداف، خاصة فيما يتعلق بتبادل األساتذة والطلبة وٕانشاء الجا

 ومعاهد متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول األعضاء. 

، بثالث مراحل، حيث 1989وقد مرت تجربة التعاون االقتصادي المغاربي قبل إنشاء االتحاد عام       

تردد االختيار من جانب الوزراء المغاربة وممثليهم في اللجنة االستشارية بين ثالث صيغ للتعاون لم يكتب 

صيغة التعاون ها النجاح والتجسيد على أرض الواقع، ففي البداية اعتمدت الدول المغاربية ألي من

هذه المرحلة امتدت  وقد أي التنسيق بين القطاعات، وكانت البداية بين قطاع التجارة والصناعة، القطاعي

، حيث انعقدت 1975إلى  1968بعدها جاءت صيغة التعاون الشامل من ،1967إلى  1964من 

المفاوضات بشأنها حول صيغتين لمشروع االتفاق، ولم تفز كالهما بالقبول من جانب الوزراء. ثم انتقلت 

إلى ما يقرب من التعاون القطاعي في صيغة تنحدر إلى مستوى المشاريع  1975إبتداءا من التجربة 

 1975الجزائر عام  وتقرر في ندوة .2داخل القطاع، وتتوسع إلى ميادين الزراعة والصناعات التقليدية

                                                           

�� �ن ا����ھدة : "  ∗����* ا���دان ا�9 .�دي:  
$�ق ا� ���� ا�.����� وا�زرا���  – �ص ا�C$رة ا������ �ن ا���دة ا�
وا� ��ر�� وا�9 ����� ��دول ا����ء، وا ��د �� ��زم �ن و��+ل �#ذه ا�;��� �.و.� ��0�Pء �0رو��ت �0 ر�� 

 وإ�داد �را�> ���� و�و��� �* ھذا ا�.دد"

�5ر ��� "دول ا��;رب ا��ر�*"، ر���� ���� �ر ��ود �
�ود ���م، أ�ر ا��وا�ل ا�9 .�د�� ��� ا�.را��ت ا���� 1
  54، ص2005، ����� ا��ر�وك، ا�ردن، ��0ورة

��*، ا��;رب ا��ر�* ا����ر  2�Cا� �Cق، ص–�.ط��� Eل، �ر���25داء ا��� $ 
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 1976إنشاء المؤسسات الصناعية المغاربية المشتركة، وتطلب إعداد ذلك دراسة مطولة امتدت من سنة 

  ، مما أفقدها المصداقية لعدم تماشيها مع المتغيرات الجديدة.1981إلى 

قادة الدول  وقام مجلس الرئاسة المغاربي ( وهو أعلى هيئة في مؤسسات اإلتحاد) في أول لقاء جمع     

بوضع التوجهات الكبرى إلستراتيجية إقليمية تتمحور بزرالدة الجزائرية،  1990جويلية  23في  الخمسة

أهدافها حول: تحقيق األمن الغذائي المغاربي وترقية الموارد البشرية والطبيعية، والتعجيل بتطبيق برامج 

حقيقي، إقليمي تكامل للقواعد دية تضع ااقتصامشتركة لتنمية  إستراتيجيةتبني تكثيف المبادالت مع 

على أن يتم الوصول إلى  ،بين البلدان األعضاء ةاقتصادي وحدةوصار هدف االتحاد المغاربي تشكيل 

  :1ابتدائية، عبر ثالثة مراحل اإلستراتيجية، حسب هذه هذه الوحدة

تهدف هذه المرحلة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين ): 1995- 1992( األولىالمرحلة 

إقامة  إنشاءالدول األعضاء، وذلك عن طريق اتخاذ التدابير القانونية واإلدارية والمالية التي تشجيع على 

منطقة تبادل حر عبر اإلعفاء من  مناخ للتعامل المغاربي، وكذلك وضع االتفاقيات الضرورية إلنشاء

  ق الجمركية واإللغاء التدريجي للحواجز غير التعريفية.الحقو 

وضع تعريفة خارجية مشتركة، جمركي، يتّم من خالله إنشاء اتحاد ): 1999- 1996( الثانية:المرحلة 

  تسمح بحماية اإلنتاج المحلي بالنسبة للسوق الخارجية.

الجمركية والرسوم  الرسومفاء من وقد قامت اللجنة االقتصادية المغاربية مشروع إطار يتضمن اإلع      

ة مدونّ واالتفاق على وضع سياسة التجارة الخارجية، و اإللغاء التدريجي للحواجز غير التعريفية، و المماثلة، 

  تعريفية موحدة.

، تأسيس اتحاد اقتصادي في بلدان المغرب العربي الذي يعتبر 2000ابتداء من سنة  :الثالثةالمرحلة 

سق التكامل، والذي سيتجسد باتحاد وتنسيق السياسات االقتصادية وبرامج التنمية في المرحلة النهائية لن

  البلدان األعضاء.

                                                           

ا�و
دة ���� �
وث ا� .�د�� �ر���، �ر�ز درا��ت  �
�د �و�وش، و
دة ا��;رب ا��ر�* وا� � �ت ا,������ ا9�رى، 1
  88، ص2008/ ر��E  42ا��ر���، ع
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بتبادل المنتجات  وتتعلق االتفاقية األولى اتفاقيتين بين الدول المغاربية،في نفس اإلطار تم إبرام و   

  :1تضمنت ما يلي ، حيث1990جويلية  23وقعت في  الفالحية، والتي

  التعجيل بإقامة اتحاد جمركي استعدادا لتحقيق سوق مشتركة زراعية مغاربية؛ •

إعفـاء المنتجــات الزراعيــة المتبادلــة ذات المصــدر والمنشـأ المحلــي، مــن الحقــوق الجمركيــة  •

باســتثناء الضــرائب والرســوم علــى  ،االســتيرادوالضــرائب والرســوم المماثلــة المفروضــة عنــد 

 بلدان االتحاد. اإلنتاج المحلي في كل بلد من

المعفـاة مـن كـل إجـراء  ةاألمن الغذائي بوضع قوائم المنتجات الزراعيـبفة تأسيس لجنة مكلّ  •

 تعريفي.

بين بلـدان  1991مارس  10الثانية فتتعلق باألوجه التجارية والتعريفية، التي أبرمت في  االتفاقيةأما  

  يلي:ت على ما المغرب العربي والتي ركزّ 

لمتبادلة، ذات المصدر والمنشأ المحلي من الحقـوق الجمركيـة، الضـرائب عفاء المنتجات اإ •

  ،االستيرادوالرسوم ذات األثر المماثل المفروضة عند 

  إعفـاء المنتجــات المتبادلــة، ذات المصــدر والمنشــأ المحلــي والمحـددة فــي قــوائم، مــن كــل اإلجــراءات  •

ين االعتبــار القــوانين المتعلقــة بالصــحة ع هــذه القــوائم تــدريجيا مــع األخــذ بعــلتعريفيــة، وتوّســاغيــر 

  النباتية والحيوانية، الصحة واألمن السارية لدى البلد المستورد.

نسجل حيث ، امتدادا لمعاهدة مراكش، تم إبرام عدة اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر بين الدول المغاربيةو      

على نّصت ، التي 1999مارس  16في  االتفاقية المبرمة بين تونس والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ

على األكثر،  2007ديسمبر  31 ل فترة انتقالية تمتد إلى غايةإنشاء منطقة تبادل حر بين الطرفين خال

وبيان التفكيك التعريفي قد تم وضعه حسب حساسية وطبيعة المنتجات الموجودة في القوائم الملحقة 

  لالتفاقية.

، منها إبرام اتفاقياتبالتونسية -اإلطار القانوني للمبادالت المغربية وقد سبق ذلك محاوالت لترتيب     

وزارة الصناعة، التجارة والحرف المغربية ووزارة التجارة التونسية بين بروتوكول التعاون التقني المبرم 

                                                           
1   Direction des études et des prévisions financières – ministère de l'économie et des finances: Enjeux 

de l'intégration maghrébine " Le cout de non Maghreb", Etudes-DEPF, Rabat, Octobre 2008, p2 
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) إضافة إلى القانون 1981( تونسي)، اتفاقية بين المركز المغربي لترقية الصادرات ونظيره ال1998(

  ).1987الداخلي المنظم لغرفة التجارة والصناعة المشتركة المغربية التونسية (

 )1981(أمــا اإلطــار القــانوني للمبــادالت بــين الجزائــر وتــونس فهــو مــنظم مــن خــالل اتفاقيــة تجاريــة      

ــ ســبة قــة باإلعفــاء مــن حقــوق الجمــارك والرســوم ذات نفــس األثــر بالنالمتعلّ  )1984متمّمــة (باتفاقيــة  ةمكمّل

  .%50للمنتجات من مصدر محلي لها معدل تكامل دنى يقدر بـ 

اتفاقــا تجاريــا وتعريفيــا يؤســس  1989مــارس  14ن فــي يأمــا بالنســبة للجزائــر والمغــرب، فقــد وقعــا البلــد    

المتبــادل للتعريفــات التفضــيلية بعنــوان المنتجــات المحليــة المتبادلــة بــين البلــدين، ودخــل هــذا االتفــاق التقــديم 

عفـاء مجمـل المنتجـات المتبادلـة مـن حقـوق الجمـارك إعلـى  والذي ينص 1990فيفري  06التنفيذ في  حيز

  .والرسوم المماثلة

تخصــص االســتفادة مــن المعاملــة التعريفيــة التفضــيلية للمنتجــات التــي تلبــي قواعــد المنشــأ المحــددة فــي      

  :1ويتعلق األمر بـ  االتفاقية

بلـــد التصـــدير (المنتجـــات الحيوانيـــة، النباتيـــة أو المعدنيـــة بمـــا فـــي ذلـــك  الســـلع المنتجـــة كليـــة فـــي   •

  ،الثروات الطبيعية)

مــن القيمــة اإلجماليــة  %40منتجــات محولــة فــي بلــد التصــدير وأن التقيــيم المحلــي لــيس أقــل مــن    •

 .للمنتجات التامة (االنطالق من المصنع)

إلـــى قواعـــد المنشـــأ، يكـــون مـــنح النظـــام التفضـــيلي مشـــروطا بـــاحترام القاعـــدة المســـماة (النقـــل  إضـــافة      

  المباشر)، المتضمن نقل المنتجات مباشرة من البلد المصدر نحو البلد المستورد دون المرور ببلد آخر.

  هذه االتفاقية على أحكام إضافية تتضمن النقاط التالية :نّصت من جهة أخرى، 

  والتصدير االستيرادإجراءات المبادالت، خاصة في مجال منح رخص تسهيل    •

  مــنح إعفــاء جمركــي علــى العينــات ووســائل اإلشــهار بمــا فــي ذلــك المنتجــات واألدوات الضــرورية  •

 لتنظيم التظاهرات التجارية (معارض وصالونات)

  منح األولوية للمؤسسات والمتعاملين الوطنيين في مجال النقل.   •

                                                           
، ����� �5ر ��0ورة ���ق �ر��* �* إط�ر ا� ���ل ا�9 .�دي ا��;�ر�*، ر���� د� وراه  �
�د ���س �
رزي، �
و 1

  49ص، 2005ا��زا+ر، 
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  ني: أجهزة التعاون المغاربيالمطلب الثا

تولت لجنة متابعة قضايا االتحاد مهمة وضع الصيغة النهائية للبنيان المؤسسي لالتحاد     

، مع إعطاء األجهزة مزيدا من الفاعلية في عملها 1990المغاربي، الذي أقره اجتماع القمة األول عام 

إلتحاد من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية، الوحدوي. وحسب اتفاقية التأسيس يتكون اإلطار المؤسسي ل

أو بصيغة يحتوي الهيكل التنظيمي لإلتحاد على ثالث مستويات وهي: المستوى التقريري والتنفيذي، 

  والمستوى اإلداري واالستشاري، المستوى التنسيقي والمتابعة، باإلضافة إلى المستوى التخصصي. 

  الفرع األول: األجهزة ذات الطابع التقريري والتنفيذي

تعتبر أجهزة هذا المستوى قمة الهرم في الهيكل التنظيمي التحاد المغرب العربي، حيث يضم    

  مجلس الرئاسة، ومجلس وزراء الخارجية، ومجلس وزراء الحكومات.

ويتألف من رؤساء الدول األعضاء في االتحاد،  : وهو أعلى هيئة في اإلتحادمجلس الرؤساء .1

يقوم برسم السياسة العامة لالتحاد وتوجيه نشاطه، وله وحده سلطة اتخاذ القرار، شرط أن 

تصدر القرارات باإلجماع، وتكون رئاسة المجلس بالتناوب ولمدة ستة أشهر، وعدلت المدة إلى 

لما دعت الضرورة إلى ذلك، والنصاب سنة كاملة، وللمجلس صالحية عقد دورات استثنائية ك

 .1القانوني لصحة انعقاد الدورة مهما كانت طبيعتها يستلزم حضور جميع األطراف

: يتكون هذا المجلس من وزراء الخارجية للدول األعضاء، وهو بمثابة مجلس وزراء الخارجية .2

اسة، ويشكل عنصر الفرع التنفيذي، ويأتي من حيث األهمية في الرتبة الثانية بعد مجلس الرئ

الوصل بين مجلس الرئاسة وبين لجنة المتابعة واللجان الوزارية المختصة،  مهمته التحضير 

الجتماعات المجلس الرئاسي وتنسيق خطط التنمية، تقديم المشاريع والتوصيات والدراسات إلى 

وينظر فيما مجلس الرؤساء، كما تنسق السياسات والمواقف في المنظمات اإلقليمية والدولية، 

تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المختصة من أعمال. ويجتمع هذا المجلس مرتين 

 في السنة، وتكون رئاسته بالتناوب وتؤخذ قراراته باإلجماع.

                                                           

���ل ��د ا���.ر ���E، ا� �ظ�م ا�دو�* ا��ظر�� ا����� وا���ظ��ت ا������� وا,������ وا�� �..�، دار ا��Cر ا�����*،  1
  274 - 273، ص2007، 1ا���9در��، ط
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) من معاهدة إنشاء 7وهو جهاز من أجهزة التنفيذ حسب المادة ( :مجلس وزراء الحكومات .3

اء حكومات الدول األعضاء، أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا االتحاد، حيث تنص على: "لوزر 

كلما دعت الضرورة إلى ذلك"، ولم تحدد المادة اختصاصات المجلس، والمالحظ أن هذا 

  . ∗الجهاز نموذج متميز حيث جاء خالفا لمعظم التجمعات اإلقليمية

  الفرع الثاني: األجهزة ذات الطابع اإلداري واالستشاري والقضائي

 وتتمثل هذه األجهزة في األمانة العامة ومجلس الشورى والهيئة القضائية           

وهي الجهاز اإلداري والفني لإلتحاد، حيث تتولى المهام المحددة لها في األمانة العامة:  .1

نظامها األساسي والمهام التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، وكذا المهام التي ترفع إليها في 

وتضم ممثل واحد عن كل  .المبرمة بين الدول األعضاء في اإلتحاد ةاالتفاقيات الجماعيإطار 

 :1دولة، وتكون رئاستها بالتناوب، وتتمثل مهامها فيما يلي

 تنفيذ قرارات رئاسة االتحاد بالتنسيق مع األجهزة األخرى •

 نة المتابعةالمساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج عمل االتحاد بالتعاون مع لج •

 إعداد البحوث والدراسات وتوفير المعلومات والوثائق، وٕاعداد التقارير الدورية. •

التنسيق بين األجهزة المختصة في المجاالت اإلعالمية والتوثيق، لتوفير رصيد من  •

 المعلومات واإلحصاءات الالزمة عن الدول األعضاء.

: وهو بمثابة برلمان مغاربي يتكون من نواب ينتخبهم زمالئهم من المجالس جلس الشورىم .2

 30عضو، ثم إلى  20أعضاء لكل دولة، وانتقل العدد إلى  10النيابية الوطنية، وعددهم كان 

عضو للمجلس ككل. وينحصر دوره في إبداء رأيه فيما  150عضو لكل دولة، أي بمجموع 

ما له الحق أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه مناسبا من يعرض عليه من مشاريع وقرارات، ك

توصيات لتعزيز عمل اإلتحاد وتحقيق أهدافه، ويربط الصلة باألمانة العامة لجامعة الدول 

العربية، واألمانة العامة للتجمعات العربية لتعزيز العمل العربي المشترك، والتعاون مع 

بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية لدعم أيضا ربط الصلة التجمعات اإلفريقية المماثلة، و 

 مسيرة االتحاد.

                                                           
ا��#�ز 9 �و�د �* ��ظم ا� ����ت ا,������، ������و�� ا�9 .�د�� ا�ورو���، و����� ا�دول ا��ر���، ���س  ھذا ∗

 .*��  ا� ��ون ا�����*، ��ظ�� ا�و
دة ا,�ر�$�� و��ظ�� ا��ؤ �ر ا,�
  26 - 25، ص2009ر، �.ري �
�د ��دل، ا� ��رة ا������ 9 
�د ا��;رب ا��ر�*، ��0ورات ا�
��ة ا�.
����، ا��زا+ 1
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يعينهما رئيسها لمدة ست  عضو عن كل دولة اثنين : تتألف من قاضيينالهيئة القضائية .3

سنوات، وتجدد العضوية بالنصف كل ثالث سنوات، ويختار من بينهم رئيس لمدة سنة واحدة. 

 :1وتختص بالمهام التالية

استشارية في المسائل القانونية التي تعرض من طرف مجلس الرؤساء والهيئات  مهمة •

 األخرى في االتحاد،

مهمة تحكيمية في النزاعات الناشئة بين الدول األعضاء التي تحال عليها من مجلس  •

 الرؤساء واألطراف إذا اتفقت على ذلك،

بين األطراف في مهمة قضائية تتمثل في الفصل والحكم في النزاعات التي تنشأ  •

تفسير أو تنفيذ المعاهدة، أو االتفاقيات المكملة لها، وتكون أحكامها في هذه الحالة 

 ملزمة،

 الفصل في النزاعات التي يمكن أن تقوم بين مؤسسات االتحاد. •

  الفرع الثالث: أجهزة التنسيق والمتابعة

لمتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة، في لجنة ا الخاصة بالتنسيق والمتابعة ةوتتمثل هذه األجهز       

  والمجالس الوزارية القطاعية.

) من 9وقد نصت المادة ( ،تعتبر لجنة المتابعة هيئة متخصصة في التنفيذ  لجنة المتابعة: .1

يجب على كل دولة عضو أن تعين في مجلس وزرائها عضوا  على أنه معاهدة التأسيس

يختص بشؤون االتحاد، وهؤالء تتألف منهم لجنة مهمتها متابعة قضايا االتحاد بالتنسيق مع 

باقي الهيئات، وتطبيق القرارات وتنشط العمل الوحدوي، وتقييم التقدم الحاصل، مع تحديد 

 لها في األخير إلى مجلس وزراء الخارجية.العوائق واقتراح الحلول، وتقديم نتائج أعما

تم استحداثها في قمة تونس وتتكون من أربعة لجان وزارية تهتم  اللجان الوزارية المتخصصة: .2

 :2كل لجنة بالدراسة والبحث في مجال اختصاصها، و هي

 لجنة األمن الغذائي،  •

                                                           
 �338دور �وز�دي، ا� ���ل ا�9 .�دي ا��ر�*، �ر�E ���ق، ص 1

�د ��* داھش، درا�� �* ا�
ر��ت ا�وط��� وا, ��ھ�ت ا�و
دو�� �* ا��;رب ا��ر�*، ��0ورات ا 
�د ا�� �ب  2�

 197 -  196، ص 2004د�0ق،  ا��رب،
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 لجنة الشؤون المالية واالقتصادية،  •

  لجنة البنية التحتية األساسية، •

 لجنة الموارد البشرية. •

كما تم االتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة التعاون بين االتحاد المغاربي والمجموعات اإلقليمية  

 العربية من جهة، والتعاون مع الجماعة األوروبية ومنظمة الوحدة اإلفريقية.

وهي مجالس فنية يترأسها وزراء، و تضم مجموعة من الخبراء المجالس الوزارية القطاعية:  .3

في القطاعات والميادين المعنية وفرق عمل، أما طريقة العمل فتبدأ بتحضير الموضوع من 

طرف الخبراء وفرق العمل، وترفع المحاضر بتوصيات إلى المجلس القطاعي الذي بدوره 

يرفع العمل إلى مجلس وزراء الخارجية  يرفعها إلى اللجنة الوزارية المختصة، ثم بعد ذلك

 وأخيرا إلى مجلس الرئاسة. 

   :1أما المجالس القطاعية المعمول بها حاليا فعددها ستة وهي 

 المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم والبحث العلمي، •

 المجلس الوزاري المغاربي للثقافة واإلعالم •

 ت،المجلس الوزاري المغاربي للنقل والمواصال •

 المجلس الوزاري المغاربي للصحة، •

 المجلس الوزاري المغاربي للطاقة، •

 المجلس الوزاري المغاربي للداخلية •

  الفرع الرابع: األجهزة المتخصصة

لم تغفل معاهد إتحاد المغرب العربي الجانب الحساس واألكثر مساسا بحياة رعايا الدول األعضاء،     

  :2ومن هذه األجهزة ما يليواألكثر حضورا في واقعهم المعيشي، 

                                                           

��ن ا��رورة  ا� ��ر�� �* دول ا 
�د ا��;رب ا��ر�*، ���� �ر ����K،  و
�د أ�ظ�� �را��� 
����ت ا�0ر��ت  1
،���
���� ا���وم ا�9 .�د��  ،�5ر ��0ورة ر���� د� وراه ا�9 .�د�� وا� ��ر�� و�.و.��ت ا� 0ر���ت ا�وط��� وا��

 224، ص2011و��وم ا� ���ر، ����� �� ��، 

�ر�E ���ق، �ظ��ت ا������� وا,������ وا�� �..�، ���ل ��د ا���.ر ���E، ا� �ظ�م ا�دو�* ا��ظر�� ا����� وا�� 2
  296ص
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: تم اتخاذ قرار إنشاء هذه الهيئة العلمية في دورة الجزائر في جويلية الجامعة المغاربية .1

دوالر. وتتكون  1.185.000، وحدد مقرها بطرابلس، وقد قدرت ميزانيتها األولية بـ 1991

همتها الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة على دول اإلتحاد حسب مقتضيات م

واإلمكانيات المتوفرة في كل قطر منها. وتهدف الجامعة إلى تكوين الطلبة والباحثين في 

 المجاالت ذات األولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة.

ومقرها في طرابلس، وتم تأسيسها إلقامة إطار للتعاون بين  :األكاديمية المغاربية للعلوم .2

لي في بلدان اإلتـحاد، وبينها وبين المؤسسات المماثلة مؤسسات البحث العلمي والتكوين العا

في البلدان األجنبية. كما تعمل على تطبيق بحث عملي وتكنولوجي مركزة على الجوانب 

التنموية المشتركة بين أقطار المغرب العربي، باإلضافة إلى تمكين الباحثين في االتحاد على 

وتوظيفها بطرقة مؤثرة في األوساط العلمية  المشاركة في تطوير العلوم واستيعاب التقنية

 والتقنية.

تم التوقيع على إنشاءه بتاريخ  :المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية .3

ومقره تونس. يهدف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج،  10/03/1991

ومن ذلك إعداد وٕانجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة في جميع المجاالت. وكذلك 

صادية والمردود تشجيع انسياب رؤوس األموال واستثمارها في المشاريع ذات الجدوى االقت

 المالي وتنمية المبادالت التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها.

  

 )5ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي التحاد المغرب العربي من خالل الشكل رقم (  
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 ���ن ا����ل ا���ظ�� ����د ا��رب ا�	ر�� ):5(��لا�
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�ر�E ���ل ��د ا���.ر ���E، ا� �ظ�م ا�دو�* ا��ظر�� ا����� وا���ظ��ت ا������� وا,������ وا�� �..�،  المرجع:

  ��298�ق، ص
  
  
  
  
  
  

�ـس ا�ر�ـ���� 

��� ا�ن ا��دا���  

 ���س وزراء ا���ر���

 ���� ا�� ����

 �9�E إ��#� أي ���س  -
 وزاري

 ا������ ا��;�ر���

 ا���د��� ا��;�ر��� ����وم

���ر وا� ��رة ا���ر��� �� ���س ا�0ورى ا��;�ر�* ا��.رف ا��ر�* �

 ا����� ا�����

�..� ا����ن ا�وزار�� ا�� 

��� ا�وارد ا���ر�� ا���������� ا����� � ������� ا�"�!�د وا�� 

و� ��#� ا�����س ا�وزار�� 
  ا�$ط���� ا� ����:

���س وزراء ا��ر�د  -
  وا9 .�9ت

  ���س وزراء ا��$ل -
���س وزراء ا,���ن  -

  وا���ران 
 

و� ��#� ا�����س ا�وزار�� ا�$ط���� 
  ا� ����:

وزراء ا� ر��� وا� ���م وا� ���م  ���س -
  وا��
ث ا����*.

���س وزراء ا� 0;�ل وا� �و�ن  -
ا��#�* وا�0ؤون ا�9 ����� وا������ 

  ا��;�ر���
  ���س وزراء ا�0��ب وا�ر���� -
���س وزراء ا�0ؤون ا�$��و���  -

  وا�$��+�� (ا��دل).
-  �
  ���س وزراء ا�.
  ���س وزراء ا��$��� وا,��م -
- �������  س  وزراء ا�دا

و� ��ــ#� ا���ــ��س ا�ــوزار�ــ� 
  ا�$ط���� ا� ����:

  ���س وزراء ا������ وا��$د -
  ���س وزراء ا�ط��� وا����دن  -
  ���س وزراء ا�.����  -
 ���س وزراء ا� ��رة -

 ا�#�+� ا�$��+�� 
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  المطلب الثالث: مقومات التكامل االقتصادي المغاربي وتحدياته

تنموية في إطار  دول المغرب العربي العديد من الدعائم األساسية الالزمة لتحقيق إستراتيجية تملك   

جماعي، يكمل بعضها البعض، حيث تتوفر على مقومات محفزة لقيام تكامل بين أقطارها، فمنطقة 

المغرب العربي تضم العديد من الخصائص والقدرات االقتصادية والتي تشمل األراضي الزراعية والثروة 

خر، هذا التباين في اإلمكانيات الحيوانية، والموارد المعدنية، وهي تختلف اختالفا نسبيا بين قطر وأ

المتوفرة يتيح إمكانية التعاون فيما بين هذه األقطار كخطوة أولى وصوال إلى التكامل االقتصادي. ورغم 

هذه اإلمكانيات إال أن دول المغرب العربي تواجهه تحديات وصعوبات للوصول إلى صيغة يتم عن 

  في اإلتحاد. طريقها تحقيق األهداف المسطرة التي تخدم كل طرف

 الفرع األول: مقومات التكامل االقتصادي المغاربي 

تمتلك الدول المغاربية من مقومات التكامل ما يجعلها قادرة على تحسين قدراتها التنظيمية والرفع       

من قدرات اقتصادياتها اإلنتاجية، بما يمكنها من االستخدام األمثل لمواردها وٕامكانياتها، وبالتالي خلق 

فرص العمل لمواطنيها، والرفع من مستوى المعيشة، وتحقيق معدالت نمو مناسبة تكفل بسد الهوة بينها 

وبين الدول المتقدمة. فالدول المغاربية زيادة على ما سبق تشترك في كل مناحي الحياة، وحدة اللغة، 

ي هذا السياق يمكن ذكر والدين واإلرث الثقافي والحضاري الذي يشكل الوجدان المشترك لهذه األمة. وف

  بعض المقومات التي تتميز بها دول المغرب العربي.

تشكل وحدة الدين واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك الركائز األساسية التي تجمع بلدان  •

قرنا، وتعتبر اللغة  14المغرب العربي، حيث يدين شعوب هذه المنطقة بالدين اإلسالمي مند 

ة للتعامل والتفاهم بينهم، وتمثل إحدى الروافد األساسية لثقافة شعوب المغرب العربية وسيل

العربي، وتؤكد جل الدساتير المغاربية على أن اإلسالم دين الدولة، واعتماد اللغة العربية كلغة 

 رسمية وطنية دون إقرانها بلغة أخرى. 

مليون نسمة،  90عربي حوالي التباين في حجم الطاقات البشرية إذ يبلغ عدد سكان المغرب ال •

مليون نسمة)  36(موزعين بنسب متفاوتة بين الدول الخمس، بحيث تأتي الجزائر في المقدمة 

 3وريتانيا (ماليين) وم 6ماليين) وليبيا ( 10مليون نسمة) ثم تونس ( 34المملكة المغربية ( تليها

ون لتحقيق المصالح المشتركة ، هذا التباين يساعد على التقارب والتعاماليين) على التوالي
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والمتبادلة خاصة في القطاع الزراعي والصناعي، فيمكن الجمع بين من يتوفر له عنصر العمالة 

الظروف الطبيعية والبنية الجيولوجية  تلعبو  .1من التعاون لتحقيق منافع كثيرة لجميع األطراف

دورا أساسيا في توزيع األهمية االقتصادية بين دول المنطقة، حيث تزداد أهمية الفالحة والسياحة 

بينما يعتبر  ،في المغرب وتونس، في حين تتركز في الجزائر وليبيا الثروات النفطية تسفاو والف

ح التباين في الموارد االقتصادية إمكانية التعاون بين الحديد أهم الموارد الطبيعية بموريتانيا. يتي

، ويوفر هذا المنطقة من بلد أخر في يحتاجهو  ينقصه البلدان الخمس، حيث يجد كل بلد بعض ما

، القطر بدوره ما تحتاجه البلدان األخرى في المجموعة، وذلك اعتمادا على المزايا النسبية لكل بلد

 في المغرب وتونس، في حين تركز الجزائر وليبيا تسفاو ياحة والفحيث تزداد أهمية الفالحة والس

 ، وهو ما يعرف بالتكامل االقتصاديعلى الصناعات الثقيلة والنفط ومشتقاته

يستحود المغرب العربي على ثروات طبيعية متنوعة، فالمغرب وتونس تمتلكان إمكانيات زراعية  •

سياحية الهائلة، وتمتلك موريتانيا الفوسفات والحديد ورعوية البأس بها، باإلضافة إلى اإلمكانيات ال

والمنغنيز، في حين تمتلك الجزائر وليبيا األعضاء في منظمة أوربيك من احتياطيات هائلة من 

النفط والغاز، فالجزائر وحدها تملك أكبر سابع احتياطي للغاز في العالم، وتعتبر ثاني أكبر 

ذكر بعض  . ويمكن2احتياطي النفط العالميمصدر له، وتدخل ضمن قائمة أكبر مالك 

 :3اإلحتياطات التي تزخر بها الدول المغاربية والتي تحتل مراتب متقدمة عالميا أهمها ما يلي

 مليار طن). 4من اإلحتياطات العالمية للبترول ( 5% �

 ).3مليار م 3761من اإلحتياطات العالمية للغاز الطبيعي ( 4% �

 مليار طن). 44العالمية للفوسفات ( من اإلحتياطات 34% �

 مليون طن). 134من اإلحتياطات العالمي للفحم ( 16.6% �

  مليون طن). 104من اإلحتياطات العالمية للزنك ( 2% �

                                                           


���� ���ر، ا��وا�ب ا���+�� ���ظ�م ا� ��ري � �دد ا9طراف �* إط�ر � ط���ت ا� ���� ا��� دا�� وا������ #� ���  1
  182ص، �����2012 �ط�ف،  ،�5ر ��0ورة، ر���� ���� �ر - ��وذ��درا�� دول ا��;رب ا��ر�* –ا�دول ا��ر��� 

�10
�د ا��0ري،  �ر�� ا� ���ل ا�9 .�دي �دول ا��;رب ا��ر�*، �ر�E ���ق، ص 2  

 348، ص�ر�E ��ق ذ�ره� و�ط��،  -��ورة ���ل ����د، درا��  
����� و $����� ����C 9ت ا�0را�� ا��ر��� ا�ورو 3
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مليون نسمة، معظمها شباب مما يشكل سوقا  90يضم المغرب العربي طاقة بشرية تربو  •

ات تستفيد من وفورات الحجم والمزايا استهالكية واسعة، ويخلق الظروف المالئمة لقيام صناع

النسبية، ويحفز قيام الصناعات المغذية والمكملة، وبالتالي يمتص البطالة بخلق فرص العمل، 

 ويعزز من القدرات التنافسية ويطور من القدرات التقنية لهذه الصناعات.

وبتوفير إمكانيات  المجتمع المغاربي يضم شريحة كبيرة من الشباب القادر على العمل واإلنتاج، •

التعليم التطبيقي والتدريب المهني المناسب الذي يفي بمتطلبات سوق العمل من حيث الكم والنوع، 

مع إمكانية االستفادة من خبرة الطاقة البشرية (المهاجرة) العاملة في أوروبا والواليات المتحدة 

في الكثافة السكانية من بلد إلى األمريكية وكندا، مع توفير الظروف المناسبة. كما أن التباين 

آخر من شأنه أن يشجع على التعاون والتقارب لتحقيق المصالح المتبادلة، خاصة في القطاع 

الزراعي بالبلدان المغاربية التي يمتلك بعضها مساحات شاسعة غير مستغلة وموارد صناعية غير 

ليبيا، وعنصر العمالة في  ويمكن عن طريق التكامل بين عنصر األرض في دولة مثلمستخدمة، 

دولة مثل المغرب أو تونس لتحقيق منافع كبيرة متبادلة، إضافة إلى حركية الطاقات البشرية بين 

األنشطة والقطاعات المختلفة في السوق االتحادية من شأنه أن يضمن تعظيم مصلحة 

 .1االقتصاديات القطرية من مدخل مقدرتها على المنافسة المتعلقة باألجور

تمتع الدول المغاربية بموقع استراتيجي مميزا جنوب البحر المتوسط، ويطل على المحيط ت •

 5000األطلسي، إذ أن واجهته البحرية الممتدة من ليبيا شرقا إلى موريتانيا غربا على طول يفوق 

كلم، حيث يمثل هذا الموقع في حد ذاته ثروة هائلة فيما لو استغلت في تقديم الخدمات الدولية 

لمساندة، من نقل جوي وبحري، وٕانشاء صناعة تستوعب األيدي العاملة المدربة العربية واإلفريقية ا

من جهة، وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة التي تستوردها من دول االتحاد األوروبي وأمريكا من 

 .2ىجهة أخر 

امل، فالمداخيل إن االختالف في اإلمكانيات المالية المتوفرة من شأنه فتح الطريق نحو التك •

والفوائض المالية التي تزخر بها كل من الجزائر وليبيا خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، يمكن 
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أن تستثمر ويستفاد منها في تنمية المنطقة، ودعم تشابك نسيجها االقتصادي والصناعي 

 نية.والبشري. وأيضا خلق مؤسسات مالية مؤهلة لتحسين مستوى االستثمارات والتجارة البي

مجموعة اإلصالحات التي باشرتها الدول المغاربية خالل العقد األخير، والذي انعكس عليها  •

باإليجاب على األوضاع االقتصادية الكلية، وانخفض التضخم إلى مستويات مقبولة، مع تحقيق 

استقرار في أسعار صرف العمالت، كما أن لديها احتياطيات خارجية كافية، ناتجة عن فوائض 

 موازين المدفوعات، وتوفر الظروف المالئمة لجلب االستثمار األجنبي المباشر.في 

الخمس) جغرافيا مساحة تقدر بـ  هشساعة المساحة, حيث يحتل المغرب العربي (بدول •

مليون هكتار وهي  25, وتمثل األراضي الفالحية المغاربية ما يقارب (*) 2كلم 5.785.591

   صالحة للزراعة.

 

الهياكل األساسية(القاعدية) للنقل: ينبغي التاكيد أنه مقارنة مع القارة اإلفريقية فإن المنطقة   •

 :1المغاربية تتوفر على هياكل أو بنى تحتية للنقل متطورة ويمكننا إيجازها فيمايلي

، الهياكل المتوفرة (القائمة) : كالمحاور البرية التي تربط أربع دول (الجزائر، المغرب، تونس �

مراكش)، فضال عن هياكل السكك الحديدية -ليبيا) من خالل الطريق الذي يربط (بن غازي

)Les axes férroviaires حيث يمثل طول شبكاتها في الدول األعضاء في اإلتحاد ,(

كلم من خطوط السكك الحديدية، حيث يمثل الربط بين تونس،  9000المغاربي ما يقارب 

ميناء  22كلم. أما بخصوص الموانيء فتتوفر المنطقة على  2290الجزائر والمغرب ما يقارب 

 Les grandesميناء يستجيب لمعايير ومتطلبات عمليات الشحن الدولية الكبيرة ( 12منها 

éscales internationales وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية الموجودة نجد لجنة النقل ،(

جمع مؤسسات النقل بالسكك الحديدية الجزائرية ) التي تCFTMبالسكك الحديدية المغاربية (

)SNTF) والتونسية ،(SNCFT) والمغربية ،(ONCF بإدراج كل  1990) والتي تم توسيعها سنة

 من ليبيا وموريتانيا.

الهياكل الجارية (قيد اإلنجاز): هناك العديد من الهياكل المزمع إنشاؤها نذكر على سبيل المثال  �

(تونس) بطرابلس  صفاقسلمغاربية، خط السكة الحديدية الذي يربط الطريق السريع للوحدة ا
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) المغاربي الذي سوف يتم إنجازه بالتعاون مع TGV(ليبيا)، فضال عن مشروع القطار السريع (

 فرنسا والذي يسمح بحركة األشخاص أين يجدون شروطا وظروفا أحسن للعمل.   

االقتصادية المتاحة لبلدان اتحاد المغرب العربي لتحقيق وبالرغم من العوامل والمقومات والموارد       

التكامل االقتصادي، إال أنه هناك الكثير من الصعوبات والمعوقات التي الزالت تقف حاجزا أما التقدم في 

 العملية التكاملية بين الدول المغاربية، وهذا ما سيتم تناوله في النقطة الموالية.

  ت التكامل االقتصادي المغاربيالفرع الثاني: صعوبات وتحديا

تواجه الدول المغاربية في األلفية الجديدة مجموعة من التحديات الثقيلة، قياسا على حاضر األمة     

ومستقبلها، تقتضي منها القدرة والفاعلية لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية، من التصنيع المجدي إلشباع 

لمنتج للقوى العاملة واالستفادة من الكفاءات العلمية والقدرات الحاجات األساسية لشعوبها، وتوفير العمل ا

 االستقراروالمساهمة في جذب االستثمار األجنبي المباشر، بالنظر إلى آثاره على الفنية والمهنية ألبنائها، 

بين الدول المغاربية ضروري كذلك، لمواجهة  االقتصاديالجهوي وتوسيع حجم السوق، كما أن التقارب 

. ويمكن ذكر أهم التحديات التي تواجه التكامل يات الناجمة عن توسع االتحاد األوروبي نحو الشرقالتحد

  ربي فيما يلي:المغا االقتصادي

الكفاية الغذائية التي تعاني منها الدول المغاربية مند االستقالل وٕالى يومنا هذا، إذ أن جل المواد  •

الغذائية على غرار الحبوب والزيوت يتم استيرادها من الخارج وخاصة من دول االتحاد األوروبي، 

ومع تزايد وتيرة الذي يعتبر الشريك األول من حيث التبادل التجاري لدول إتحاد المغرب العربي. 

النمو الديمغرافي يزداد طلب األفراد وحاجتهم إلى الغداء، مما يزيد من تبعية الدول المغاربية، و 

تخصيص ميزانيات أكبر لتلبية هذه الحاجيات من األسواق العالمية، حيث ال تزال هذه األخيرة 

ملحوظ في اإلنتاج الزراعي، في بعيدة عن تحقيق الكفاية الغذائية، رغم الجهود المبذولة والتقدم ال

إطار الخطط التنموية على المستوى القطري لهذه الدول، وال تزال تستورد نصف حاجياتها من 

الحبوب ومن اللحوم واأللبان والزيوت، وتنفق على هذا االستيراد نصيبا مهما من مواردها من 

وعية نتيجة لتزايد عدد السكان العملة الصعبة. وال شك أن ارتفاع الطلب الداخلي وتحسنه في الن

وارتفاع مستويات الدخل العائلي، يفسران سبب العجز في الميزان الغذائي رغم تحسن اإلنتاج. 

ومن المتوقع أن يتفاقم الطلب الغذائي ال سيما في المواد األساسية في السنوات القادمة. فهل أن 
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ن االرتفاع تعادل ارتفاع الطلب؟ أم أن اإلنتاج الزراعي لتلك المحاصيل األساسية سيبلغ القدر م

هوة العجز ستزداد عمقا، وتتفاقم بذلك التبعية الغذائية، ذلك هو التحدي األكبر لدول المغرب 

 .1العربي

تخفيف من آثار توسع اإلتحاد األوروبي: يمثل اإلتحاد األوروبي بالنسبة للدول المغاربية شريكا ال •

المجموعة  هتتم مع هذ واالستثماربادالت التجارية متدفقات ال من الدرجة األولى، فأغلب اقتصاديا

تزيد من هشاشتها وتجعلها قد  ،المغاربية لالقتصادياتز المبادالت الخارجية ي، إن تركاالقتصادي

  .2األوروبية لالقتصادياتتابعة ومرتبطة بالتطورات الظرفية 

ـــك، فـــإن توســـع اإلتحـــاد األوروبـــي نحـــو الشـــرق يم ـــى ذل ـــادة عل ـــار زي ـــه آث  اقتصـــاديةكـــن أن تكـــون ل

 علــى األقــل أن يترتــب عــن ذلــك يتوقــع ، حيــثعلــى االقتصــاديات المغاربيــةمواتيــة غيــر  واجتماعيــة

  :3هي كالتالي نتائج كبرى ةثالث

: حيــث ستسـتفيد بلــدان أوروبـا الوســطى  تحـول التــدفقات التجاريـة لمصــلحة األعضــاء الجـدد .1

  من منافذ أوسع للسوق األوروبية؛ )PECO(والشرقية 

:  األجنبــي المباشــر االســتثمار) فــي مجــال Effet d’évictionأثــر المزاحمــة (أثــر الطــرد  .2

مـــن القـــرب الجغرافــي النســـبي لبلــدان أوربـــا الوســطى والشـــرقية مــن االتحـــاد األوروبــي، ســيرفع 

جاذبيـة إلـى زيـادة  العوامـل ؤدي هـذهالمؤسساتي لهـذه البلـدان وسـت و االقتصاديمستوى النمو 

األجنبي المباشر نحو بلدان أوربا  االستثمار، مما سيؤدي إلى توجه تدفقات االقتصادياتهذه 

 الوسطى والشرقية على حساب بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.

إحالل اليد العاملة القادمة من أوروبا الوسطى والشرقية مكان أو بدل المهاجرين من  .3

يمكن أن يمثل خطرا على المنطقة المغاربية، :  ن المغرب العربيجنوب المتوسط، خاصة م

 المغاربية االقتصادياتدام أن تحويالت العمال المهاجرين تلعب دورا مهما في تمويل ما

إضافة إلى ذلك تشكل الجالية المغاربية أهم رابط اجتماعي ما  .(خاصة تونس و المغرب)

                                                           
��*، ا��;رب ا��ر�* ا����ر  1�Cا� �Cل –�.ط�ق، ص - �داء ا��� $��� E86، �ر�  
 

2
 Division de l’Environnement National et International : Op.cit, page 7. 

3
 Direction de La Politique Economique Générale : « Enjeux sur le Maroc de l’élargissement de 

l’Union Européenne à l’Est », Document de Travail n° 87, Ministère des finances et de la privatisation, 

Maroc, avril 2003, page 23.   
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العربي على المستوى البشري، وتعد جسرا مهما في نقل بين االتحاد األوروبي واتحاد المغرب 

الثقافات وتبادل األفكار والمفاهيم، وعلى المستوى السياسي تعد الجالية المغاربية محورا 

بالنظر إلى هذه المعطيات، ستسمح تقوية و  .1رئيسيا في اتفاقية الشراكة األوروبية المغاربية

، فحسب تعزيز القدرة التفاوضية مع االتحاد األوروبيفي ليس  ،العالقات بين الدول المغاربية

في المساهمة من التخفيف من آثار المزاحمة أو الطرد الناتجة من استبدال الوجهة أو بل 

 .تحول تدفقات المبادالت لمصلحة األعضاء الجدد لإلتحاد األوروبي

هذا المجال، إذ أن انفتاح التنافسية العالمية للمنتوجات: تواجه الدول المغاربية تحدي كبير في  •

الدول على العالم الخارجي في إطار اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، التي تسمح وفقها بفتح 

الحدود والسماح للمنتجات األجنبية بالدخول إلى األسواق المحلية، ومع زيادة الطاقة اإلنتاجية 

جدد، يصبح المستهلكون  وارتفاع مستويات الجودة والسهولة النسبية في دخول منافسين

والمشترون عموما، سواء من األفراد أو المؤسسات يتمتعون بميزة تعدد البدائل، وانفتاح الفرص 

أمامهم للمفاضلة واالختيار من بين المنتجات والخدمات المتنافسة التي تشبع رغباتهم بأقل تكلفة 

الجهد األكبر والمزيد من وبأيسر الشروط، مما يضع المتنافسين في موقف صعب، يتطلب بدل 

التنافس للبقاء في السوق. كما يتمتع المنافسون في مختلف قطاعات اإلنتاج في معظم دول العالم 

بوفرة المعلومات العلمية ونتائج التطويرات التقنية، بفضل كثافة عمليات البحث والتطوير التقني 

لتقني، وكذا مكاتب االستشارات التي تتوالها مؤسسات عديدة في الجامعات ومعاهد التطوير ا

والبحوث المتخصصة في جميع مجاالت اإلنتاج واألعمال، يتحتم على دول اتحاد المغرب العربي 

مواكبة هذا التطور وتحسين أداء مؤسساته اإلقليمية، من أجل الحفاظ على بقائها في السوق 

 . 2المحلية، والتصدير إن أمكن إلى األسواق العالمية

متوسطية في طياته - متوسطية: حيث يحمل مشروع الشراكة األورو-راكة األوروتحديات الش •

تحديات عديدة أمام التكامل االقتصادي المغاربي، على غرار الشراكة غير المتكافئة التي تفتح 

أسواق الدول المغاربية للمنتجات األوروبية أكثر مما تفتح األسواق األوروبية أمام المنتجات 

السياسة المتبعة بالنسبة لالتحاد األوروبي التي تريد من الدول الواقعة جنوب  المغاربية، ألن
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المتوسط أن تزيل القيود الجمركية وغير الجمركية على صادراتها من السلع الصناعية، في حين 

تضع العراقيل الكثيرة أمام صادرات الدول المتوسطية من المنتجات الزراعية الضئيلة، حتى ال 

ن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية لالتحاد األوروبي.   كما ستواجه تدخل إال ضم

الشركات المغاربية منافسة شديدة من الشركات األوروبية، مما يدفع إلى إفالس عدد كبير من 

الشركات المغاربية. كما أن انخفاض متوسط الرسوم الجمركية على الواردات من االتحاد 

إلى تدني إيرادات الموازنة العامة، مما يتسبب في إعاقة تنفيذ مشروع التنمية، األوروبي، سيؤدي 

متوسطية وفقا لمتطلبات هذه -إضافة إلى محاولة هيكلة اقتصاد الدول المعنية بالشراكة االورو

الشراكة، مما يقتضي جهدا كبيرا ومستمرا، مما يقلل في الوقت نفسه الحافز والرغبة في االنضمام 

. باإلضافة إلى أن االتحاد األوروبي حرص على االتفاق مع 1كامل االقتصادي المغاربيإلى الت

الدول المتوسطية بشكل منفرد، كل على حدا، والذي يسعى إلى مزيد من تجزئة الوطن العربي 

وٕاضعافه، و استبعاد أقطار المغرب العربي وفصم أي عالقة تربطها بالشرق العربي، واالستئثار 

 .   2لنسبية التي تزخر بها الدول المغاربية، وتخطيط االتحاد األوروبي ككتلة إللحاقه بهابالمزايا ا

تعدد العضوية في التجمعات التكاملية: تعمد بعض الدول إلى الدخول في أكثر من تجمع  •
إذا تجاوزت  تكاملي، بعضها ثنائي، والبعض األخر متعدد األطراف، وهو ما قد يثير إلتباسا

بعض هذه التجمعات إقامة مناطق تجارة حرة، نظرا إلى احتماالت تضارب السياسات التجارية، 
وبخاصة الرسوم الخارجية في االتحادات الجمركية، إضافة إلى تطبيق قاعدة المنشأ للسلع محل 

تفادة أكثر، التبادل. وٕاذا كانت الدول تأمل من التعددية في جدب المزيد من االستثمارات واالس
فإن التضارب قد يثير شكوك المستثمرين. فدخول بعض الدول المغاربية في االتحاد اإلفريقي 
وتجمعاته مثل الكوميسا بجانب العضوية في التكامل العربي، ودخوله في شراكات خارجية 

أقرت أوروبية وأمريكية أو تجمعات أخرى، يثير تضاربا في هيكل التعريفة الجمركية، فمثال إذا 
التعريفة اإلفريقية في الوقت الذي يتجه فيه التجمع العربي إلى إقامة اتحاد جمركي عربي، أو 
حتى على المستوى اإلقليمي (االتحاد المغاربي) وهذا تحدي كبير أمام بلدان اتحاد المغرب 

 .3العربي في كيفية التوفيق بين خيارات التعاون والشراكات المقترحة
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من العولمة: أصبحت ظاهرة العولمة، من أعقد المشاكل الفكرية التي تواجه محاولة االستفادة  •

عالمنا المعاصر، وبقدر ما تطرح هذه الظاهرة جملة من التحديات للبلدان النامية، فإنها تطرح في 

نفس الوقت أفكارا وحلوال لعدد كبير من المشكالت التي تعاني منها هذه البلدان، وأن أهم ما يميز 

ات البلدان النامية كونها اقتصاديات وحيدة الجانب وتعاني من تخلف قوى اإلنتاج اقتصادي

وانخفاض اإلنتاجية وكثرة المديونية، مما أدى كل ذلك إلى وجود اختالالت هيكلية كبيرة أعاقت 

 وبشكل كبير تحقيق التنمية التي كانت تنشدها جميع هذه الدول.

حول كيفية التعامل مع العولمة، فأحدهما ترى أن العولمة  وعلى هذا األساس فقد سادت وجهتا نظر  

قد جلبت معها تحديات خطيرة ليس على الجانب االقتصادي فحسب، وٕانما على الجوانب األخرى، 

وبالتالي يجب على الدول النامية أن تكون على درجة عالية من الحذر في التعامل مع العولمة ألنها 

والهيمنة، في حين ترى وجهة النظر األخرى أن العولمة هي ظاهرة  تشكل امتدادا لسياسات التبعية

حتمية ومفروضة في العالقات الدولية وال بد من التكيف معها واالستجابة لها بل وحتى االستفادة 

منها. ويرى أصحاب هذه النظرة بأنه ال يمكن تحقيق التنمية والتقدم ما لم يتم االستفادة والتكيف مع 

ستشكل المنطق الطبيعي لتحقيق التقدم واالزدهار في القرن القادم .  وأمام هذين  العولمة ألنها

الخيارين ومن اجل تحديد موقف موضوعي بتبني أحد الخيارين فال بد من معرفة الباعث الحقيقي 

والدوافع التي جعلت من تبني فكرة العولمة والترويج لها بالشكل الواسع الذي نحن نعيشه والذي 

يه أمام خيارات في غاية التعقيد وخاصة بالنسبة لبلدان العالم الثالث. التي يفتقد أكثرها إلى وضعنا ف

الوضوح الفكري، التي يساعدها على فرز ما هو في مصلحتها وما هو ضد مصلحتها... ومن حق 

حدة بلدان العالم الثالث أن تسأل ذاتها أسئلة مشروعة.. هل العولمة التي تتبناها الواليات المت

األمريكية وتروج لها، وتضع آليات للتطبيق تحقق السعادة والرفاهة لإلنسانية؟ وهل تعمل على توزيع 

الثروة بشكل متكافئ بين الدول والشعوب؟ وهل هي صادقة في تبني حقوق اإلنسان وتوسيع قاعدة 

وف لدى الجميع الديمقراطية ، كما ينبغي، وكما تناضل كل شعوب العالم لتحقيقها؟ .. وكما هو معر 

أن النظام الرأسمالي ذات طبيعة استغاللية وهو مبني أساسا على تحقيق وتعظيم األرباح وبكل 

. إذن مالمح العولمة  تنافي االندماج االقتصادي بين المجموعات الدولية 1الوسائل المتاحة له

  واإلقليمية، على خلفية التطور الذي أحدثته ثورة المعلومات واالتصاالت.

                                                           
 41- 40، ص �2007
�د ر��ت ط���، ��زق ا��و���، دار ا����رة ���0ر، ���ن ا�ردن،  1



 وا����� ا�� �ر��� ا�ورو�� ا����ر�� ��� ����� ا����� ا��	�دي ................ ا�
	� ا�����:

 

149 

 

 المبحث الثالث: المقارنة بين تجربتي التكامل االقتصادي األوروبي والمغاربي

تعتبر التجربة األوروبية أنجح ظاهرة إقليمية للتكامل االقتصادي مند نهاية الحرب العالمية الثانية،     

يرة التكامل ولذلك كانت التجربة األوروبية وال تزال نموذجا يحتل الصدارة لالقتداء به سواء في إطار مس

االقتصادي على مستوى التكتالت اإلقليمية الكبرى، أو تلك التي تضم عدد محدود من الدول داخل إقليم 

معين، وٕان كانت صيغة التكامل اإلقليمي األوروبي تستقطب االهتمام في هذا المجال بتمتعها بدرجة 

أصبحت أحوج من غيرها إلى إقامة  عالية من االعتماد المتبادل في شتى المجاالت، فإن الدول النامية

وتأسيس التعاون واالندماج فيما بينها عن طريق هذا األسلوب المتقدم (التكامل). و من بين محاوالت 

التكامل بين الدول النامية نجد تجربة التكامل بين أقطار المغرب العربي، وقد ارتبطت فكرة المغرب 

لوحدة العربية وبتطوراتها. وانطلقت الدعوة إلى إقامة اتحاد العربي بعد الحرب العالمية الثانية بفكرة ا

، وقد تزامن التوقيع على تأسيس إتحاد المغرب العربي مع التطورات 1958مغاربي في مؤتمر طنجة عام 

الحاصلة في العالقات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بسقوط جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة، وكذا 

كامل األوروبي الذي حقق تقدما كبيرا في مجال التعاون والتكامل، واالنتقال من السوق تسارع وتيرة الت

المشتركة إلى السوق الموحدة أو الوحدة األوروبية. وعلى ذكر التجربة األوروبية والنجاح الباهر الذي 

خالل مقارنة  حققته، يمكن إجراء مقارنة عامة بين التجربتين األوربية والمغاربية في هذا المبحث، من

  أوجه التماثل واالختالف بين التجربتين، وكذا أسباب نجاح المشروع األوروبي وفشل مثيله المغاربي.

 المطلب األول: أوجه التشابه واالختالف بين التجربتين 

إن إجراء مقارنة بين تجربتي التكامل األوروبية والتجربة المغاربية تبين وجود عوامل متشابهة بينهما،    

فكالهما ينقسم إلى دول عديدة ذات سيادة تتباين في أحجامها وفي قوتها وثروتها، فبعضها كبير واآلخر 

صغير ومن بينها الدول القوية والضعيفة وبعضها غني واآلخر فقير، وهناك الدول الكثيفة السكان والدول 

  ذات الحجم المتوسط والصغير...إلخ.

ن بروابط مشتركة ولكن من طبيعة مختلفة تدفعها إلى التعاون فيما وترتبط دول كل من هذين التكتلي     

 –بينها، فالدول المغاربية ترتبط فيما بينها بروابط صميمية وثيقة متأصلة في جذور التاريخ وهي ( اللغة 

المصالح المشتركة...إلخ)، أما الدول األوروبية والتي  - الثقافة  –األرض  –التاريخ المشترك  –الدين 

شابه نظمها ومؤسساتها السياسية إلى حد كبير فتشترك فيما بينها بروابط المصلحة والتي تظللها روابط تت
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دينية وحضارية عامة، وقد انطلقت كال التجربتين األوروبية والمغاربية في وقت متزامن تقريبا، حيث 

بعد سنوات قليلة، مع اإلشارة  انطلقت التجربة األوروبية في بداية الخمسينات، وتبعتها التجربة المغاربية

أيضا أن كال التجربتين أتت بعد الحروب التي خاضتها كل من دول التكتلين، فالدول األوروبية عانت من 

الحربين العالميتين األولى والثانية ولحقت باقتصادياتها الخراب والدمار زيادة على الخسائر المادية 

انت تناضل من أجل نيل االستقالل والتحرر من االستعمار الذي والبشرية، في حين نجد الدول المغاربية ك

  نهب ثرواتها طيلة عقود من الزمن.

فإذا كانت هذه المقارنة تظهر بعض السمات المشتركة بين التجربتين من حيث الشكل، فإن دراسة        

يق ال بد من أكثر عمقا توضح وجود فوارق عديدة من حيث الجوهر والمضمون، و لكي نبحث بشكل دق

النظر في تحليل التجربتين من نواحي عدة، من بينها الظروف الداخلية والظروف اإلقليمية أو الدولية لكل 

  تجربة.

  الفرع األول: الظروف الداخلية.

بدراسة الظروف الداخلية لكل تجربة نجد بمقارنة بسيطة أن التجربة األوروبية نشأت في ظروف       

  اسيا في عملية التكامل والنمو من حيث:داخلية لعبت دورا أس

رغم أن التجربة األوروبية نشأت بين دول قومية متبلورة ومكتملة النضج ولكل منها خصوصيتها  •

وهويتها الثقافية والقومية، إال أنه تشكلت قناعة لدى الجميع أن هدف العملية التكاملية ليس 

توحيدها بل دعم هذه الخصوصيات و إضعاف الخصوصيات الثقافية والقومية أو العمل على 

 إزالة ما بينها من تنافر أو تناقض انطالقا من قناعة تؤكد تقوية الكل ال يكون إال بتقوية الجزء.

انطالق التجربة األوروبية في تحقيق الوحدة السياسية على مراحل وبشكل متدرج بعيدا عن  •

متبادلة ومتكافئة، أي اعتمدت منهج  القفزات السريعة والمفاجئة ، وانطالقا من مصالح ومنافع

التكامل المرحلي والذي يساير العملية التنموية في كل بلد، وهذا يدفع إلى القول أن النجاح الذي 

اعتمدته التجربة األوروبية كمدخل لتحقيق الوحدة، لم يكن خيارا بقدر ما كان حتميا، فرضها  

 تاريخ أوروبي مليء بالصراعات القومية والعرقية.

أن أسس إدارة التكامل االقتصادي في التجربة األوروبية مبنية على إعطاء مؤسسات اإلتحاد  •

سلطات حقيقية في مواجهة الدول األعضاء. فقد نصت معاهدة روما التي أنشئت بمقتضاها 
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المجموعة االقتصادية األوروبية على أن تلعب مؤسسات التكامل ليس فقط دورا لتحقيق التعاون 

األعضاء، بل عهدت لهذه المؤسسات صالحيات أوسع من الصالحيات السيادية  بين الدول

لألجهزة الوطنية المتخصصة حيث تقوم باتخاذ القرارات االتحادية في العديد من المجاالت، وتلزم 

األجهزة القطرية بتنفيذها. فعلى سبيل المثال، تتكون مؤسسات إدارة المجموعة األوروبية المشتركة 

نفيذي (المفوضية األوروبية)، وجهاز سياسي (المجلس األوروبي)، وجهاز قضائي ( من جهاز ت

محكمة العدل األوروبية)، وهذه األجهزة التي لها صالحيات أوسع من الصالحيات السيادية 

لألجهزة القطرية (سمة فوق قومية)، فقد لعبت دورا حاسما في تفعيل السوق األوروبية المشتركة 

 .1ل متقدمة للتكامل والذي وصل إليه االتحاد األوروبي اليومودفعها إلى مراح

أما على الضفة األخرى فترى أن التجربة المغاربية في التكامل نشأت بين دول غير مكتملة النمو      

والنضج بسبب الكيانات المصطنعة التي أوجدها االستعمار والتي عكست واقع التجزئة الذي تطلب هدمه 

النمو والتحرر  وتغييره وبناء دولة واحدة على أنقاضه، وتجسيد طموح بناء اتحاد مغاربي قوامه

االقتصادي، وتجاوز مخلفات العهد االستعماري، لكن بعد نيل كل أقطار المغرب العربي الستقاللها، 

اختارت القيادات المغاربية الحاكمة بناء الدولة القطرية على حساب فكرة البناء الوحدوي المغاربي، هذا 

، وجعلها محكومة بمقياس المصالح الفردية الخيار أوقف العالقات المغاربية عند حدود الدولة القطرية

. ويالحظ أن اختالف الرؤى الوحدوية قد طغى على المنطلقات الفكرية لإلتحاد مند نشأته، حيث 2الضيقة

تجاذبه تياران: األول يدعو إلى الوحدة االندماجية كمنطلق إلى تحقيق الوحدة المغاربية، وهذا ما كانت 

متحمسة لتحقيق الوحدة على مراحل، ابتداءا من التعاون االقتصادي  تدعوا إليه ليبيا، فهي لم تكن

والتكامل على مستوى تنسيق المشاريع المشتركة وخطط التنمية ودعم التشاور السياسي واألمني بهدف 

االندماج التدريجي، بحجة أن هذه المراحل مهددة بالتوقف في أي وقت، ولتفادي ذلك وجب التوجه مند 

لوحدة الحقيقية، وال مانع لديها من تجسيد هذه الوحدة بين دولتين أو أكثر. أما التيار الثاني البداية نحو ا

فهو يرى أنه من األفضل البدء بالعمل المغاربي المشترك في مختلف المجاالت (المدخل الوظيفي)، والذي 
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ما تبناه اتحاد المغرب يندرج عبر مراحل تهيئ الطريق لتحقيق اندماج دول المغرب العربي ووحدته، وهذا 

  .1العربي

بعالقات وترتيبات خاصة مع قوى  دولهانشأت في ظل ارتباط العديد من  المغاربيةكما أن التجربة       

في كثير من األحيان حتى بعد حصول الدول المعنية  حيث استمرت هذه العالقات (الترتيبات) ،خارجية

إلفساح المجال أمام  كامل بشكل العوامل السياسية واألمنيةاستحالة تحييد  إلى مما أدى ،على استقاللها

  تطبيق التكامل واالندماج.

  الفرع الثاني: الظروف اإلقليمية والخارجية لكل تجربة

هناك فرق شاسع في من خالل مقارنة الظروف اإلقليمية والخارجية المواكبة لكال التجربتين نجد أن     

ساعدها على  إقليمياففي حين لقيت التجربة األوربية ترحيبًا وتشجيعًا  فيها،التي نشأت  اإلقليميةالظروف 

معاكسة بل ومعادية  إقليميةفي بيئة  المغاربيةولدت التجربة  ،النمو والترعرع في بيئة حاضنة ومرحب بها

  مما أدى إلى عرقلتها وتعثرها وهذا يتضح من خالل اآلتي : ،لها

اإلنعاش  ا على معالجة كافة األمور ذات الصلة بقضاياأوروب اإلقليميةساعدت الظروف  •

األمن األوروبي في إطار حلف شمال األطلسي وفي مشروع مارشال، و  االقتصادي من خالل

في حين نجد  إطار مؤسسة أوروبية تشارك فيها الواليات المتحدة األمريكية أو بالتنسيق معها.

ما يقال عنها غير مناسبة، إذ نجد هذه الدول غداة التجربة المغاربية نشأت في بيئة إقليمية أقل 

استقاللها دخلت في صراعات داخلية ونزاعات إقليمية ميزتها االنقالبات العسكرية، وسيطرة 

الجيش على الحكم في معظم دولها، وهذا ما ساهم في تعميق الهوة والبعد بين الدول المغاربية،   

 . 2حساب العمل الجماعي الوحدوي وتحول االهتمام إلى الشؤون القطرية على

من بين العوامل الهامة التي سهلت التكامل بين الدول األوروبية اتخاذها سياسات حمائية موحدة  •

لدعم اإلنتاج والتجارة البينية في ظروف تجارية دولية تتسم بضعف النظام التجاري متعدد 
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األوروبية المشتركة، التي تقوم على األطراف، وكمثال على ذلك السياسة الزراعية الموحدة للسوق 

منح الدعم المباشر للمنتجات الزراعية من جهة، وفرض القيود الكمية على الواردات من الدول 

النامية(بوجه خاص) من جهة أخرى، كل هذه الوسائل واألساليب ساعدت على تحول التجارة 

. وقد تغيرت أوضاع التجارية لصالح الدول األعضاء على حساب التجارة مع الدول خارج اإلتحاد

الدولية التي أصبحت منظمة التجارة العالمية تشترط التحرير التجاري لألسواق والتوجه واالنفتاح 

على الخارج، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وبالتالي لم يعد هناك قالع للحماية التجارية، 

  وهذا ما لم تستفد منه الدول المغاربية.   

بالنسبة  ابع القدسية على الحدود الموروثة عن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانيةإضفاء ط •

والتي أصبحت تحكمها ضمانات تتعلق بموازين القوة بين المعسكرين الشرقي  للدول األوروبية،

أوروبا بعد الحرب ورغم انقسام  وليس بموازين القوة بين الدول المعنية وحدها. ،والغربي ككل

حدة األمريكية و أوروبا تالعالمية الثانية إلى نظامين هما أوروبا الغربية المدعوم من الواليات الم

األخير، بدأت عملية االستيعاب  هذا إال أنه بعد انهيار السوفيتيالشرقية المدعوم من االتحاد 

سي والتنظيمي التدريجي لألطر المؤسسية لنظم أوروبا الشرقية، ويعد مجلس أوروبا اإلطار المؤس

األوربيين السابقين في نظام  اإلقليميينجمالي الكامل للنظامين الذي جسد عملية االندماج اإل

وذلك بعد أن انضمت إليه تباعًا جميع دول أوروبا الشرقية،  ،أوروبي واحد بمعناه الشامل إقليمي

ير في حركة االندماج و حصول تنامي للعالقة فيما بعد مع روسيا االتحادية يعود له الفضل الكب

فقد حالت الظروف اإلقليمية و السياسية دون  المغاربيةللتجربة   . أما بالنسبة1و التكامل األوروبي

 –تاريخية  –ثقافية  - دينية فعلى الرغم من أن البعد القومي الذي تحدده اعتبارات ( ،اكتمالها

التي تنفرد خصائص الأحد أبرز  ، والذي يعتبرجغرافية و مصالح اقتصادية) –حضارية  –لغوية 

الذي كان من المفروض أن تشكل هذه االعتبارات ميزة و  ،عن كافة النظم اإلقليمية األخرى بها

مزيدًا من التماسك و التجانس سواء في العالقات البينية أو في  النظم المغاربيةتضفي على 

حيث تحول البعد القومي في كثير من  ،لكن ما حدث هو العكس ،مع القوى الخارجية هاعالقات

، وتعد مشكلة الحدود الموروثة عن األحيان إلى عامل خالف تثيره الحساسيات و الصراعات
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العهد االستعماري أهم األسباب الرئيسية التي أعاقت العمل الوحدوي المغاربي في أكثر من مرة، 

زين القوى بين وحدات النظام أدى إلى مواكما أن اختالف النظم واإليديولوجيات السياسية وتباين 

الحيوية التي و خاصة أمن النظم الحاكمة، وتجاهل القضايا التنموية و تبوأ القضية األمنية األولوية 

 .تهم الشعوب المغاربية

  المطلب الثاني: أسباب نجاح التجربة األوروبية وفشل مثيلتها المغاربية

غرب العربي مهيأة أكثر من غيرها لرسم معالم التكامل يفترض المراقب من الخارج أن دول الم      

اإلقليمي، لما تزخر به من مقومات يندر أن تجتمع في تكتالت عالمية أخرى، حتى االتحاد األوروبي 

الذي حققت تجربته التكاملية نجاحا باهرا، رغم تلك المقومات لم تحقق تجربة التكامل المغاربي أي تقدم 

العراقيل التي لم تستطع التخلص منها أو تجاوزها لبلوغ األهداف التي أسس من يذكر بسبب التحديات و 

أجلها، وفي هذا المطلب سوف نبحث في األسباب والعوامل التي أدت إلى نجاح التجربة األوروبية 

  بمقومات هزيلة، وفشل التجربة المغاربية بمقومات محفزة ومغرية.

  يةالفرع األول: الظروف والعوامل التاريخ 

شهدت أوروبا تغيرات وتحوالت على مختلف األصعدة حيث تحولت من مجتمعات زراعية إلى      

، 1940و  1870مجتمعات صناعية، وكانت ساحة لثالثة حروب كبرى في أقل من ثمانين سنة ما بين 

 خربت المدن والتجهيزات الكبرى والمصانع، وألحقت خسائر كبيرة ما كان من الممكن تعويضها لوال

االستيالء على موارد وثروات مستعمراتها. وبعد الحرب العالمية الثانية تراجعت مكانة أوروبا أمام القوتين 

األمريكية والسوفيتية، وظهرت أطماع هذين األخيرين لنشر مبادئهما، وكانت مصلحة أمريكا في بناء 

مار أوروبا. ونتيجة لتوفر أوروبا قوية لمواجهة الزحف الشيوعي من خالل مشروع مارشال إلعادة إع

االستقالل والسيادة والدعم االقتصادي نضجت الهوية الوطنية لكل دولة أوروبية، مع تراجع عوامل 

الصراع فيما بينها، وحدوث تقارب على درجة عالية في القيم وأنماط السلوك، وفي مستويات التقدم 

قت استقرارها السياسي من جهة، واألمني من االقتصادي، وباستيعاب كامل للثورة الصناعية، وبعد أن حق

جهة أخرى بدخولها حلف الشمال األطلسي استطاعت أن تنطلق في مسيرتها االقتصادية. أما في الجهة 

المقابلة نجد الدول المغاربية خالل فترة استعمارها كانت بنيتها االقتصادية تسيطر عليه أسلوب اإلنتاج 
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ث ارتبطت هذه البنية باالحتكارات األجنبية وعززها االستعمار بخلق العشائري واإلقطاعي والحرفي، حي

أنماط جديدة تخدم مصالحه وهيمنته، وقد تميز الفكر االقتصادي المغاربي بالسكون خالل عهود 

االستعمار الطويلة، لذلك جاء مقلدا وتبعيا بعد االستقالل مما عمق التشوهات التي تعاني منها الهياكل 

القتصادية في الدول المغاربية، حيث تتمحور النشاطات االقتصادية فيها على إيرادات متأتية اإلنتاجية وا

من موارد طبيعية أو نشاطات ال تتطلب جهد إنتاجي إبداعي وذات قيمة مضافة عالية، وٕاهمال إنتاج 

ية عالية، السلع والخدمات ذات المحتوى التكنولوجي المكثف، والتي تستدعي ممارسة كفاءة علمية وتقن

إلى كل  ةوتوجيه القدرات البشرية، باإلضاف زكما تحتاج إلى بنية متطورة في مجال التدريب المهني وتجهي

ما يلزم من بنية تحتية صناعية وتقنية كفيلة بتأمين القدرة التنافسية لعدد كبير من السلع والخدمات 

ن نسبة اإلنفاق على األبحاث والتطوير في المطلوبة في األسواق الدولية. ومما تجدر اإلشارة إليه هو أ

المنطقة المغاربية هي من أدنى النسب في العالم، وٕان ووجدت فهي تتركز بشكل حصر على مؤسسات 

  .  1القطاع العام

  الفرع الثاني: توافر الرغبة واإلرادة لمؤسسي هذه الوحدة

هتلر) أكد اآلباء المؤسسون لإلتحاد األوروبي  –بعد عدة محاوالت لتوحيد أوروبا بالقوة ( نابليون    

أن النجاح لن يتم إال بالطرق الدبلوماسية، وأن الشرط األساسي لتحقيق التكامل بين مجموعة من الدول ال 

يتم إال بوجود توجهات سياسية معينة، تتطلب قدرا من التوافق بين األطراف حتى يسهل االتفاق على 

طات السياسية، وأن نضج الشعوب وأنظمتها السياسية الديمقراطية شرط بالغ القرارات التي تتخذها السل

األهمية، حيث أن استقرار المؤسسات الديمقراطية يعطي حصانة وديمومة لعملية المحافظة على المصالح 

االقتصادية للدول والشعوب واألفراد على حد سواء، وقد خلصوا إلى نتيجة أن فشل أي تجربة تكاملية 

بداية إلى غياب اإلرادة السياسية. وقد أدرك األباء المؤسسون أيضا بأنه من المستحيل إقامة أوروبا يعزى 

موحدة دفعة واحدة، وٕانما يجب أن تتشابك المصالح االقتصادية للدول األوروبية حتى يتمكنوا من دمجها 

يا والعمل على دمج المصالح سياسيا، ومن تم فقد عمدوا إلى إنهاء الخصومة التاريخية بين فرنسا وألمان

االقتصادية للدول األوروبية، والتوفيق بين متطلباتهم الحيوية لكل دولة على حدة وبين الحاجات المشتركة 
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للمجموعة ككل، ألن ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى المعيشة، وهو مطلب هام لكل الدول يدفعها 

لعمل على تحقيقها. كما أن توافر اإلرادة السياسية للمشاركة في وضع أسس مجموعة اقتصادية أوروبية وا

لدى اآلباء المؤسسين جعلهم يرتفعون فوق النظرة الضيقة للسيادة إلى مستوى القبول وألول مرة بالتنازل 

 عن جزء من سيادة دولهم وهذا بحد ذاتها كانت سابقة كما كانت سببا قويا للنجاح.

اربية غلب عليها مند البداية مبدأ التنافس والصراع أكثر منها في الجهة المقابلة نجد التجربة المغ   

على مبدأ التكامل، وهذا راجع إلى اختالف األنظمة السياسية الحاكمة في أقطار المغرب العربي بعد 

االستقالل، ففي المغرب األقصى ساد نظام الملكية الدستورية والنهج الليبرالي المرتكز على التعددية 

تارت الجزائر النهج االشتراكي القائم على الحزب الواحد، أما تونس فقد تبنت نظام رئاسي واخ الحزبية،

، يقوم على 1969أسسه الرئيس بورقيبة، وفي ليبيا استبدل النظام الملكي بنظام عسكري بعد انقالب 

من تم فقد تنظيمات اللجان الشعبية، في حين نجد موريتانيا يدير دفة الحكم فيها مجلس عسكري مؤقت. و 

اتسمت العالقات السياسية البينية بين أقطار المغرب العربي بالتوتر والتصعيد، فمشكلة الصحراء الغربية 

كانت وال تزال سببا في استمرار الخالف الجزائري المغربي، بسبب تشبث الجزائر بموقفها الداعم والمساند 

، كما كانت لقضية  لوكيربي تداعيات سلبية على عالقات ليبيا بدول ∗للجمهورية العربية الصحراوية

المغرب العربي، وأدت إلى تراجع مسيرة تكامل االتحاد، وتوقفت بعض المشاريع المشتركة مثل مشروع 

الجامعة المغاربية التي التزمت فيه ببنائها وتمويلها. إن هذه الخالفات ناتجة عن التناقضات بين األنظمة 

سية أنداك في المنطقة، والتي تغذيها في نفس الوقت الخالفات الحدودية التي كانت موضع مواجهة السيا

بين الجزائر وليبيا من جهة، والمغرب وموريتانيا، والمغرب والجزائر من جهة ثانية. لكن الخالف حول 
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نطقة ، والذي مازالت نزاع الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب هو الذي استقطب حدة الصراع داخل الم

  . 1تداعياته إلى يومنا هذا

ومن هنا يمكن القول أنه بالرغم من توافر مقومات التكامل بين دول المغرب العربي، إال أنه لم يتم    

الوصول إلى تحقيق أدنى درجات التكامل فيما بينها، بسبب اختالف األنظمة السياسية، التي انعكست 

ت التي تتخذ بشأن التعاون والتكامل، كما لعبت النزاعات السياسية و الحدودية سلبا على المواقف والقرارا

دورا هاما في إحباط الكثير من المحاوالت التكاملية، ولم يعرف المغرب العربي مشكلة أكثر تعقيدا 

عثرة وخطورة من مشكلة الصحراء الغربية التي الزمت مسيرة التجربة المغاربية فترة طويلة، وال زالت حجر 

  أمام التقدم في العملية التكاملية إلى اليوم.    

  الفرع الثالث: توفر المناخ المالئم إلحداث تقارب أوروبي

ساد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مناخ عام غلبت عليه إرادة بناء السالم وعدم السماح بقيام     

طرحت فكرة إقامة سوق مشتركة ولو في حروب جديدة مدمرة على األراضي األوروبية، ولذلك عندما 

قطاع واحد وهو الفحم والصلب، فإن الفكرة القت نجاحا، وأخذتها الدول األعضاء مأخذ الجد وأعطتها 

  ما يضمن لها النجاح –مند البداية –من االهتمام 

وعلى الرغم من الحروب التي خاضتها القارة األوروبية والدمار الذي لحق بها، إال أنها عملت     

على إعادة بنائها، حيث قامت بتوظيف األموال لخدمة اإلمكانيات لتحقيق االستمرار في التفوق 

ترونيات العلمي والتكنولوجي وصناعة المعرفة، كما أنها طورت الصناعات اإلنتاجية وصناعة االلك

والفضاء واالتصاالت وصناعة األسلحة، وعملت على إزاحة الصناعات األقل أهمية نحو الجنوب، 

وقد ساعدها في ذلك السوق الواسعة التي نشأت عن إتحاد أسواق الدول األوروبية في سوق موحدة ، 

وروبية بعيدا عن كما أن رغبة األوروبيين كانت قوية لبناء أوروبا بجهدهم، وٕاعادة إحياء الهوية األ

النموذجين األمريكي والياباني، والذين يعتبران وليدي حضارتها الصناعية، وكان ذلك سببا هاما لتقديم 

التنازالت لتحقيق الوحدة األوروبية. وعلى العكس من ذلك نجد الدول المغاربية وبما خلفه االستعمار 
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رب بين الدول المغاربية، كما أن القوى من تشتت، بسبب السياسات التي كانت تهدف إلى عدم التقا

االستعمارية خلقت حساسيات بين الشعوب المستعمرة. وهذا ما انعكس على هذه الدول بعد 

االستقالل، حيث ظهر جليا من خالل التوجهات السياسية واختالف أنظمة الحكم فيها، واستئثار 

  العمل القطري على العمل القومي.

  لتطبيق السليم لبنود المعاهداتالفرع الرابع: المرونة وا

إن أبرز ما يميز تنفيذ بنود المعاهدات واالتفاقيات األوروبية أنها كانت تطبق على أرض الواقع مباشرة    

لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها، والمعوقات التي يمكن أن تعترض سبيل التطبيق السليم لها بقصد تالفيه في 

  :1معاهدات الحقة، ومن أمثلة ذلك

أن الدول األوروبية في سعيها لتحقيق التنسيق والتقريب بين السياسات االقتصادية واالجتماعية  •

فيما بينها، ونظرا ألن وضع هذه السياسات يتوقف على الظروف السياسية واالقتصادية للدول 

األعضاء، فإن المعاهدات واالتفاقيات لم تضع نصوصا مفصلة لوضع مثل هذه السياسات، 

ي تتم عملية ابتكار لألساليب القانونية الالزمة لتنفيذها، وهذا يعطي مرونة هائلة في وبالتال

 التطبيق وٕامكانية كبيرة للنجاح.

إن تقسيم البناء األوروبي إلى مراحل بحيث ال يجوز االنتقال إلى مرحلة تالية، إال بإنجاز ما تم  •

مسموح للدولة التأخر عنه، وضعه من أهداف للمرحلة السابقة مع إعطاء الحد األقصى ال

باإلضافة إلى إعطائها مرونة في التطبيق تتالءم مع وضعها ونظمها االقتصادية (مع األخذ بعين 

االعتبار المصلحة المشتركة لكل الدول األعضاء)، حقق نجاحا كبيرا ودعما للوصول إلى الوحدة 

 االقتصادية والنقدية.

سسات لضمان اقتصاد مستقر، وسعت بشكل دائم من لقد عمدت الدول األوروبية إلى إنشاء مؤ  •

خالل االتفاقيات إلى تطويرها، وٕاعطائها دورا أكثر فاعلية لتحقيق نجاحات أكبر، مثال البرلمان 
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األوروبي أعطى سلطة فوق قومية وصالحيات واسعة للتنفيذ، وأصبحت قراراته تطبق على كل 

 األعضاء.

في مرحلة متقدمة من التكامل األوروبي تمتع االتحاد األوروبي (كسلطة فوق قومية) بقوة إلزامية  •

على أعضائه من خالل اإلقرار بأن كل ما يقرره االتحاد ال يجوز لألعضاء مخالفته، حتى لو 

إلى اتخذ القرار باألغلبية وليس باإلجماع، وهنا انتقل االتحاد من أسلوب اإلجماع في التصويت 

أسلوب األغلبية (وبقي أسلوب اإلجماع على بعض القضايا المتعلقة بالضرائب وقانون العمال 

والعمل وفتح الحدود...)، وهذا وٕان كان أعطى مرونة لتنفيذ قرارات االتحاد وتقريب وجهات النظر 

 بين األوروبيين.

: معاهدة أمستردام أتاحت إن أهم ما ميز المعاهدات األوروبية هو تطورها المستمر والدائم فمثال •

للمواطنين الكثير من االمتيازات في مراجعة عمل حكوماتهم وعمل المؤسسات األوروبية، إيجاد 

أقصى قدر من الشفافية السياسية التي ستجبر الحكومات على نشر بعض وثائقها ليطلع عليها 

أننا نجذ أن تطبيق مبدأ المواطن األوروبي، فيكون بذلك قد شارك في عملية اتخاذ القرار. كما 

والذي يسمح لها  –الرئاسة الدورية ولمدة ستة أشهر ولكل دولة من الدول األعضاء في االتحاد 

يؤكد على مبدأ احترام المساواة بين جميع الدول في الحقوق  –ان تضع بصماتها الخاصة 

ية التجمعات التكاملية، والواجبات. وما ميز التجربة األوروبية أيضا، هو التغير المتتالي في عضو 

وهذا تحد كبير استطاعت التجربة األوروبية أن تتجاوزه، فقد زاد تماسك الجماعة رغم اتساع 

 .1عضويتها وتبنيها مبدأ االندماج االقتصادي واالجتماعي

إتباع سياسة الشدة واللين ومثلها ما جاء في نصوص معاهدة ماستريخت: المحافظة على الهوية  •

الهوية األوروبية، وهذا خلق شعورا لدى األوروبيين بأنهم لم يفقدوا  لىضافة إالوطنية باإل

مواطنيتهم في بلدانهم لصالح المواطنة األوروبية، كما ورد في مالحق المعاهدة بأنه يسمح لبعض 

الدول بعدم الدخول في االتحاد النقدي وأنها حرة بالحفاظ على عملتها الوطنية حتى ال تؤثر سلبا 

التحاد في حال أجبرت على الدخول إليه. وفي مثل هذه الحاالت نرى كيف أن االتحاد على ا

استطاع امتصاص فورة الدول، التي يمكن أن تؤثر على الوحدة وخفف من تأثيرها. كما نالحظ 

وخالل القمة األوروبية تم التوقيع على ميثاق تتعهد فيه  1999في حالة  أخرى أنه في عام 
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ببدل كل ما في وسعها الستيفاء جميع الشروط ( ألن بعضها دخل االتحاد  الدول األوروبية

النقدي وحجم دينها العام يتجاوز ضعف الحد المسموح به كإيطاليا)، وكل بلد ال يتعهد أو ينكث 

من الناتج المحلي، وهذا يعني أن الدولة  %5بهذا التعهد عليه أن يدفع غرامة مالية بنسبة 

ب سداد الدين العالم إلى الوفاء بقيمة الغرامة، وهذا طبعا يعطيها دفعا ستكون مضطرة إلى جان

 أكبر بالوفاء بهذا التعهد.

أما التجربة المغاربية فقد تميزت بتعدد معوقاتها المؤسساتية الناجمة عن االقتضاب الشديد في نص      

المعاهدة المنشئة لالتحاد وفي محتواها وأغراضها مقارنة مع المعاهدات الدولية من هذا الصنف، فمثال 

 9مالحق و 4ادة بها م 248، احتوت على 1957معاهدة روما المنشئة للسوق األوروبية المشتركة 

مادة، كما يالحظ التعميم وعدم تخصيص أي  19تصريحات، بينما نجد معاهدة االتحاد المغاربي تقع في 

هدف وربطه بآجال التنفيذ وآلياته، وأيضا عدم وضوح العمل المغاربي المشترك والمراحل الزمنية للوصول 

ين الدول األعضاء ، إذ يبدو جليا أن إلى األوضاع الجديدة، مما جعله عرضة ألي خالف سياسي ب

الريبة في ما بين الدول األعضاء جعلتها تتوخى الحدر، كما أن عقدة السيادة حالت دون رقي هذه 

المعاهدات إلى مستوى مشروع تكاملي إقليمي. ولعل الدليل على هذه الريبة المتبادلة وعقدة السيادة وأيضا 

مجال التكامل اإلقليمي، يكمن في تبني قاعدة اإلجماع في اتخاذ  غياب الرؤية اإلستراتيجية والخبرة في

  القرارات (المادة السادسة).

وقد جاء في النص التأسيسي لالتحاد المغاربي مبدأ اإلجماع، مع علمها بأن هذا األخير كان سببا     

ر هو تبني المعاهدة في تعطيل عمل الجامعة العربية، وحولها إلى جسد بال روح، وما زاد من تعقيد األمو 

شرط موافقة كل األعضاء على أي اقتراح تعديل أحكام هذه المعاهدة ( المادة الثامنة عشر)، وسنرى فيما 

بعد أن الدول المغاربية أدركت مدى عقم هذا المبدأ، وحولت تصويب األمور لتنشيط االتحاد. كما أن 

عضاء لتنفيذ اتفاقية وقع عليها، فكان أن عطلت أحكام معاهدة مراكش تشترط موافقة وتوقيع كل الدول األ

اتفاقية ووقعت في إطار اتحاد المغرب العربي صادقت  37هذه اآللية العمل المغاربي المشترك، فمن بين 

اتفاقية، في  19اتفاقية، وموريتانيا  25وصادقت ليبيا على  27وصادقت تونس على  29الجزائر على 

مسة اتفاقيات فقط. وعليه لم تدخل حيز التنفيذ إال تلك االتفاقيات حين لم يصادق المغرب إال على خ
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. ولذلك تقترح دول مثل الجزائر تعديل 1الخمس، وهذا العدد قليل بالنظر إلى الطموحات والمصير المشترك

االتفاقيات بمجرد تصديق غالبية الدول عليها. وقد درس الوزراء في  ذهذه اآللية بطريقة تسمح بتنفي

في الجزائر اقتراح تعديل المعاهدة المؤسسة واستبدال مبدأ األغلبية في اتخاذ  2001هم في مارس اجتماع

القرارات بقاعد اإلجماع، ولكن هذه القضية أحيلت إلى لجنة فنية للبحث فيها في انتظار انعقاد قمة 

  . 2مغاربية

سنة،  24دة االتحاد والتي تقارب وبالنظر إلى الفترة التي أصدرت فيها النصوص القانونية لمعاه       

نجد أن األوضاع قد تغيرت في كل دول المغرب العربي سواء من حيث النضج السياسي والمعضالت 

االقتصادية وضغط المجتمع الدولي والتكتالت االقتصادية الكبرى، ومنه ال بد من تعديل النصوص 

غاربية والدولية، حيث نجد تباينا في قرارات القانونية الضابطة للمعاهدة لكي تتماشى مع المستجدات الم

االتحاد وفقا لنظم كل دولة عضو، األمر الذي يشكل عائقا أمام تنفيذ االتفاقيات المبرمة في إطار 

االتحاد، والتي تبقى رهينة ظروف كل دولة، وبالتالي ترهن مصير العمل المغاربي المشترك وتعطل 

االتفاقيات المبرمة بعد مرور فترة زمنية طويلة يجعلها عند التنفيذ مسيرته للتكامل، كما أن التصديق على 

غير مالئمة مع الظروف السائدة، مما يستوجب تعديلها، ومن بين العوائق أيضا االختالف في النظم 

والقوانين واللوائح اإلدارية بين دول االتحاد، إذ ال تسري القرارات المتخذة في مجلس الرئاسة داخل أقاليم 

دول األعضاء إال إذا صدرت في شكل تشريعات وطنية، وهذا حرصا على سيادتها، مما يؤدي إلى ال

  .3إضعاف سلطة االتحاد وتقييدها والحد من فعاليتها

من خالل ما سبق نخلص إلى أن نجاح التجربة األوروبية في التكامل لم يكن وليد الصدفة، وٕانما كان    

لرشيد في تجاوز العقبات والصعاب التي واجهتها، وقد تدعمت التجربة نتاج مجهودات جبارة مع التعامل ا

بتوافر الرغبة واإلرادة السياسية التي فتحت األبواب أمام مضي التجربة قدما نحو تحقيق النجاحات 

المتتالية، هذه األخيرة التي لم تستطع الدول المغاربية أن توفرها لمسيرها التكاملية، حيث كان تشبثها 

ادة الوطنية المزعومة وعدم تقديم التنازالت لصالح التجمع اإلقليمي، ومن تم كانت اإلرادة السياسية بالسي

  عائقا وسببا مباشرا لفشل المحاوالت التكاملية ألقطار اتحاد المغرب العربي. 
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�� المطلب الثالث:���   ا��$ا�# ا��	�د"� وا���ر"� ��! ا�

بدأ الفكر التكاملي يتعمق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سواء على الساحة األوروبية أو العربية     

(والمغاربية )، وقد اختلفت دوافعه وأهدافه بين الطرفين، فقد ارتبط التفكير التكاملي األوروبي بأمرين: 

بين الدول األوروبية، والثاني هو إشاعة األول الشعور بالحاجة إلى االستمرار وتوثيق العالقات الدولية 

األمن والسالم واالستقرار في القارة األوروبية، وأول قضية يلزم اتخاذ قرار بشأنها هي اختيار جانب من 

العالقات لتجربة التكامل ثم يليها بيان كيفية المضي في الطريق حتى نهايته. فوقع االختيار على المجال 

تكامل على ما أثاره التقدم الصناعي من تشابك قوى العالقات االقتصادية، االقتصادي كنقطة بداية لل

ولذلك فقد سعت أوروبا لتشكيل تكتل اقتصادي يحقق االنسجام والتنسيق بين المناطق األوروبية ويؤسس 

القتصاد أوروبي موحد قائم على تقارب مستويات النمو، وذلك من خالل توسيع النطاق أمام المشروعات 

بلد عضو وبشكل يسمح باالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبير ومزايا التخصص وبما يؤدي إلى  في كل

رفع مستوى الكفاية اإلنتاجية في صناعات تلك البلدان، وبالتالي تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية 

تدعمه االقتصادية للشعوب األوروبية التي إذا شعرت أن التكامل سيحقق مصالحها االقتصادية فس

  للوصول إلى االتحاد السياسي.

  الفرع االول: تحليل التجربتين من الناحية االقتصادية  

الدول األوروبية اتبعت  بدراسة المنهج المستخدم الذي ساعد على قيام تكامل أوروبي نجد أن        

روبرت " شخصيات أمثالمنهجًا تكامليًا وظيفيًا من أجل الوصول إلى التكامل و االندماج ، فكان اختيار ال

العميقة على بلورة مشروع ينطوي على  ماالفذة و خبرته ماالذي ساعدت عبقريته "مونييه ونج" و"شومان

آلية قادرة على دفع العملية التكاملية، وبالتالي اختياره لقيادة قطاع الفحم و الصلب في أوروبا لم يكن 

العداوة المزمنة بين ألمانيا  فضبل كان من ناحيتين: األولى سياسية أمنية حيث ساعد على  عشوائيا

وضع هذا القطاع الذي يشكل عصب الصناعة تحت سلطة أوروبية مشتركة، و الناحية الثانية ب وفرنسا

نضم قوية قادرة على جر عربات التكامل األخرى التي يمكن أن ت هي فنية اقتصادية حيث شكل قاطرة

فاختيار هذا القطاع كان بمثابة الركيزة األساسية لقيام المراحل التالية  دول أوروبية أخرى، إليها فيما بعد

لعملية التكامل األوروبية. وقد ووضعت صناعات الفحم والحديد والصلب تحت سيطرة هيئة عليا، تشمل 
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المنافسة غير العادلة، وشملت  سلطاتها تحديد الحصص اإلنتاجية لكل بلد عضو، مع وضع قواعد لمنع

المعاهدة أيضا تكوين مجلس وزراء يخول له سلطة اتخاذ بعض القرارات المهمة وجمعية برلمانية تتمتع 

. وعقب ذلك تم إنشاء المجموعة 1بقدر من الرقابة ومحكمة عدل أوروبية لضمان االمتثال ألحكام المعاهدة

المجموعة ألهمية الطاقة الدرية في زيادة اإلنتاج والحاجة إلى  األوروبية للطاقة الدرية نتيجة إلحساس دول

وجود تعاون بينها إلقامة صناعة ذرية تتصدى للمنافسة األمريكية واالتحاد السوفيتي سابقا، وكذا وبحكم 

، فقد أعطى االرتباط العضوي بين هذا القطاع وقطاعات أخرى قوية ومؤثرة في االقتصادات األوربية

بقيام الجماعة االقتصادية األوربية (السوق  لعملية التعاون والتكامل جديدة ةانطالقو  قوية نجاحها دفعة

 -(اتحاد جمركي المتتاليةالتي طبقت المنهج الوظيفي بحذافيره وبمراحله و  وتوسعها فيما بعد، المشتركة)

وحدة السياسية وذلك قبل البدء في بناء ال وحدة اقتصادية ونقدية..الخ)-سوق موحدة - سوق مشتركة

  . 2برلمان أوروبي ..الخ –دستور أوروبي  –سياسية خارجية ، أمن مشترك  بمراحلها المتعاقبة أيضًا :

أما التجربة المغاربية فقد انتهجت دولها بعد االستقالل سياسات اقتصادية متباينة ليس بينها رابط،        

نتيجة النزعة القطرية، حيث اختارت الجزائر سياسة التصنيع عبر إعطاء األولوية للصناعات الثقيلة 

رى، ولكن هذه السياسة للحاق بركب الدول المتقدمة (مجمعات صناعية كبرى) على حساب قطاعات أخ

سرعان ما فشلت في الوصول إلى المبتغى، مما اضطرها إلى التوجه نحو اقتصاد السوق وٕاعادة الهيكلة 

واالنفتاح. أما بالنسبة إلى تونس فقد توجهت مند البداية نحو تنمية الصناعات الخفيفة لتغطية الحاجات 

يزان التجاري في فترة الستينات جعلها فيما بعد المحلية، لكن نتيجة لضعف الموارد المالية وعجز الم

تتحول نحو اقتصاد السوق. أما المغرب فقد انتهجت مند البداية سياسة اقتصادية انفتاحية، مع التأكيد 

على الزراعة والسياحة. وفيما يخص ليبيا فكان اقتصادها يعتمد على الرعي والزراعة، إضافة إلى 

وعند اإلطاحة بالحكم الملكي وأعلنت ليبيا جماهيرية، ومع اكتشاف النفط  المساعدات المالية من الحلفاء،

تم فتح الباب أمام القطاع األجنبي عبر سلسلة من الشركات المختلطة بين الطرف األجنبي والقطاع 

                                                           

 - 37، ص1986��د ا����م ���د، ا������ ا9ورو���  �ر�� ا� ���ل وا�و
دة، �ر�ز درا��ت ا�و
دة ا��ر���، ����ن،  1
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الوطني. أما موريتانيا فقد شهدت تناقصا في عمليات الزراعة والرعي نتيجة الجفاف، أعقبها شح في 

  .1مما أدى إلى عجز ميزانها التجاري، ووقعت رهينة المؤسسات المالية العالمية المانحة للقروضالموارد، 

فكانت لكل قطر تجربته الخاصة ومشاريعه،  لذلك فقد ظهر جليا انعدام التشاور بصورة خاصة        

ساسيا من مظاهر في ميدان التصنيع بما أقيم عليه من طابع اعتزالي ومن صفة وطنية، باعتباره مظهرا أ

ممارسة السيادة االقتصادية، وانعدام التشاور والتناسق في االنجازات الصناعية في الوقت ذاته الذي كانت 

أجهزة التعاون المغاربية توالي تقديم الدراسات حول طرق التنسيق الصناعي، وحول إنشاء المشاريع 

ارد الطاقة المتاحة، ولم تتخذ من هذه الطاقة الصناعية المغاربية، ولم تستفد التجربة التصنيعية من مو 

منطلقا لسياسة تصنيعية مشتركة، مثلما اعتمدت الدول األوروبية قطاع الفحم والصلب، ورغم ضيق 

السوق الداخلية واكتظاظ األسواق الخارجية وضراوة المنافسة فيها، فقد أقدم كل قطر على التصنيع في 

ت األساسية الثقيلة عنوانا بارزا من عناوين السيادة الوطنية، والذي األفق القطري واتخذ من هذه الصناعا

كلف ثمنا باهظا كان باإلمكان إدراكه بكلفة أيسر، فمن غير الفاعلية االقتصادية إقامة أربعة مصانع 

للحديد والصلب وباألحجام الكبيرة، في الوقت الذي يشكو فيه القطاع أزمة عالمية وركودا مستفحال، وفي 

قت الذي كان الطلب المغاربي في جملته يكتفي بمصنع واحد ويوظف في قطاعات أخرى مبالغ الو 

االستثمارات الباهظة التي أنفقت إلنشاء المصانع الثالثة الزائدة. ومن المحاوالت األولى التي استهلتها 

والتي  1965عام  الحكومات المغاربية لتوحيد جهودها اإلنمائية وتنسيق توجهاتها المستقبلية، كانت في

كانت تهدف إلى التنسيق بين السياسات اإلنتاجية في ميدان الصلب وميدان الزجاج والصناعات التركيبية، 

وقد بدأت الخالفات مبكرا حيث لم تستكمل صناعة الحديد والصلب منشآتها في كل األقطار، وال بلغت 

ذ بزمام فنيات الترويج، وكذلك األمر بالنسبة فيها هذه المنشآت مرتبة استحكام التقنيات اإلنتاجية واألخ

. ورغم المحاوالت  العديدة لدول المغرب العربي في إطار التعاون، وخلق مؤسسات 2لصناعة الزجاج

ترعى الترتيبات التكاملية بين دول المغرب العربي، إال أنها لم تستطع أن تضع أي قطاع إنتاجي أو 

  خدمي تحت سلطة مغاربية مشتركة.
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  ع الثاني: الجانب التجاري للتجربتينالفر 

من المؤشرات التي تستخدم لقياس فاعلية التجمع التكاملي دوره في تنمية التجارة البينية، وقد أعتبر       

 18النجاح الذي حققته الجماعة األوروبية في البداية بإقامة اإلتحاد الجمركي قبل الموعد المحدد له بـ 

، %60ما يقارب نجاح الجماعة، حيث وصلت نسبة التجارة البينية إلى  شهرا، من أهم الدالئل على

بالرغم من أنه لم يكن ينظر إلى السوق المشتركة على أنها وسيلة لرفع نسبة متواضعة للتجارة البينية، 

 %38كما هو الحال في الدول المغاربية، بل بدأت من حوالي  %5أو  %3فالجماعة لم تبدأ من تجارة 

  . %62مما يعني أن تجارتها مع باقي العالم بما فيها الدول األوروبية كانت 

من خالل الجدول نالحظ أن نسبة التجارة البينية كانت في تطور مستمر، بالرغم من توسع الجماعة   

  عبر الفترات المتتالية ودخول أعضاء جدد تعتبر أقل شأنا وتطورا من الدول المؤسسة.

) من أكثر التكتالت اإلقليمية تطورا، حيث نجح 27تحاد األوروبي اليوم بدوله األعضاء (ويعتبر اإل      

في تحقيق زيادة كبيرة في تجارته البينية التي تشكل أعلى حصة في إجمالي تجارته، حيث بلغت النسبة 

إذ ، كما يعتبر أيضا أكبر مصدر في العالم، 2008من إجمالي تجارته الخارجية في عام  %66نحو 

، وتشكل حصتها في الصادرات العالمية حوالي 2009مليار دوالر لعام  1.928بلغت قيمة صادراته 

مليار دوالر، أي ما نسبته  2300. ويعد اإلتحاد األوروبي أكبر مستورد في العالم بقيمة 15.9%

قها . وفي جانب السياسة التجارية لإلتحاد، وخاصة ش2009من الواردات العالمية لسنة  18.3%

الزراعي، فإن حصيلة الرسوم الجمركية المستوفاة في إطار االتحاد تنفق على البرنامج الزراعي، والذي 

منح الدعم المباشر للمنتجين الزراعيين، باإلضافة إلى دعم الصادرات الزراعية، ووضع عراقيل وعقبات 

  . 1ح الدول األعضاءأمام الواردات الزراعية، كل هذه الوسائل أدت إلى تحويل التجارة لصال

 

  

                                                           

، ، �ر�E ���ق���ل ا�د�ن زروق، �$�ر�� ا��وق ا������� ا��0 ر�� وا��وق ا�ورو��� ا��0 ر��، درا��ت ا� .�د�� 1
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  يبين تطور نسبة التجارة البينية األوروبية من جملة التجارة الخارجية.: )2الجدول رقم(    

 %الواردات %الصادرات  السنة  الجماعة

  1958  مجموعة الستة

1960  

1965  

1970  

1973  

38.2  

42.9  

50.7  

54.9  

56.3  

36.6  

41  

48.5  

53.9  

57.2  
  1973  مجموعة التسعة

1975  

1978  

1981  

52.7  

49.4  

52.4  

49.9  

51.7  

48.3  

51.6  

47.8  
  1981  مجموعة العشرة

1984  

1986  

50.6  

51.7  

56  

47.6  

49.7  

59.5  
  1986  االثنتي عشرة

1989  

1992  

1995  

56.7  

59.7  

61.4  

56.4  

57  

57.2  

58.2  

55.2  
  1995  الخمس عشرة

1997  

2001  

2004  

62.4  

60.3  

67.9  

68.5  

61  
58.6  
64.4  
66.8  

  2004  والعشرون الخمس
2007  

67.7  
68.18  

65.8  
64.9  

  2007  السبع والعشرون
2010  

68  
65.6  

63.4  
62.5  

  279المصدر: محمد محمود اإلمام، التكامل االقتصادي اإلقليمي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص
- WTO, Statistics of International trade 2011, p 192 
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أما بالنسبة للتجربة المغاربية فيما يخص المبادالت التجارية البينية فتتميز بمحدوديتها، سواء في       

وهي ضعيفة جدا مقارنة بالتجمعات التكاملية  %4بداية التجربة أو في الوقت الحالي، إذ ال تتعدى نسبة 

التجارة البينية للدول الستة المكونة  األخرى وخاصة االتحاد األوروبي (عند توقيع معاهدة روما كانت نسبة

. ويبين الجدول التالي مكانة اتحاد المغرب العربي من حيث نسبة  1)%40للجماعة األوروبية حوالي 

  .2010-  1980التبادل البيني مقارنة ببعض التكتالت خالل الفترة 

  .2010 -1980تكتالت للفترة ): تطور نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية لبعض ال3الجدول رقم(

  1980  1995  2000  2005  2008  2010  

  67.2  67.3  67.4  67.7  67.2  62.2  االتحاد األوروبي

  48.7  49.5  55.7  55.7  46.2  33.6  النافتا

  24.3  25.5  25.3  23.3  24.4  17.3  اآلسيان

  15.7  14.7  12.9  20  20.4  11.6  المركسور

  3  2.5  1.9  2.2  3.8  0.3  اتحاد المغرب العربي

مجلس التعاون 

  الخليجي

3  6.8  4.9  4.5  4.7  4.8  

Unctad hand book of statistics, 2011, p55    :المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على         
  

من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة للتجارة البينية سجلت في االتحاد األوروبي بمتوسط قدر بـ    

  . %3حين يأتي اتحاد المغرب العربي في مؤخرة الترتيب وبأضعف نسبة ال تتجاوز  ، في66.5%

وهذا يدل على انفتاح الدول المغاربية على العالم الخارجي، وذلك بما تمثله التجارة الخارجية من مجمل 

لدول ناتجها المحلي اإلجمالي، حيث تتوقف حالة الموازنة العامة للدولة على حالة أسواق الصادرات 

المغرب العربي، وما يميز هذه الصادرات أنها تعتمد على سلعتين أو ثالثة على األكثر، كما أنها تستورد 

نفس السلع المصنعة من أوروبا خاصة ( سلع تكنولوجيا وغذائية)، هذه العملية أدت إلى ربط 

                                                           
1 Rahal ali, tahar haroun, le partenariat Maghreb arabe- union européenne: quel avenir?; 

revue des sciences économiques et de gestion N° 2 (2003); faculté des sciences 

économiques et de gestion, université de Batna; P2  
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سعار تلك المواد في السوق االقتصاديات المغاربية بالخارج، مما يجعلها رهينة التغيرات التي تطرأ على أ

  .1العالمية

  والجدول أدناه يبين وزن التجارة البينية التحاد المغرب العربي إلى تجارته الخارجية.        

  2010 –2000وزن التجارة البينية التحاد المغرب العربي إلى تجارته الخارجية في الفترة ): 4الجدول رقم(

  وحدة القياس: مليون دوالر

  2000  2010  

  الصادرات المغاربية اإلجمالية

  الصادرات البينية المغاربية

  النسبة

48.774  
1.0558  

2.16% 

110.184  
4.0615  

3.69% 

  

  الواردات المغاربية اإلجمالية

  الواردات البينية المغاربية

  النسبة

33.119  
1.0624  

3.2% 

139.587  
4.1427  

2.96%  

  إجمالي التجارة الخارجية المغاربية

  التجارة البينية المغاربية إجمالي

  النسبة

81.893  
2.1182  

2.59% 

249.771  
8.2042  

3.28%  

)، المالحق اإلحصائية 2011( أبو ظبي: صندوق النقد العربي 2011المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد  
  .375 – 370ص

من خالل الجدول أعاله نالحظ وجود تحسن طفيف في وزن التجارة البينية المغاربية، ورغم ذلك       

فإنه يعتبر معدل ضعيف جدا، مقارنة بحجم التجارة الخارجية، وهذا يعكس الضعف الشديد في االرتباط 

رج، األمر الذي يجعل االقتصادي بين الدول المغاربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى زيادة التبعية للخا

اقتصاديات أقطار المغرب العربي في موقف صعب خاصة أثناء األزمات العالمية،  وبالنظر إلى التوزيع 

الجغرافي للصادرات والواردات المغاربية من وٕالى األسواق الخارجية، نجد أن اإلتحاد األوروبي يحتل 

  بية، ويتضح ذلك من الجدول التالي.الصدارة، إذ يعتبر الشريك التجاري األول للدول المغار 

                                                           
  30 ، ص�ر�E ���ق����ل أ���ل �
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  )     2002-2001: مكانة العالقات التجارية المغاربية مع اإلتحاد األوروبي (من )5الجدول رقم(

  الدول المغاربية
  الواردات  الصادرات

  باقي الدول  اإلتحاد األوروبي  باقي الدول  اإلتحاد األوروبي

 %41 %59 %33 %67  الجزائر

 %28 %72 %20 %80  تونس

 %41 %59 %40 %60  المغرب

 %35 %65 %18 %82  ليبيا

 %40 %60 %37 %63  موريتانيا

 %33 %63 %30 %70  المتوسط المغاربي

نسبة التجارة المغاربية ضمن التجارة 

  الخارجية لالتحاد األوروبي
4.1% 4.4% 

المصدر: صالح صالحي، التحديات المستقبلية لالقتصادات المغاربية في مجال الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، 

  31، ص2003، 2مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، العدد

األوروبي في مجال  من خالل الجدول  يتبين لنا أهمية العالقات االقتصادية المغاربية مع اإلتحاد       

حركية السلع والخدمات، ومن خالل التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات للدول المغاربية نالحظ أن جل 

المعامالت التجارية تتم مع اإلتحاد األوروبي الذي يستأثر بأكثر من الثلثين من الصادرات المغاربية، 

ن اإلتحاد األوروبي، مما يدل على أن مؤشر في المتوسط م %63وتستورد دول إتحاد المغرب العربي 

هذه  تالتركز الجغرافي لصادرات أو واردات دول اإلتحاد المغاربي مرتفع جدا، وهذا يعني أن اقتصاديا

الدول مكشوفة إلجراءات عدائية من قبل شركائها التجاريين في حالة األزمات ال سيما إذا كانت السلع 

  إستراتيجية.المستورد أو المصدرة ذات أبعاد 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ضعف نسبة التبادل التجاري بين أقطار المغرب العربي ال ترجع باألساس      

إلى نقص التشريعات أو إغفال هذا الجانب في إطار معاهدة إتحاد المغرب العربي، ولكن يرجع السبب 

غلبة األهداف القطرية على  الرئيسي إلى عدم تنفيذ هذه التشريعات بصورة صحيحة، وذلك في ظل

اإلقليمية المغاربية. وتعتبر الضرائب الجمركية على السلع والخدمات من أهم األسباب المعيقة للتبادالت 
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التجارية البينية، رغم وجود النصوص التشريعية من معاهدات واتفاقيات ثنائية في المجاالت التجارية. كما 

قانون اقتصادي يمنح امتيازات وحوافز لتنشيط حركة التجارة  أن عدم وجود تعريفة جمركية موحدة وال

األوروبي، ليعد عقبة أمام تحقيق نسب عالية من  االتحادالبينية المغاربية على غرار ما هو مطبق في 

تجارة بينية متطورة في دول المغرب العربي. كذلك يضاف إلى جملة المعوقات تعدد الجهات المسئولة 

مستوردة ( فحض جميع البضائع بدال من أخذ عينات منها)، وفي هذا الصدد كشف عن تخليص السلع ال

فريق من الخبراء في دراسة أن الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول العربية عند مرور الشاحنات، إضافة 

إلى المشاكل اإلجرائية في المنافذ الجمركية هي التي تقف عائقا أمام انسياب حركة البضائع وضعف 

لتجارة البينية، ورأت الدراسة أن المشاكل األمنية على رأس اإلجراءات التي تعيق نمو حركة التبادل، ا

حيث يتم تفريغ كل البرادات اآلتية في مراكز الحدود ثم يعاد شحنها في برادات من داخل الدولة المضيفة، 

ه اإلجراءات تتخذ فقط بحق السلع مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتخزين والتداول ـ والغريب أن هذ

    .1العربية، مما يجعلها في وضع غير منافس مقارنة مع مثيالتها من السلع األجنبية المستوردة
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  خالصة الفصل:       

من خالل المقارنة بين تجربة التكامل األوروبية وتجربة اتحاد دول المغرب العربي، نالحظ أن         

نجاح االتحاد األوروبي في تجربته التكاملية راجع بالدرجة األولى إلى توافر نزعة توفيقية إليجاد قواسم 

ت التي اعترضت مشروعهم مشتركة وتبادل التنازالت، لذلك كانوا أكثر قدرة على إزالة العقبات والمعوقا

الوحدوي، وكانوا أكثر التزاما بتطبيق االتفاقيات، فاإلرادة السياسية استطاعت أن تهيئ الظروف لتخلق 

الوحدة رغم غياب جل مقوماتها، أما بالنسبة لدول المغرب العربي فإن تعثره العمل الوحدوي ال يرجع إلى 

عدم توفر مقومات التكامل، وٕانما يرجع إلى الممارسات نقص في االتفاقيات أو قلة مجاالت التعاون أو 

التي تختلف كثيرا عن األهداف المسطرة والمتفق على تنفيذها، وقد كان العامل السياسي في كثير من 

األحيان سببا في توقف مسيرة التكامل المغاربي. فقد كان للدول المغاربية دائما نزعة نحو السيادة 

خالل عدم تقديمه أي تنازالت لهيئة أو مؤسسة مغاربية مشتركة، كما أن القطرية، ويتجلى ذلك من 

اختالف األنظمة في المنطقة صعب األمر على إشراك الشعوب فيما يخص اتخاذ القرارات التي تتعلق 

  بالقضايا المصيرية التحاد المغرب العربي. 

  

  



 

 

 

  الفصل الرابع:

إمكانية تجسيد تكامل اقتصادي مغاربي 

  انطالقا من المشروعات المشتركة.
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  :تمهيد

االقتصادية لمجموع أقطار المغرب العربي أساسا جيدا يسمح بانطالقة قوية في  اإلمكاناتتعتبر 

عال من التنوع في الهيكل االقتصادي  رإطار التنسيق والتعاون المشترك، حيث تتمتع هذه البلدان بقد

قاعدة صناعية، سياحة وخدمات)، تتوزع بشكل يحفز على  موارد بحرية، زراعة،قطاع المحروقات، (

 األقطارتكثيف المبادالت فيما بينها، وٕاقامة شراكات تتمتع وتستفيد من الميزات التنافسية، من قرب هذه 

التي  اإلصالحاتبنيات تحتية وهياكل قاعدية أنشأتها ضمن مجموعة  على من بعضها، وأيضا توفرها

، وأيضا األسواقة عريضة للموارد الطبيعية والبشرية. ويسمح التجمع بتوسيع دقامت بها، فضال عن قاع

 إحداثإلى  التنسيق والتعاون بين أقطار المغرب العربيبتشغيل كثير من الطاقات العاطلة، كما يسمح 

  قفزة نوعية في مختلف المجاالت.
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  االول: التكامل االقتصادي المغاربي ضرورة ملحة. المبحث

المغاربي في إطار ما  للواقعلقد أصبح التكامل في منطقة المغرب العربي من بين أهم األولويات 

ٕان استقراء الواقع السياسي واألمني واالقتصادي للمنطقة، تشهده الساحة الدولية من تكتالت اقتصادية، و 

رفة، ناهيك عن تطور والدولية المحيطة بها، والتمعن في تطوير اقتصاديات المع اإلقليميةوالظروف 

والدولية وشروط التبادل  اإلقليميةالتقانة الحديثة وتأثيرات العولمة، وما ينجر عنها من مبادرات الشراكة 

الدولي، والمنافسة غير العادلة تبين بشكل واضح أن قضية التكامل االقتصادي المغاربي أصبحت أكثر 

  قادة المغاربة.من ضرورة، تستدعى إعطائها األولوية على أجندة ال

  : حتمية التكامل االقتصادي المغاربياألول المطلب

متوسطية على غرار الشراكة ال اإلقليميةلقد كانت آمال الدول المغاربية كبيرة في اختيارها المشاريع 

غيرها، والتي تقودها قوى أجنبية اعتقادا منها بأنها و اتحاد دول الساحل والصحراء والشرق أوسطية و 

بكثير من تعاونها البيني مغاربيا. فدول المغرب العربي ال سيما المغرب ستحقق من ورائها مكاسب أكبر 

وتونس راهنت على الشرق أوسطية، ولعبت دورا كبيرا في دفع مسيرة مؤتمرات الشرق األوسط وشمال 

، وبحكم تبعيته االتوماتيكية إسرائيلوتونس في وقت قياسي مبادالتها مع ، وقد طورت المغرب إفريقيا

ما انحسرت موجته، وتراجعت  ن، فإن هذا المشروع سرعااإلسرائيليةلتطورات عمليات السالم العربية 

  .1، فكانت بذلك خيبة أمل كبيرة1997مند مؤتمر الدوحة في  لتتوقف

أكبر والحماس أقوى والمطامع أكثر من الشرق أوسطية، كانت اآلمال فأما المشروع المتوسطي  

متوسطية أقل تأثرا بمجريات عملية السالم، وبحكم القوة االقتصادية والمالية - بحكم أن الشراكة األورو

وعلى أمل أن تحقق التنمية المنشودة قامت الدول المغاربية خاصة تونس والمغرب  لالتحاد األوروبي.

، والذي كانت تسعى من وراءه إلى تكثيف عمليات ي التوقيع على هذا المشروعالذي كان لهما السبق ف

التبادل من خالل إبرام االتفاقيات المخولة لضمان المزايا واإلعفاءات الجمركية والتسهيالت أمام السلع 

لب خاصة الزراعية والصناعية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، باإلضافة إلى تقديم العون الفني وج
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جيرانها أو محاولة التنسيق  على خدمة مصالحها دون مراعاة مصالح دولةوقد اجتهدت كل  التكنولوجيا.

على  . غير أن المتوسطية كانت هي األخرى مخيبة لآلمال،1رللتفاوض بصوت واحد لجعل المكاسب أكب

اعتبار أن الدول المغاربية الموقعة على هذا المشروع لم تبلغ التقدم المنشود أو تحقق مستويات نمو 

وألن االتحاد األوروبي يفرض مجاالت التفاوض  مناسبة في مجاالت االستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا،

االهتمام  بدافي حين  الجنوبية، زمة لدفع عملية التنمية في الضفةوالتعاون، وال يخصص األموال الال

 إبرامالدول المغاربية خاصة تونس والمغرب أنها تسرعت في  حينها أدركت واضحا لبلدان أوروبا الشرقية،

نتيجة دخول الدول  كما تبين لها أن هذه االتفاقيات غير متوازنة، ،األوروبياتفاقيات شراكة مع االتحاد 

روبي بشكل منفرد، األمر الذي انعكس سلبا في غالب األحيان على المغاربية للتفاوض مع االتحاد األو 

ففي مجال تبادل  في صالح االتحاد األوروبي الذي يسيره وفق إرادته. هذه المفاوضات، وجعلها نتائج

السلع والخدمات يسعى مشروع الشراكة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة، بحيث يتم تحرير تبادل السلع 

المتبادلة بين الطرفين فيتم  بين فور التوقيع على اتفاق الشراكة، أما السلع الزراعيةالصناعية بين الجان

تحرير تبادلها تدريجيا، ووفقا لعدد من السلع يتم االتفاق عليها بين االتحاد األوروبي وكل دولة على حده، 

الصناعية التي لها فيها متوسطية تحابي االتحاد األوروبي في جانب السلع -وهذا يعني أن الشراكة األورو

، على الحمائية االقتصادية في المجال الزراعي ى االتحاد األوروبيأبق ميزة نسبية وتنافسية، في حين

 وقد حرمت بذلك الدول المتوسطية .2دوالر يوميا كدعم عن كل رأس من األبقار 2حيث يتكفل بدفع نحو 

أهم التي تشكل منتجات الزراعية التونسية والمغربية ال بها في هذا المجال، وخاصة التي تتمتع من المزايا

متوسطي خاصة بالنسبة إلى - ورومن المشروع األ أيضا وكان الهدف المرجوصادراتهما إلى أوروبا. 

الحصول على نصيب أكبر من القروض والمساعدات المالية األوروبية من أجل دفع  تونس والمغرب، هو

، حيث يتأخر في التزاماتها أرادت، ألن االتحاد األوروبي ال يحترم كل عجلة التنمية، لكن لم يتحقق لها م

منحها المساعدات المتفق عليها، وٕان كانت فهي بقدر غير كاف، في المقابل قيام الدولتين بتخفيض 

  الثانية. األملالحواجز الجمركية بشكل تدريجي حتى تزال نهائيا، فكانت بذلك خيبة 

، بسبب ليبيا المستاءة من عدم تضامن الدول المغاربية والعربية إفريقياأما المقام الثالث فكان 

، فيما خرقته دول 1999و 1992عموما معها في خرق الحظر الدولي المفروض عليها بين عامي 
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معوضة خطابها العروبي بخطاب قاري، حيث بادرت إلى إنشاء اتحاد  إفريقياافريقية جعلها تتبنى توجها 

منها كل الدول العربية  ∗دولة 21، والذي يضم 1998و 1997حراء بين عامي دول الساحل والص

. 1. وكان الهدف من هذا التجمع إقامة منطقة للتبادل الحر بين أعضائهوموريتانيا ماعدا الجزائر اإلفريقية

  فكانت خيبة األمل الثالثة. ،لكن هذا المشروع لم يلقى نجاحا بسبب عوامل سياسية

منطقة التبادل الحر، وكدا منطقة  وٕانشاءتحرير التجارة الدولية،  العوامل السابقة عامليضاف إلى 

متوسطية وتزايد مناطق التبادل الحر الثنائية بين الدول المغاربية والعربية. كل هذه العوامل - التبادل األورو

ي لم تعمل حتى قبل دفعت بالدول المغاربية إلى محاولة تفعيل اتحاد المغرب العربي ومؤسساته الت

متوسطية مبنية على -تجميدها بطلب من المغرب. وبالرغم من أن العالقات في إطار الشراكة األورو

أساس التعاون شمال جنوب، فإنها أيضا تولي اهتمام كبير للتعاون بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط 

جنوب، وتزداد الضغوط –عالقة أفقية جنوب المنخرطة في هذه الشراكة، وأن تحرر التجارة فيما بينها، أي 

شراكة تجارية واقتصادية فيما بينها. كما أن دول أوروبا  إلقراراألوروبية على دول اتحاد المغرب العربي 

الجنوبية تدفع بلدان المغرب العربي لمزيد من االنفتاح االقتصادي وتكثيف المبادالت فيما بينها، والحيلولة 

  معظم دولها إلى االتحاد األوربي. أنظمتوروبية على أوروبا الشرقية التي دون تركيز الجهود األ

على الدول المغاربية،  1997أما فيما يخص المشروع الذي اقترحته الواليات المتحدة األمريكية عام 

فكان الهدف منه إقامة شراكة اقتصادية من أجل المساهمة في استقرار المنطقة، وتحرير التجارة وتطوير 

هيكلية لالقتصاديات المغاربية، وتطوير االستثمارات. وقد اعتبرت  بإصالحاتلقطاع الخاص، والقيام ا

أمريكا أن إقامة منطقة تبادل حر بين الدول المغاربية شرط ضروري للتبادل الحر بين أمريكا والمغرب 

حاد المغرب العربي، تفعيل ات إعادةالعربي. ويتبين مما سبق أن دول المغرب العربي ال مفر لها من 

جميع األطراف،  التي تخدم المشتركة وتغليب المصلحة العليا وبالشكل الذي يسمح لها بتجاوز العقبات

  ومحاولة االستفادة من المزايا النسبية لكل قطر، باالستغالل األمثل لإلمكانيات والموارد المتاحة. 
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1Fabrice Mazerolle, Economie Internationale, Notes de cours université Paul 
Cézanne-Aix marseille3, France, 2008, p 27 
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  دول المغرب العربي تكلفة عدم تكامل الثاني: المطلب

سيكون لتجسيد التكامل المغاربي، آثار إيجابية على التجارة البينية المغاربية واالستثمارات األجنبية 

واالعتماد  سيسمح هذا التكامل برفع مختلف الحواجز أمام المبادالت بين الدول المغاربيةو المباشرة نحوها. 

دول المنطقة لالستثمارات األجنبية  على طرق منهجية ذات مردودية متزايدة واقتصاد سّلم وتعزيز جاذبية

  المباشرة.

  :فرص التبادل الممكنةالفرع األول: 

تشير بعض الدراسات بأن غياب االندماج المغاربي يكلف كل دولة خسارة على مستوى نسبة  

ألف 20، بالنسبة لناتجها الداخلي المحلي، إضافة إلى عجز في مناصب الشغل تقدر بـ %2نموها بمقدار 

 %1وحسب الحكومة التونسية، فإن تكلفة عدم التكامل تمثل على األقل خسارة بنسبة .1عمل سنويافرصة 

التكامل  إطارسنويا على مستوى النمو االقتصادي للدول المغاربية، وهذه النسبة فيما لو استغلت في 

من الناتج الحلي  %5، أي ما يعادل سنويا مليار دوالر 10المغاربي سوف تحقق قيمة إضافية تقدر بـ 

  .2للدول الخمسة مجتمعة اإلجمالي

، على وجود فرص كامنة لتنمية 1998االرتفاع المتنامي للمبادالت البينية المغاربية منذ سنة  دليو 

ومن أمثلة الفرص  .∗التجارة اإلقليمية، وهذا بالرجوع إلى مؤشر اتساع أو كثافة المبادالت التجارية

الضائعة في مجال التجارة البينية، نجد الجزائر تستورد كميات كبيرة من المنتجات النسيجية من الصين 

وتركيا أو من اسبانيا، في حين تمثل كمية استيراد هذه المنتجات من المغرب وتونس نسبة ضئيلة جدا 

فاض خي الذي يسهل عملية التبادل وانعلى التوالي، وهذا رغم القرب الجغراف %0.9و  %0.8تقدر بـ

  .3تكاليف النقل

                                                           


د ا��$ري، �+ر�� ا��$�
ل ا���#�دي �دول ا���د ا�
�رب ا��ر��،  1�
  7، ص
ر+5 '��ق

2Camille SARI. Algérie – Marocqeulles convergences économiques?.Cabrira édition. Paris. 
2011. P 381 
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3 َ◌Abdellatif Chatri, L'UMA est un immense gàchis!, Jeune Afrique; France; 25févrie 2007, 

p82 
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بالنسبة للصادرات المغربية  0.50 مؤشر كثافة المبادالت التجاريةيقارب  ،1فحسب وزارة المالية المغربية

نحو الجزائر وتونس، أي مستوى أقل من النصف لما يسمح به وزن هذه الدول األخيرة في التجارة 

رفع الحواجز المعرقلة لنّمو التجارة اإلقليمية، باتساع المبادالت التجارية بين  بالتالي سيسمحو  العالمية.

لبلدان الجنوب مثل الميركوسور،  ةالبلدان المغاربية إلى مستوى يماثل مستويات بعض التجمعات اإلقليمي

محروقات مليون دوالر أمريكي سنويا خارج ال 800وينشأ فائضا في المبادالت المغاربية سيقدر بحوالي 

  .2مليار دوالر أمريكي بحساب واردات المواد الطاقوية القادمة من الجزائر 1,6و

إلى جانب هذا، تستند الفرص الكامنة للتبادل إلى أهمية تدفقات التجارة غير الرسمية أو "التهريب 

  الجهوي" والتي لم تأخذ بعين االعتبار في المبادالت التجارية بين الدول المغاربية.

تفيد مجمل البلدان المغاربية الشريكة من هذا الناتج التجاري، حيث سوف يشهد المغرب وستس

على التوالي، مقابل  %10و %6وتونس ارتفاعا في صادراتهما نحو البلدان المغاربية بنسبة تقارب 

سيجعل صادراتها  حاليا. في حين أن ارتفاعا في صادرات الجزائر من المواد الطاقوية %2,5و 1,6%

  3.%6نحو البلدان المغاربية في نسبة 

يستلزم تجسيد مثل هذا الناتج إعادة تأهيل الجهاز اإلنتاجي للبلدان المغاربية، حتى تتمكن من 

االستجابة للفائض من الطلب القادم من البلدان الشريكة، وستكون القيمة المضافة المتأتّية عن التكامل 

  التبادالت المنشأة عوض تحويل بسيط للتدفقات. عة عنمادام أنها ناب مفيدة،

  :إمكانيات االستثمار األجنبي المباشرالفرع الثاني: 

قد سجلت ارتفاعا كبيرا على مدار العقد  للدول المغاربية إن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 

مليار دوالر في عام  12.3مليار دوالر في أوائل األلفية إلى  3منتقال من  األول من األلفية الجديدة،

من الناتج المحلي اإلجمالي، كانت أقل من المستويات  %3، لكن حتى هذه الذروة التي تعادل 2008

هذه . والمالحظ ل4المسجلة في البلدان الصاعدة األخرى في آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية

مارات فإنها تفتقد إلى التنوع حيث أن الجانب األكبر منها يتجه إلى قطاعي الطاقة والتعدين. ومن االستث

                                                           
1 �
  وزارة ا�
��	� ا�
�ر�	�. -�1ر	ر 
د	ر	� ا�'	�'� ا���#�د	� ا���

2 Mohamed BOUSSETTA, Op.cit, page 22.  
3 Division de l’Environnement National et International, Op.cit, page 18. 
4www.imf.org                   صندوق النقد الدويل 
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ناهيك  المؤكد أن المغرب العربي لديه اإلمكانات الطبيعية والبشرية بالقدر الكافي لتحسين مناخ االستثمار،

جارية في العالم وهي االتحاد عن تمتع المنطقة بميزة الموقع االستراتيجي، الذي يجاور أكبر منطقة ت

 األوروبي، كما أنها على مقربة من الشرق األوسط الذي يعج بالنشاط.

  : المخزون من االستثمار األجنبي المباشر لدول المغرب العربي)06(الجدول رقم

  ( مليون دوالر)                                                                              

مخزون االستثمار األجنبي المباشر   

  الوارد

مخزون االستثمار األجنبي المباشر 

  الصادر

1990  2000  2010  1990  2000  2010  

  1814  249  183  19498  3537  1561  الجزائر

  2745  402  155  42023  8842  3011  المغرب

  286  33  15  31367  11545  7615  تونس

  13269  1942  1321  19342  451  678  ليبيا

  27  4  3  2155  146  59  موريتانيا

 األمم المتحّدة للتجارة و التنمية، تقرير حول االستثمار األجنبي المباشر في العالم، ندوة: المصدر

CNUCED ،2012191. ص  

من األلفية  يبين الجدول حصيلة الجهود المكثفة التي عكفت الدول المغاربية على بدلها ابتداءا  

الجديدة، والتي ترجمت في الواقع إلى منح المزيد من التسهيالت والضمانات وتهيئة المناخ االستثماري 

الستقطاب المزيد االستثمارات، وكذا تطوير النسيج االقتصادي بما يكفل بخلق مؤسسات قادرة على تدويل 

  أنشطتها االنتاجية خارج حدود الدولة.

مستويات مخزون االستثمار األجنبي الوارد الظروف الداخلية التي الزمت  وينعكس التفاوت في   

. وقد بدأ المخزون التراكمي لالستثمار األجنبي 2010- 1990االقتصاديات الدول المغاربية خالل الفتر 

المباشر بشقيه الوارد والصادر يحقق مستويات قياسية بداية من األلفية الجديدة، وقد سمحت الفرصة لكل 

الستقطاب أكبر قدر ممكن من  من تونس والمغرب في الشروع المبكر في تهيئة مناخها االستثماري

االستثمارات األجنبية، وذلك بداية من تبني برامج التعديل الهيكلي التي أقرها صندوق النقد الدولي، مما 
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وساهم في خلق مناخ كرس انفتاح هذه االقتصاديات على تحديات اقتصاد السوق مند بداية التسعينات، 

اقتصادي تنافسي أفرز استقطاب مجاميع معتبرة من االستثمار األجنبي المباشر وصلت دروتها خالل 

مليون دوالر، فيما بلغ في  31367، أين بلغ مخزون االستثمار الوارد إلى تونس 2010 - 2000الفترة 

ى مخزون االستثمار األجنبي مليون دوالر. ويبق 42023في المغرب رقم قياسي قدر بـ  نفس السنة

المباشر الصادر عن الدول المغاربية متواضعا نظرا لقلة عدد الشركات التي استطاعت خوض المنافسة 

  الدولية وضمنت لنفسها مكانة خارج حدود دولتها، ومن أمثلتها شركة سوناطراك الجزائرية.

جو مالئم الستقطاب المزيد من وعن امكانية التكامل والتعاون بين الدول المغاربية في خلق   

زيادة الوضع  ، فقد يؤّدي مثال تجميع اتفاقيات شراكة دون وضع سوق إقليمية حقيقية، إلىاالستثمارات

التكامل  تجّنب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوجهة المغاربية، لهذا سيرفع مّما قد يؤدي إلى خطورة،

في استقطاب الرأس المال األجنبي، شريطة تحّسن مناخ األعمال االقتصادي المغاربي من قدرة المنطقة 

فيها. ويضيف المدير العام لصندوق النقد الدولي أن التكامل يجب أن يكون أكثر انفتاحا تجاه االستثمار 

عن طريق إزالة  –األجنبي المباشر، ولكي تستفيد المنطقة كلها يجب أن تكون أكثر انفتاحا على ذاتها 

لعراقيل أمام التجارة البينية وفتح الباب واسعا أمام الكسب المتبادل، فالمغرب العربي إذا سمح الحواجز وا

مليون نسمة،  90بحرية تدفق السلع والخدمات سينتج فرصا ال حصر لها في سوق تغطي أكثر من 

جارة ولنجاح ذلك ينبغي أن يترافق هذا االنفتاح مع جهود لوضع مجموعة من القواعد المشتركة للت

واالستثمار، وهو ما سيساعد على تحسين مناخ االستثمار لمن يريدون خدمة السوق المغاربية وكذلك من 

  .1يريدون إقامة مقارهم في المغرب العربي لخدمة السوق الخارجية

بالتالي، إذا استطاعت بلدان المغرب العربي الحصول على استثمار أجنبي مباشر يماثل ذلك 

، سيرفع ذلك من مؤشر ن رأس المال الثابتطرف البلدان الناشئة بالنسبة المئوية لتكوّ المتحصل عليه من 
دخول االستثمار األجنبي المباشر. في هذه الحالة، يمكن أن تصل الزيادة المرتقبة لتدفقات االستثمارات 

  .2يكيماليير دوالر أمر  3وسطيا يقّدر بـ  األجنبية المباشرة نحو المغرب العربي، حجما سنويا
كما سيحمل هذا االستثمار األجنبي المباشر، تقنيات تكنولوجية يمكن أن تدعم النّمو االقتصادي 
لدول المنطقة المغاربية، التي ستكون بديال لالستثمار المحلي دون أن تزاحمه أو تزيحه، إلى جانب 

  هّمة.م تحريك وتنشيط سوق العمل في البلدان المغاربية، وتسمح بتحقيق منافع نسبية
                                                           

دور االستثمار –مدير عام صندوق النقد الدولي، إطالق امكانات االقتصاد في المغرب العربي –كريستين الغارد 1

  2013 - جانفي – 9األجنبي، نواقشط 
2 Division de l’Environnement National et International, Op.cit, page28. 
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  دول المغرب العربي السمات األساسية القتصاديات :لثالثا المطلب

رغم اختالف أوجه النّمو لالقتصاديات المغاربية، فإّنها تسجل نفس المميزات الخاصة بالبلدان 

  :1النامية

  اندماج محدود في االقتصاد العالمي؛ �

، (المحروقات، المناجمتخّصص دولي قائم على الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة  �

 والفالحية...)؛ الفوسفات

وضعية اقتصادية كلّية مستقرة نسبيا، لكن ال تسمح بنمو كافي ومنتظم المتصاص مشاكل  �

 الفقر والبطالة.

تبعية اقتصادية شديدة نحو الخارج : تبقى تطورات الوضعية االقتصادية والمالية للبلدان  �

يطبع السوق البترولية في حالة الجزائر وليبيا  المغاربية مرتبطة بالظرف الدولي الذي

والصادرات الزراعية والمنسوجات بما في ذلك الظرف السياحي الدولي فيما يخص المغرب 

 وتونس .

من خالل مجموعة من المؤشرات  اتحاد المغرب العربيدول لويمكن قياس الواقع االقتصادي الفعلي    

التي نستطيع من خاللها قياس مدى قوة ومتانة االقتصاد في دول المغرب العربي، باإلضافة إلى حجم 

  .البينية المغاربيةالعالقات االقتصادية 

  الجوانب الديمغرافية والعمالةأوال: 

  المساحة والسكان - 1

من  %42أي حوالي  يون كيلومتر مربع،مل 6تشكل مساحة أقطار المغرب العربي الخمسة حوالي 

من   %3.7كما تشكل مساحة األراضي الصالحة للزراعة ما نسبته  إجمالي مساحة الوطن العربي،

طول شواطئها إلى ما يقرب  يصل منها في المملكة المغربية، %43المساحة اإلجمالية، وتقع 

هذه  ،جانب من المحيط األطلسي، والتي تمتد من شمال البحر األبيض المتوسط إلى 2كلم6500

شبه الرطبة المساحة الشاسعة سمحت بتنوع بيئتها الطبيعية، إذ تشمل األراضي أقاليم الغابات والمناطق 

واألقاليم الجافة والصحراوية، وبتنوع البيئة الزراعية بتنوع المحاصيل النباتية من حبوب شتوية وصيفية 

  تتنوع الثروة الحيوانية والسمكية. ا، كموبقول ومحاصيل زيتية وخضر وفواكه
                                                           

1Djamel-Eddine GUECHI, « l’Union du Maghreb Arabe : Intégration régionale et développement 
économique », Casbah Editions, Alger, 2002, page 70. 
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 العربي،الوطن من سكان  %27مليون نسمة أي حوالي  90ويبلغ عدد سكان المغرب العربي أزيد من    

، وتقدر الكثافة السكانية في المنطقة بحوالي من السكان في الجزائر والمغرب%78حيث يعيش ما نسبته 

وهي نسبة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بنفس المؤشر في الدول العربية  شخص لكل كيلومتر مربع، 16

حيث تتصدر تونس  )،2ن/كم 235)، ألمانيا (2ن/كم 34) والواليات المتحدة األمريكية (2ن/كم 27(

 5سكانية في ليبيا وموريتانيا على التوالي، في حين ال تتعدي الكثافة ال 45و 69والمغرب المجموعة بـ 

، حيث %1.98نسبة نمو السكان في المتوسط إلى  . وتصلل كيلومتر مربع على التواليلك نسمة3و

تونس في مؤخرة الترتيب ثم تليها موريتانيا، وتأتي  %3زيد عن ي معدلتسجل أعلى نسبة لها في ليبيا ب

  .%1بنسبة ال تتعدى 

  المساحة وعدد السكان في دول اتحاد المغرب العربي:  )07(الجدول رقم

  عدد السكان المساحة 
 مليون نسمة

الكثافة 
  السكانية

%)( 

 الفئات العمرية معدل النمو

2011 00 -

2011 

أقل من 

 سنة 15

من  أكبر

 سنة 15

أكبر من 

 سنة 65

 5.4 66.9 27.7 1.72 1.99 15.4 36.7 2381741 الجزائر

 5.5 66.5 28 1.14 1.11 45 32.249 710850 المغرب 

 6.9 69.6 23.5 1 1.12 69 10.669 155566 تونس

 4.3 65.3 30.4 3.26 3.24 5 8.02 1775500 ليبيا

 2.7 57.4 39.9 2.43 2.43 3 3.443 1030700 موريتانيا

 4.96 65.14 29.9 1.91 1.98 15.7 91 5783896 المجموع

  2012التقرير االقتصادي العربي الموحد  -: المصدر

 - Camille SARI. Algérie – Marocqeulles convergences économiques?.Op. P 380 
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العمرية في سن النشاط  ومن خالل الجدول نالحظ بالنسبة للفئات العمرية نجد أن الفئة 

وهذه  في المتوسط %65تشكل الغالبية، إذ تستحوذ على نسبة تزيد عن )سنة 65 -  15االقتصادي(

وهي أكبر من المتوسط  %30سنة بنسبة تقارب  15قل من ، وتليها فئة أالنسبة توافق المتوسط العالمي

وهذا يعني أن  ،في المتوسط %5سنة ال تتعدى  65، في حين نجد فئة أكبر من )%26.8العالمي (

لمواجهة ارتفاع سكان المغرب العربي مجتمعات شابة ومعظمها في سن العمل مما تشكل تحدى كبير 

  مستقبال.نسبة حجم القوة العاملة المنتجة 

يث المساحة ومن معطيات الجدول نستخلص بأنه يوجد تنوع كبير بين أقطار المغرب العربي من ح

التعاون والتكامل بين أقطار  لتكثيفوعدد السكان والكثافة السكانية، وهذا التباين يمكن االستفادة منه 

  المغرب العربي.

 العمالة والتعليم - 2

بدول المغرب العربي في حجم العمالة ونسبة البطالة المسجلة وتطورها خالل  ينعكس واقع االقتصاد

من إجمالي عدد   %39.2بمتوسط يقارب  2010يقدر حجم القوى العاملة في عام و  ،فترة من الزمن

ويعزى السبب إلى ارتفاع عدد السكان دون  متوسطة رغم معدل نموها المرتفع، السكان، وتعتبر هذه النسبة

سنة، وبقاء الشباب في النظام التعليمي لمدد أطول، وكذلك ضعف مساهمة المرأة في سوق العمل.  15

، وهي نسبة مرتفعة إذا ما %17.4ورغم ذلك فقد قدر متوسط معدل البطالة في المغرب العربي بنحو

في االتحاد األوروبي، وكذلك الحال  %9.5هي ال تتجاوز قورنت بمعظم التكتالت  والدول في العالم، ف

بالنسبة إلى الواليات المتحدة األمريكية ودول شرق آسيا. أما على مستوى الدول المغاربية فرادى فقد 

ويعزى ذلك إلى ضعف اإلمكانيات وتواضع القاعدة ،%31.2سجلت أعلى نسبة للبطالة في موريتانيا بـ 

على التوالي، ويعزى سبب ارتفاع  %18.2و  %18.9بعدها تونس وليبيا بمعدل  وتأتي االقتصادية فيها،

، والتي تميزت 2012و  2011هذه النسبة باألساس إلى الظروف األمنية التي مرت بها الدولتين خالل 

بعدم االستقرار، األمر الذي انعكس سلبا على مختلف القطاعات في الدولتين ال سيما السياحة في تونس. 

ا ما قارنا هذه النسبة بسنوات سابقة نجد أن تونس شهدت نسقا تنازليا بطيئا مند بداية األلفية، حيث وٕاذ

، ورغم المجهودات المبذولة 2005سنة  %14.2إلى نحو  2000سنة  %15انخفض معدل البطالة من 

الستيعاب  ، لم يستطع االقتصاد التونسي خلق مناصب شغل كافية2008سنة  والنتائج الجيدة المحققة

إثر الظرف الصعب الذي مر به  2009العدد المتزايد من اليد العاملة. وقد تأزم الوضع في سنة 
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ألف منصب شغل في قطاع  38االقتصاد التونسي متأثرا باألزمة المالية العالمية، إذ نتج عنه فقدان قرابة 

التي اتخذت تدابير لمساندة  ومةالحك الصناعات التحويلية، وكان هذا الرقم مرشحا للزيادة لوال تدخل

محسوسا قدر  شهدت نسبة البطالة ارتفاعا 2011المؤسسات االقتصادية لمواصلة نشاطها، وخالل سنة 

. وهذا الوضع انعكس سلبا ليس )%13( 2010تقريبا مقارنة بسنة  %45، أي بزيادة قدرها %18.9بـ 

  .1فقط على الجوانب االقتصادية فحسب، ولكن شمل أيضا الجوانب االجتماعية واألمنية

ومن جهة أخرى فقد سجلت الجزائر تحسنا كبيرا في مجال التشغيل، حيث انخفضت نسبة البطالة 

نسبة  ، واستمرت2008سنة  %11.3ثم إلى نحو  2004سنة %17.7إلى  1999سنة  %29من 

، ويرجع هذا التحسن إلى برامج اإلنعاش %9.8إلى  2011البطالة في االنخفاض حتى وصلت سنة 

االقتصادي التي باشرتها الدولة من خالل العديد من ورشات العمل المختلفة، باإلضافة إلى برامج دعم 

ثباتا نسبيا خالل  وتشغيل الشباب بمختلف صيغه. أما في المملكة المغربية فقد شهدت معدالت البطالة

، وبذلك تعتبر المملكة المغربية في %8.9، حيث سجلت في السنة األخيرة معدل 2011 ـ 2009الفترة من 

وهذا بفضل السياسات  ،2)% 9(أقل من  وضع أفضل في مجال التشغيل مقارنة بباقي الدول المغاربية

المتخذة والتي بادرت الدولة بإصدار عدد من القرارات والمراسيم اإلصالحية والتي ركزت بعضها على 

قضية التشغيل، مما أسهم بقسط كبير في استحداث مناصب شغل، كما أن التحسن االيجابي لالستثمار في 

  المغرب أسهم هو اآلخر في خلق فرص عمل إضافية. 

 ، وذلكتحسن ملحوظ فيوم يمكن اعتبار متوسط معدالت البطالة في دول المغرب العربي وعلى العم

  .بفضل السياسات المتبعة في تحسين وخلق مناصب الشغل خاصة في المغرب والجزائر
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  القوة العاملة ونسبة البطالة في أقطار المغرب العربي: )08(الجدول رقم

  العمالة 
2010  

مجموع  %
  السكان

النمو 
السنوي للقوة 

  العاملة
1995-
2010  

معدل 
البطالة 

)%(  

نسبة 
الشباب بين 

  نالعاطلي
%)( 

نسبة 
الجامعيين 

بين 
  العاطلين

نسبة 
طالبي 

العمل 
 ألول مرة

)%( 

نسبة 
العاطلين 

أكثر من 
  سنة

)%(  

  63  62.1  21.4  42.3 9.8 3.4 42.2 الجزائر

  66.7  51.3  27.6  36 8.9 1.8 36.9 المغرب 

  71.9  60  32.9  40 18.9 2.2 37.4 تونس

  -   -   -   -  18.2 3.1 36.7 ليبيا

  -   -   -   -  31.2 3.2 42.8 موريتانيا

     17.4 2.74 39.2 المتوسط

  2012المصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على التقرير االقتصادي العربي الموحد 

خاصة في الجزائر  الشبابومما يميز البطالة في الدول المغاربية هو تركزها الشديد في أوساط 

) على التوالي، وقدرت نسبة طالبي العمل ألول %36، %40، %42حيث سجلت (، وتونس والمغرب

سنة، كما أنه يوجد  24 - 15تنامي الفئة العمرية من تقريبا، ويفسر ارتفاع هذه النسبة إلى  %60مرة 

، وتفيد %27نسبتهم ما يفوق ضمن العاطلين على العمل أصحاب الشهادات والجامعيين، إذ قدرت 

تدوم في معظم األحيان فترة أكثر  البيانات المتوافرة في بعض البلدان أن فترة انتظار الباحثين عن العمل

، ثم تليها المملكة المغربية بـ %71.9من سنة، وعلى سبيل المثال تقدر هذه النسبة في تونس حوالي 

  .%63، وبعدها الجزائر بـ 66.7%

، 2009سنة  %28بحوالي  سنة فما فوق) في الدول المغاربية 15األمية بين البالغين (قدرت نسبة 

وهي بذلك تفوق مثيالتها في جميع األقاليم في العالم باستثناء إقليمي جنوب آسيا وٕافريقيا جنوب 
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نالحظ أن نسبة األمية في  )5(ومن خالل الشكل رقم .%38الصحراء، حيث بلغت كل منهما حوالي 

، %20المغرب العربي قد انخفضت خالل العقود الثالث األخيرة، حيث سجلت انخفاضا يزيد على  دول

، ثم %19.4، وتليها تونس بـ %11.1وتأتي ليبيا في مقدمة الترتيب إذ ال تتجاوز نسبة األمية فيها حاليا 

وسع في نشر خطط الت، وهذا التحسن راجع إلى البرامج المسطرة والميزانيات المسخرة و %22.3الجزائر بـ

والتي أسهمت بقسط وافر في تراجع نسبة األمية بشكل ملحوظ مقارنة عما كانت  التعليم ومحو األمية،

في الدول مجتمعة، ورغم ذلك فمازالت األمية تفوق الـ  %50، والتي كانت تقارب 1990عليه في سنة 

وتشير اإلحصائيات أن نسبة ). %42.5، %43.9في كل من المملكة المغربية وموريتانيا (  40%

  بر منها بين الرجال.كأاألمية بين النساء 

 

  الطالب اعتمادا على التقرير االقتصادي العربي الموحد سنوات متفرقة إعدادمن :  المصدر
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  البنية االقتصاديةثانيا: 

في هذه النقطة بعض المؤشرات االقتصادية الخاصة بدول المغرب العربي خالل األلفية  نتناول
  حققت تحسنا ملحوظا من خالل النقاط التالية:الجديدة، حيث 

 ومعدالت نموه اإلجماليالناتج المحلي  - 1

التي تقيس مدى نمو وتطور وفاعلية  يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أحد أهم المؤشرات االقتصادية 
من خالل  اإلجمالياقتصاد الدول، وبالنسبة لمنطقة المغرب العربي يمكن التعرف على حجم الناتج المحلي 

  الجدول التالي:

  2011-2007بأسعار السوق الجارية  لدول المغرب العربي اإلجماليالناتج المحلي  :)90(رقم الجدول

  (مليون دوالر)                                                                             

  2007  2008  2009  2010  2011  

  197450  161950  138130  171020  135630  الجزائر 

  93574  91458  90553  88880  75224  المغرب 

  46431  44341  43637  44781  38882  تونس

  37468  79841  63769  86506  68118  ليبيا

  4064  3629  3031  3536  2819  موريتانيا

  416455  381219  339120  394723  320673  المجموع

  321ص 2012التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام المصدر: 

من خالل األرقام المعروضة على الجدول أعاله يتبين أن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع 

التي شهدت  2009) إذا ما استثنينا سنة 2011 - 2007خالل الفترة ( في تنامي مستمرالدول المغاربية 

حوالي  ىالناتج المحلي اإلجمالي في دول االتحاد إل مجموعوصل و  تراجعا ملحوظا في قيمة الناتج.

وتختلف تقديرات الناتج المحلي  ،بحسب أسعار السوق الجارية 2011لسنة مليار دوالر  416.5
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مليار دوالر، وبذلك  197.5، فالجزائر يقدر إنتاجها المحلي اإلجمالي بحوالي من قطر آلخراإلجمالي 

أما المغرب فتشير  من مجموع الناتج اإلجمالي لدول االتحاد،%47.4بـقدرت  تستأثر على أكبر نسبة فهي

دوالر، أما مليار  46.44بقيمة تقارب مليار دوالر، وتأتي بعدها تونس  93.6التقديرات إلى حوالي 

مليار دوالر، حيث انخفض الناتج المحلي اإلجمالي فيها بنسبة  37.47بالنسبة إلى ليبيا فهي في حدود 

، وقد سجل االقتصاد 2011في سنة  ، ويعزى هذا التراجع إلى الظروف األمنية التي شهدتها البالد53%

نتاج، حيث حققت ناتج محلي بفضل عودة القطاع النفطي إلى اإل 2012الليبي تحسنا كبيرا في سنة 

ا المحلي هقد قدر ناتج، أما موريتانيا ف%95.51مليار دوالر أي بزيادة قدرت بـ  74.95إجمالي فاق 

  الكلي لالتحاد. الناتج من مجموع%1ال يتعدى  هانصيب أي أن مليار دوالر، 4.06اإلجمالي بـ 

فنالحظ من  ،2011 -2000للفترة من  نمو الناتج المحلي اإلجمالي ةأما فيا يخص تطور نسب

، %64بمعدل يفوق  2005، حيث حققت أعلى نسبة له في يسير بوتيرة متناقصة هخالل الشكل رقم بأن

 ، وذلك لتأثر اقتصاديات2009سنة  %14.08باالنخفاض حتى سجلت قيمة سالبة قدرت أت دوب

 94.4دوالر للبرميل مقابل  61ار النفط إلى باإلضافة إلى انخفاض أسع العالمية. المالية باألزمة المنطقة

   .2008∗دوالر للبرميل في المتوسط سنة 

  

                                                           
1 Annuaire statistique pour l'Afrique 2013 

  2012من التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  7/5أنظر امللحق االحصائي ∗
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  من إعداد الطالب اعتمادا على التقرير االقتصادي العربي الموحد سنوات متفرقةالمصدر:  

ويصل متوسط نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول المغاربية مجتمعة إلى ما 

 ،2010مقارنة بسنة %19.36، أي بانخفاض كلي قدر بـ 2011سنة  دوالر 3700يقرب 

  على مستوى الدول فرادى من سنة ألخرى، وهذا ما يوضحه الشكل التالي:وتتفاوت األرقام 

  

  2012من إعداد الطالب اعتمادا على التقرير االقتصادي العربي الموحد  المصدر:     

نصيب الفرد من الناتج المحلي  متوسط بأن 2011بالنسبة لسنة من خالل الشكل رقم نالحظ      

، أي بزيادة قدرها دوالر 5381اإلجمالي في الجزائر حقق أعلى قيمة له مغاربيا، حيث وصل إلى 

على ما   %54.5دوالر بانخفاض قدر بـ  4669، في حين سجلت ليبيا 2010مقارنة بسنة  19.6%

عقدين من مند  حققتها ليبيا اإلجمالي الناتجلنصيب الفرد من  قيمةأدنى ، وهي 2010كان عليه في سنة 

، حيث كانت تتصدر المرتبة األولى مغاربيا في هذا المؤشر، وقد وصل إلى أعلى مستوى له في الزمن

التي عاشتها ليبيا  السياسية ، ويرجع هذا االنخفاض إلى األحداثدوالر 11860 بلغتبقيمة  2008سنة 

توقف اإلنتاج في بعض  والتي أثرت بشكل سلبي على جانب كبير من االقتصاد، حيثخالل تلك الفترة، 

2005 2008 2009 2010 2011

ا�+زا6ر 3133 4944 3917 4501 5381

ا�
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أدنى مستوياته في قطاع الطاقة والمحروقات، والذي يعتبر أهم مصدر  إلى القطاعات وانخفض اإلنتاج

  للناتج المحلي اإلجمالي.

، نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي مستوىطئ في أما تونس والمغرب فقد شهدت نمو متبا

دوالر، وهذا  2902 - 2849دوالر بالنسبة لتونس، وفي المغرب من  4352 -4182حيث يتراوح بين 

  دوالر. 1180في حين تأتي موريتانيا في مؤخرة الترتيب بقيمة . 2011-  2008للفترة من 

 الموازنات العامة لدول المغرب العربي - 2

  بة للموارنة العامة لدول المغرب العربي يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي:بالنس  

  2011 -  2008العجز أو الفائض في الموازنات العامة : )10(الجدول رقم

  )%(النسبة إلى الناتج المحلي االجمالي   العجز أو الفائض الجاري ( مليون دوالر)  

2008  2009  2010  2011  2008  2009  2010  2011  

  9.6  14  13.7  26.9  19011  22733  18929  46035  الجزائر

  -0.7  -1.6  1.5  3.1  - 635  -1443  1375  2776  المغرب 

  -3.4  5.3  5.1  4.9  1568  2343  2247  2174  تونس

  -4.9  41.2  31.5  53.6  -1834  32865  20073  46394  ليبيا

  8.1  4.8  1.3  1  328  174  39  35  موريتانيا

  394ص 2012 االقتصادي العربي الموحد المصدر: التقرير

ال تزال الحكومة التونسية تواجه تحديات اقتصادية نظرا لعدم تعافي أنه نالحظ من خالل الجدول

من إجمالي الناتج %3.5بلغ عجز الموازنة حيث بالوتيرة التي كانت متوقعة،  2011االقتصاد في عام 

يرجع السبب إلى تراجع عائدات السياحة واالستثمارات األجنبية المباشرة، وأنخفض بذلك معدل  والمحلي، 
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شهر في نهاية  3.5إلى  2010شهر لتمويل الواردات في نهاية  4.7احتياطي النقد األجنبي من 

20111.  

و عالية نسبيا أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط وهي الجزائر وليبيا، فقد حققت األولى معدالت نم  

العالمية، في حين نجد ليبيا لم تستفد  في األسواق ، وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار النفط2011في عام 

من ارتفاع أسعار النفط، بسبب الصراعات والمشاكل الداخلية التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من 

يوم في يوليو من نفس العام، ألف برميل في ال 22إلى  2011مليون برميل يوميا في يناير  1.49

، وقد صاحب ذلك توقف األنشطة االقتصادية، إذ %60وانخفض بذلك نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 

ألف من العمال المهاجرين إلى الفرار من ليبيا. وقد شهد االقتصاد الليبي في سنة  600اضطر حوالي 

نفطية بسرعة أكبر مما كان متوقعا، حيث بلغ انتعاشا مثيرا، مع تعافي اإلنتاج والصادرات ال 2012

مليون  1.42مليون برميل، أي ما يعادل في المتوسط  302إجمالي إنتاج النفط في السبعة أشهر األولى 

  كما يضاف إلى ذلك تحسن  .2برميل يوميا

 الدين الخارجي وضعية - 3

ارتفاع طفيف قدر بحوالي لقد شهد إجمالي الدين الخارجي القائم في ذمة الدول المغاربية كمجموعة 

 مليار دوالر 56.05إلى  2010مليار دوالر سنة  54.11من  ، حيث ارتفعت2011في سنة  3.5%

ض ويعود هذا االرتفاع في المديونية إلى زيادة اعتماد بعض الدول على االقترا .2011في نهاية 

لتمويل العجز، وأيضا تغير أسعار صرف العمالت الرئيسية المكونة لهذه المديونية مقابل  الخارجي

  الدوالر.

  

  

  

  

  
                                                           

  33، الرياض، ص2013جانفي  1579طاهر الشريف، خريف االقتصاد، المجلة مجلة العرب الدولية العدد 1

  37مرجع سابق، صطاهر الشريف، خريف االقتصاد،2
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                                                                                     2011 - 2002 لدول المغرب العربي : تطور حجم المديونية الخارجية)11(الجدول رقم 

  (الوحدة: مليار دوالر)

  2002  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  4.4  5.68  5.68  5.92  5.79  5.91  22.6  الجزائر

  24.8  23.57  19.36  16.49  15.82  13.6  13.9  المغرب 

  23.37  21.54  20.98  21.93  19.29  18.2  12.9  تونس 

  -  -  -  -  -  -  4.2  ليبيا

  3.48  3.32  3.14  2.67  2.7  2.54  1.7  موريتانيا

التنمية  حبيبة عامر، الجوانب البيئية للنظام التجاري متعدد األطراف في إطار متطلبات - المصدر:

  178سابق، صالمستدامة وانعكاساتها على الدول العربية، مرجع 

 196، ص2012د التقرير االقتصادي العربي الموح -
- Annuaire statistique pour l'Afrique 2013 

الدول فرادى فقد أثرت جملة من التطورات على وضع المديونية العامة الخارجية  صعيدأما على 

أقل في موريتانيا، حيث ازداد إجمالي الدين العام الخارجي للمغرب  خاصة في تونس والمغرب وبصفة

وقد اعتمدت المغرب وبشكل أكبر  مليار دوالر، 24.8ليصل إلى حوالي  2011في عام %5.2بنسبة 

اعتمدت تونس بشكل أكبر  حين على مصادر التمويل المحلية مقارنة بمصادر التمويل الخارجية، في

فلم  مليار دوالر، أما موريتانيا 23.4ليبلغ نحو  %8.5بنسبة  تارتفع حيثعلى االقتراض الخارجي، 

نجد الجزائر في وضع جيد مقارنة  لبالمقافي و مليون دوالر،  160تكن قيمة الزيادة كبير إذ لم تتجاوز 

 4.4حوالي الدين الخارجي ليبلغ %22.5بالدول المغاربية، حيث انخفضت مديونيتها الخارجية بنسبة فاقت 

مليار دوالر، وذلك بفضل إتباع الجزائر سياسة تقليص االعتماد على االقتراض الخارجي التي بدأتها مند 

دقيقة عن وضعيتها اتجاه  إحصائيات، أما ليبيا فال تتوفر بعد تحسن عوائد صادراتها النفطية 2004عام 

  .1الدين الخارجي

                                                           
  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد 1
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إذا  2011نسبة خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات فقد انخفضت في سنة  وفيما يخص

   ما استثنينا تونس التي سجلت زيادة طفيفة في هذه النسبة، ويمكن توضيح ذلك في الشكل التالي:

  

  
  Annuaire statistique pour l'Afrique 2013اعتمادا على المصدر: من إعداد الطالب -

خالل الشكل أعاله نالحظ أن أعلى نسبة لخدمة الدين الخارجي سجلت في تونس بمتوسط قدر  من

. بينما سجلت 2011إلى  2007من مجموع الصادرات من السلع والخدمات خالل الفترة من %10.88ـ ب

، 2011من مجموع الصادرات عام %0.7أضعف نسبة لهذا المؤشر في الجزائر، حيث أنه لم يتجاوز 

عار النفط في األسواق سير بوتيرة متناقصة بفضل تحسن األرصدة الجارية الناتجة عن ارتفاع أسوهو ي

إلى الصادرات في انخفاض مستمر، وهي وعموما يمكن القول أن نسبة نفقات الديون الخارجية العالمية. 

إذ  الماضي،في التسعينيات من القرن على عكس ما كانت عليه ، %10في أسوأ الحاالت ال تتعدى 

  .1من موارد صادرات السلع والخدمات %20تمتص حوالي  كانت

                                                           

1
Adama KONATE : « La trajectoire économique des pays du Maghreb », la revue Conjoncture,  BNP 

Paribas,  France, Novembre 2002, page 19. 
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  :الجاذبية لالستثمار األجنبي المباشر - 4

، منتقلة من األلفية الجديدةالعقد األول من تطورت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بشكل سريع خالل 

سجلت تونس ، حيث 2006مليار دوالر أمريكي سنة  9.7إلى  2000دوالر أمريكي سنة  مليار 1.9

 1.7 ـمليار دوالر، والجزائر ب 2.9، متبوعة بالمغرب بقيمة ليار دوالرم 3.3ـأعلى قيمة من التدفقات ب

نصيب الدول المغاربية من تدفقات االستثمار  ا رجعنا إلى تقسيمذ. وإ 2006مليار دوالر خالل  سنة 

على النصيب األكبر من  يستحوذنجد أن المغرب  2006 – 2000من  األجنبي المباشر خالل الفترة

إلى عمليات  باإلضافةمند سنوات،  باشرتهاالتي  اإلصالحاتالتقدم في  إلى التدفقات، ويعزى ذلك

أما فيما يخص مخزون االستثمار األجنبي المباشر  وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات. صةخالخص

لليبيا % 2للجزائر، و %17االستثمار يعود إلى المغرب وتونس، مقابل من مخزون %40نجد أن 

  .1وموريتانيا

، تم تفسير الزيادة التي عرفتها تدفقات االستثمار األجنبي المباشر نحو 2001نشير أنه خالل سنة 

المغرب العربي، في القيمة المضافة الهائلة التي حققتها المغرب من فتح رأسمال شركة المغرب 

صاالت وبيع الجزائر للرخصة الثانية الستغالل شبكة الهاتف النقال. و تضاعفت رؤوس األموال لالت

  خاصة اتجاه قطاع المحروقات. 20012و 2000الموجهة نحو الجزائر بشكل كبير بين سنتي 

ويمكن تحليل تدفقات االستثمارات الواردة إلى الدول المغاربية الثالث (الجزائر، المغرب، تونس) باعتبارها  

  وذلك من خالل الجدول التالي: 2010إلى  2005من  للفترة الممتدةتستحوذ على النصيب األكبر منها، 

  

  

  

  

                                                           
1 Camille SARI. Algérie – Marocqeulles convergences économiques?.Cabrira édition. Paris. 
2011. P 380-381 
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  )2010-2005المباشر للفترة (: تطور التدفقات الواردة من االستثمار األجنبي )12(جدول رقم

  )مليون دوالر(                                                                                     

  2005  

  

عربيا  %  2010  2009  2008  2007  2006

في 

2010  

  3.46  2291  2761  2594  1662  1795  1081  الجزائر

  1.97  1304  1952  2487  2805  2449  1654  المغرب

  2.29  1513  1688  2758  1616  3308  783  تونس

  100  66201  76223  96762  81414  70380  47563  الدول العربية

  /  573568  510578  658002  573032  429459  332343  الدول النامية

  /  1243671  1185030  1744101  1970940  1461863  982593  العالم

الدول حصة (

) المغاربية

  عالميا

0.358  0.516  0.308  0.449  0.54  0.41  /  

شريط كمال، تحليل واقع االستثمار االجنبي المباشر في الدول العربية دراسة حالة: الجزائر، تونس : المصدر

مارس  06مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة تبسة، ع  )،2010-  2005والمغرب خالل الفترة (

  269، ص2012

 %6.43و %66.1حيث ارتفعت بنسبة ، 2009سجلت الجزائر أعلى مبلغ للتدفقات الواردة سنة 

ت فيه وتيرة االستثمارات العالمية تراجعا فعلى التوالي، وهذا في وقت عر  2008و 2007مقارنة بسنة 

كثيرا  ، ويرجع ذلك إلى كون االقتصاد الجزائري ال يرتبطبفعل األزمة المالية المغاربية والعالمية

التدفقات الواردة بنسبة  انخفضتثم  باالستثمارات العالمية بقدر ارتباطه باألسعار العالمية للبترول.

ب فكان تأثرها كبيرا جدا جراء تبعات األزمة المالية العالمية، وذلك بعد . أما المغر 2010سنة  17.02%

، بعدها شهدت التدفقات االستثمارية 2007تحقيقها معدالت متزايدة قبل األزمة الذي استمر إلى نهاية 

الواردة إلى المغرب انخفاضا مستمرا حيث نزلت إلى أدنى مستوياتها، رغم عودة االنتعاش لالستثمارات 

الضرر الكبير الذي لحق بسوق  . ويعزى سبب هذا االنخفاض المتواصل إلى%4.95العالمية بمعدل 
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والتي تعتبر من القطاعات األكثر استقطابا لالستثمار األجنبي العقار، والقطاع البنكي والقطاع الصناعي، 

أما التدفقات الواردة إلى تونس فقد شهدت تدبدبا من حيث تغيراتها، حيث سجلت  المباشر في المغرب.

ه، مسجال ، وبعدها سجلت سقوطا حرا من قمة الترتيب إلى أسفل2006أعلى قيمة من التدفقات سنة 

ا رغم اإلجراءات المتخذة لتعويض المعدالت السلبية في تدفقات االستثمار مليار دوالر، وهذ1.513

  األجنبي المباشر.

  
- Source:Annuaire statistique pour l'Afrique 2013 

يوضح الشكل االتجاه المتصاعد لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوارد إلى الدول المغاربية الثالث 

الجاذبية التي يتمتع بها كل اقتصاد صنعت  ورغم هذا التقارب إال أن درجة، 2004بشكل متقارب سنة 

. حيث عرف المغرب انتعاشا كبيرا جعله يحقق معدالت متزايدة 2004الفارق في التدفقات التي تلت سنة 

، ويرجع ذلك إلى التقدم الهام في 2007مليون دوالر سنة  2805إلى حوالي  ذروتهابانتظام وصلت 

. كما حققت الجزائر زيادة محسوسة في قيمة خصة وتحويل الدين الخارجي إلى استثماراتمسار الخص

. ورغم 2006مليون دوالر سنة  1765الواردة، حيث وصلت إلى  المباشرة األجنبيةاالستثمارات 

ية ، إال أنه حقق قفزة نوع2005المباشر في تونس إلى غاية  األجنبياالنطالقة المتأخرة لقطار االستثمار 

، حيث 2006جعلته يتصدر قائمة أقطار المغرب العربي من حيث حصيلة هذه االستمارات الواردة سنة 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ا�+زا6ر  882 1081 1795 1662 2594 2746 2264 2571

ا�
�رب 825 1654 2449 2805 2487 1952 1574 2519

�و�س 639 783 3308 1616 2759 1688 1513 1143
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مليون دوالر. هذا بالنسبة للفترة ما قبل األزمة المالية العالمية. أما بعدها فقد شهدت  3308بلغت 

من قمة ظا خاصة االقتصاد التونسي الذي سجل سقوطا حرا تراجعا ملحو  االستثمارات األجنبية المباشرة

، ورغم التحسن 2007سنة  %51ترتيب الدول المغاربية إلى ذيل الترتيب، حيث سجلت انخفاضا بـحوالي 

مليون دوالر، إال أن  2759حوالي  والذي بلغ 2008في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في سنة 

كليا من تبعات األزمة العالمية نظرا الرتباطه الوثيق باألسواق العالمية للسلع  االقتصاد التونسي لم يتعافى

والخدمات. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب الذي كان تأثر اقتصاده أكثر عمقا بتبعات األزمة المالية 

إلى  ، تراجعت االستثمارات األجنبية الواردة2007، فبعد التحسن الكبير الذي شهده إلى غاية العالمية

مليون دوالر سنة  1574 قدر بـ مستوى لها أدنى المغرب واستمرت في االنخفاض حتى وصلت إلى

2010 .  

 الـتضخــم:- 5

تشير بيانات معدالت التضخم من خالل التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك إلى 

  %55حيث ارتفع بنسبة   ،2011ارتفاع متوسط معدل نمو األسعار في الدول المغاربية خالل سنة 

فترات متنوعة من المستويات التضخمية تناوبت بين ، وشهدت الدول المغاربية 2010مقارنة مع سنة 

  االنخفاض واالرتفاع.

  
  25، ص2012التقرير االقتصادي العربي الموحد  من إعداد الطالب اعتمادا على :لمصدرا

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ا�+زا6ر  0,3 1,6 2,3 3,7 4,9 5,7 3,9 4,5

ا�
�رب 1,9 1 3,2 2,1 3,7 1 0,9 0,9

�و�س 3 2 4,1 3,1 4,9 3,5 4,4 3,5

�	�	� -2,9 2 3,3 6,2 10,4 2,8 4,5 15,9


ور	���	� 6,8 12,1 6,2 7,3 7,3 2,2 6,3 6,2
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إلى غاية  2000من سجلت معدالت متزايدة نسبيا في الفترة  يبين الشكل أن الدول المغاربية 

، ليعاود االرتفاع مرة أخري 2009، ثم انخفضت سنة %6.24أعلى نسبة قدرت بـ ، حيث بلغت2008

الغذائية خالل عام ، وتعزى الزيادة في معدالت التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع %6.2حيث وصل إلى 

جراء التطورات السياسية التي  %15.9. ووصل معدل التضخم في ليبيا 1في المائة 24بحوالي  2011

واإلمدادات النفطية، كذلك ارتفاع اإلنفاق نتيجة الزيادة في الرواتب والتحويالت لفائدة  أوقفت اإلنتاج

التي سجلت القطاع العائلي، واستحداث وتوسيع برامج اإلعانات لفائدة العاطلين عن العمل خاصة الجزائر 

، في حين استطاعت المغرب أن تحد من موجة ارتفاع مستويات التضخم لتحقق %4.5بة تضخم نس

  .%0.9معدل 

أما بالنسبة للسياسات االقتصادية المتبعة واألداء االقتصادي لدول المغرب العربي فيمكن أن 

  نلخصها في النقاط التالية:

شروط نجاح االنفتاح التجاري لقد شّكل دوما استقرار الوضعية االقتصادية الكلّية إحدى  �

. وعلى هذا األساس، فقد شّجعت برامج التعديل الهيكلي المنجزة 2واالنتقال نحو اقتصاد السوق

خالل سنوات الثمانينات في تونس والمغرب وبداية التسعينات في الجزائر، رغم ظروف تطبيقها 

 لمجاميع االقتصادية الكلية.ل الصعبة تحت رعاية المؤسسات المالية الدولية، ، استقرار نسبي

سجّلت احتياطات الصرف تطورا ملحوظا بالنسبة للدول المغاربية  رغم ثقل الدين الخارجي، �

وعلى رأسها الجزائر، لكن تبقى الوضعية الخارجية لالقتصاديات المغاربية هشة، خاصة الجزائر 

ئدات النفط بنسبة التي تعاني من نقص في تنوع صادراتها التي تعتمد في األساس على عا

 التقلبات الشديدة ألسعار البترول في األسواق العالمية.، ما يجعلها رهينة 98%

تحاول كافة أقطار المغرب العربي تنشيط دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية  �

 ،اإلنتاجيةالعامة في القطاعات  تاالقتصادية، ويتجلى ذلك في خصخصة الكثير من المشروعا

كالنفط والغاز والفوسفات، كذلك اإلشراف على  االستراتيجيةوبقي احتكار الدولة للقطاعات 

 معظم قطاعات البنية األساسية كالمواصالت واالتصاالت. 

                                                           
 و�ق 
ؤ�ر ا���ك ا�دو�� 1

2 Division de l’Environnement National et International ,Op.cit, page 10. 
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تحسنا ملحوظا، حيث صنف تقرير بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية فقد أحرزت الدول المغاربية  �

التنموي للجوانب البشرية في المجتمعات المغاربية في مراتب األداء  2012التنمية البشرية لسنة 

 ،مختلفة، حيث جاءت ليبيا والجزائر و تونس ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية

بعدها الجزائر ،  و 0.769عالميا بتنقيط بلغ  64 المرتبةولى مغاربيا، و فتصدرت ليبيا المرتبة األ

، فيما صنفت المغرب ضمن 0.714ها تونس بنقطة واحدة بتنقيط عالميا، تلي 93في المرتبة 

تي موريتانيا عالميا، و تأ 130، والمرتبة 0.591الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة بتنقيط 

 .1الدول المنخفضة التنمية البشرية عالميا حيث صنفت ضمن 155المرتبة في مؤخرة الترتيب، و 

المغاربية غير كافي عاّمة، إضافة إلى خاصّية الدورية، توجد إن النمو االقتصادي في البلدان  �

وتيرة نّمو االقتصاديات المغاربية في وضعية بعيدة عن النتائج المتوسطة ألغلب البلدان الناشئة 

 األكثر حيوية.

و للّرفع من نوعية الهياكل، تظّل طاقة البحث والتطوير في المغرب العربي محدودة وال تتعدى  �

من الناتج الداخلي الخام، فقد شهدت البلدان المغاربية وال زالت، هجرة  %0,7الحدود في أقصى 

أكثر من هذا، صارت البلدان  واسعة ألدمغتها نحو الخارج سعيا إليجاد ظروف معيشية أحسن.

المغاربية ال تكّون إطارات علمية بالقدر الكافي، بمقدورها إثراء نسق التجديد والتقّدم التقني 

  اهمة في التغيير الهيكلي.والمس

خالصة ما سبق يمكن القول أن البنية االقتصادية تتصف باعتماد اقتصاديات دول المغرب العربي        

على تصدير مادة أو أكثر من المواد الخام، األمر الذي يجعل صادراتها عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد 

يعتبر المكون األساسي في صادرات كل من ليبيا  في األسواق العالمية، خاصة أسعار النفط  الذي

والجزائر. ومن تم فهي تعتبر اقتصاديات تابعة لدرجة كبير باقتصاديات العالم المتقدم خاصة أوروبا، كما 

تعاني كافة القطاعات باقتصاديات هذه األقطار بضعف اإلنتاجية خاصة في قطاع الصناعة والزراعة، 

اديات أقطار المغرب العربي في بعض المؤشرات، إال أن أقطار هذه وبالرغم من تحسن وضعية اقتص

  المنطقة ال يمكن اعتبارها استثناءا بالنسبة ألوضاع الدول النامية في منطقة أخرى.
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 المبحث الثاني: تجسيد التكامل من خالل بعث المشروعات المشتركة

تشكل المشروعات المشتركة إحدى الصيغ الجزئية للتكامل االقتصادي التي تحتل أهمية 

خاصة بين صيغ التكامل األخرى، وذلك لما لها من مزايا وآثار إيجابية واسعة، فهي تزيد من 

القدرة اإلنتاجية وتعزز المصلحة االقتصادية المتبادلة بين أطراف المشروع، وألن نشاطها يكون 

لى مجاالت معينة محددة بمنتجات أو مشاريع معينة، فإنها تلقى التأييد والقبول من جانب قاصرا ع

الحكومات أكثر من األشكال التكاملية األخرى، وذلك بسبب أن المشروعات المشتركة ال تلزم 

الحكومات بسياسات عامة أو أعباء وٕاجراءات يتعين القيام بها على أوسع نطاق، خاصة إذا ما 

همة القيام بهذه المشروعات إلى القطاع الخاص. باإلضافة إلى ما تقدم فإنه من السهل أسندت م

تحديد تكاليف وربحية المشروعات المشتركة والتعرف على النفع العائد منها لألطراف المحلية 

المنشئة لها. ومن هنا تبرز أهمية تجسيد التكامل باالعتماد على المشروعات المشركة، وٕاعادة 

  حاد المغرب العربي.بعث إت

  المطلب األول: التطور التاريخي للتعاون المغاربي والمشروعات المشتركة.

ورثت دول المغرب العربي بعد االستقالل في النصف الثاني من القرن الماضي من 

المستعمر قاعدة اقتصادية هشة لم تكن لتلبي طموحات شعوبها جراء ما لحق بها من خراب ودمار 

لهذا فقد أدرك قادة دول المغرب العربي مند الوهلة األولى من االستقالل بضرورة بسبب الحرب. 

العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات، والسعي لتعزيز فرص التعاون فيما بينها، والتي من 

شأنها أن توحد اقتصاديات دول المنطقة، وتبني التكامل بين أقطارها عن طريق الرؤية المشتركة 

النابعة عن التاريخ والمصير المشترك. وقد اتخذت تجربة التعاون بين دول المغرب للمستقبل 

العربي شكلين، أولهما مسار العمل الجماعي المشترك من خالل المؤسسات والمشروعات 

المشتركة، والثاني تمثل في محاولة العمل الثنائي المرحلي المفضي إلى تكامل بين كل بلدان 

  المغرب العربي.
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  الفرع األول: العمل الجماعي والمشروعات المشتركة

لوضع أسس  واستراتيجيتهابعد استقالل الدول المغاربية مباشرة من االستعمار، بدأت برسم سياستها 

التعاون الفني واالقتصادي والسياسي في اتجاه االندماج والتكامل، وكان إنشاء المؤسسات واألجهزة 

للجنة االستشارية القارة ومركز الدراسات الصناعية من بوادر االنجازات المشتركة المتمثلة خصوصا في ا

وترسيم معالم التعاون في ميدان البناء المغاربي، وقد اتخذت الحكومات المغاربية أهدافا متفاوتة في مراتب 

تسعى إلى إقامة وحدة  1967 – 1964األهمية، حيث جعلت اإلجراءات المقررة في الندوات األولى من 

كاملة، ووحدة اقتصادية شاملة، وسوق مغاربية مشتركة. واختارت لتحقيق ذلك سبيل التنسيق القطاعي في 

الصناعة. ثم تبين من دراسات  الميادين المختلفة التي عالجها الوزراء في اجتماعاتهم على غرار التجارة و

معرقلة مثل منشأ السلعة وطابعها اللجنة االستشارية أن هذا النهج من التعاون يثير عددا من المشاكل ال

المغاربي، ونسبة القيمة المضافة على المنتوج المرشح ألفضلية المبادالت البينية، وكذلك نسبة رأس المال 

  .1المستثمر في المشاريع الصناعية المشتركة

ونظرا للعراقيل التي واجهتها الدول المغاربية في الصيغة السابقة، فقد اختارت في المرحلة الممتدة   

صيغة أكثر شموال، حيث يتم التعاون بشكل كلي في نطاق اتفاق عملي للتعاون  1975 – 1968من 

الروابط  الجهوي، وتم تشكيل لجنة استشارية لدراسة آفاق التعاون في نطاق حل إجمالي، وتنشيط

االقتصادية بين أقطار المغرب العربي. ورغم المجهودات المبذولة والدراسات التي أعدت في هذا الشأن 

إال أنه لم يحدث أي تقدم حول المشاريع المقترحة، حيث ظهرت عدة انتقادات فيما يخص مشروع التعاون 

عاون االقتصادي، وتقرر أن يعاد النظر المقدم من اللجنة االستشارية التي أوكلت لها مهمة دراسة آفاق الت

في المشروع مرة ثانية، وعرضت اللجنة االستشارية صيغة جديدة لالتفاقية على مجلس وزراء االقتصاد 

،فوجدوا فيها عددا من المآخذ األخرى وقرروا رفضها. وانتقلت التجربة 1975في اجتماعهم بالجزائر سنة 

ن تنحدر إلى مستوى المشاريع داخل القطاع وتتوسع إلى ميادين بعد ذلك إلى اعتماد صيغة أخري للتعاو 

وقد تقرر في ندوة الجزائر أيضا،  الزراعة والصناعات التقليدية التي كانت في االتفاقيات السابقة مهمشة.

مشروع إنشاء المؤسسات الصناعية المغاربية المشتركة في تمويلها وتأطيرها في رواج إنتاجها، واستدعى 

لتقدير الطلب اإلجمالي المغاربي، بالرجوع  1981 – 1976شروع إلى دراسة مطولة استمرت من هذا الم

إلى الجداول اإلحصائية الوطنية بالنسبة لكل صنف من السلع المرسمة بما يعرف باسم جدول بروكسل، 

                                                           
 �24داء ا�
'��1ل، 
ر+5 '��ق، ص–
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ة بصورة ونتج عن هذه الدراسة اكتشاف ثالثين نوعا من السلع الكبرى التي تستوردها الدول المغاربي

بإنشائها مشاريع مشتركة تنتج هذه السلع وتلبي حاجات  منتظمة، والتي يمكن أن تحل محل الواردات

األقطار المغاربية في جملتها، وكان من المفترض أن تعنى كل واحد من السلع المرشحة للمشاريع 

اق على الحجم األمثل المشتركة بدراسة مفصلة لضبط حاجات السوق، الختيار التقنيات المناسبة ولالتف

وعلى اإلحالل الجغرافي المجدي. ويمكن ذكر أهم المشروعات التي تم التفاوض بشأنها بين دول المغرب 

  :1العربي فيما يلي

مشروع إنشاء الشركة المغاربية للطيران المدني: والتي تكلفت بدراسته اللجنة المغاربية  �

ن العامين للشركات الجوية القطرية، وٕاطارات للمواصالت الجوية المتكونة من الرؤساء المديري

بوزارات النقل والمواصالت، حيث أوصت بإنشاء شركة مغاربية للطيران مهمتها النقل على 

خطوط السفرات الطويلة خارج الشبكات المستغلة من الشركات الوطنية، وبعد الدراسة توصلت 

د ميثاق اإلنشاء وتوضيح قواعد إلى وضع القانون األساسي للشركة وٕاعدا 1970اللجنة عام 

وبقيت الدراسة تنتظر التطبيق لسنوات، وأعادت اللجنة المختصة النظر في المشروع عام  العمل.

 ، وتبين لها وجوب إعادة التقديرات الكمية الواردة سابقا. 1974

بيضاء مشروع القطار المغاربي: وقد تقرر إنشاء خط مغاربي للقطار السريع يربط تونس بالدار ال �

بين تونس والجزائر للقطار المغاربي  1974المغربية مرورا بالجزائر، وبدأت السفرة األولى عام 

السريع، وتواصلت اإلعدادات إلتمام الخط بين الجزائر والدار البيضاء، ثم توقف المشروع علم 

1975. 

ابط بين الشبكات مشروع التكامل الكهربائي المغاربي: قامت اللجنة المختصة بوضع برنامج للتر  �

الوطنية ، يسمح بتواصل اإلرسال الكهربائي عبر الحدود وتفادي العجز بالتوظيف األمثل للطاقة 

بالشبكة المجاورة، والتعديل بين اإلنتاج واالستهالك على كامل الخطوط الكهربائية  المتوفرة

ور الضغط في واحدة المغاربية بما يحسن من كفاءة القطاع، ويقلل االختالالت الناتجة عن تده

من الشبكات، وكذلك ارتفاع الطلب في شبكة مجاورة، وهو عمل توصلت به اللجنة االستشارية 

 إلى تحقيق السوق المغاربية المشتركة في ميدان الطاقة الكهربائية.
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المواصفات الصناعية: حيث اهتمت اللجنة االستشارية بقضية المواصفات التي يتعين توحيد  �

المؤسسات المغاربية خاصة في باب السلع الصناعية، وأنشئت لجنة مختصة  مقاييسها بين

أسندت لها مهمة الدراسة الفنية المعمقة التي تستوعب مختلف عناصر الموضوع، مع األخذ 

وقد اتخذت هذه اللجنة  بعين االعتبار مقتضيات التكامل االقتصادي والتعاون بين هذه الدول،

 .1المواصفات الصناعية المغاربية، حيث دخل بعضها حيز التنفيذسلسلة من القرارات لتوحيد 

األدوية والمنتوجات الصيدلية: في بداية السبعينات ارتأت اللجنة االستشارية أن مجال األدوية  �

والمواد الصيدلية قطاع مناسب للتعاون المغاربي، وفي مجاالت متعددة على غرار توحيد 

ساسية والتركيز على تجميع المعامالت التجارية في صفقات المواصفات لألدوية والعقاقير األ

موحدة الستيراد األدوية من المخابر األوروبية الكبرى، إلى حين إنشاء صناعة مغاربية إلنتاج 

األدوية األساسية باالعتماد على محصلة الدراسات العلمية بالمخابر الوطنية، والجامعات 

 .2والمستشفيات

اج الصناعي: في أواخر الستينات أنجزت اللجنة االستشارية دراسة حول البنك المغاربي لإلدم �

هذا المشروع، حيث كانت مبادرة على الصعيد الثنائي بين الجزائر وتونس على أمل انضمام 

 بقية األقطار المغاربية في أجهزته.

تحقق وفيما يخص التعاون المشترك في ميدان الزراعة، فقد كانت النتائج غير مشرفة، ولم ي �

سوى بعض المشاريع المشتركة المتواضعة التي تقتصر على ثالث منتجات: (الحلفاء، التبغ، 

والحمضيات)، وقد تم إنشاء لجان خاصة في هذا المجال تتولى مهمة التنسيق فيما بينها في 

لتفادي التنافس على  مجال اإلنتاج والنقل والتسويق إلى أوروبا وٕافريقيا جنوب الصحراء، وهذا

 .3ألسواق الخارجيةا

هذه بعض المشاريع التي حضيت بالتشاور والتعاون داخل عدد من اللجان المغاربية المختصة، 

والذين اجتهدوا لتجسيد التعاون المغاربي، ولو أن االنجازات كانت في حدود متواضعة، إال أنه يعتبر بادرة 
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في البناء المغاربي. ولم تقتصر مجاالت يمكن من خاللها استغالل اإلمكانات المتاحة لوضع لبنة أخرى 

التعاون بين دول المغرب العربي في الشكل الجماعي فقط، بل كانت هناك محاوالت عديدة للتعاون 

  والعمل الثنائي.

  الفرع الثاني: نماذج التعاون الثنائي بين دول المغرب العربي

التي كانت تهدف إلى التقريب بينها كان العمل الثنائي بين أقطار المغرب العربي من المحاوالت 

وتخفيف حدة التفاوت في المستويات، إضافة إلى تمهيد الطريق نحو نجاح المشروع الوحدوي المغاربي، 

  وفي هذا الصدد ظهرت عدة مبادرات للتعاون خالل السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

الوحدة السياسية بين ليبيا وتونس، لكن هذا  ، الذي ينص على1974بداية من بيان جربة الوحدوي عام 

البيان لم يحدث أي أثر يذكر على صعيد العمل الثنائي، ولم يحقق أي نتائج إيجابية على الصعيد 

بزيارة  العملي. وفي محاولة إلعادة إحياء مسار العمل الثنائي قام الرئيس الليبي رفقة وفد حكومي هام

مع الجانب التونسي، حيث أسفرت على توقيع اتفاقيات  1982ام تونس، وعقدت اجتماعات في فيفري ع

  .1لتحقيق التكامل كخطوة أساسية نحو الوحدة

برز مشروع وحدوي ثنائي بين المغرب وليبيا تضمنه اتفاق وجدة الموقع بين  1984وفي أوت  

ين خاصة عقب طرح الطرفين، والذي نص على تعزيز العالقات االقتصادية والثقافية والدفاعية بين البلد

المشروع الوحدوي لالستفتاء الذي القى تجاوبا وموافقة من الطرفين، لكن هذا االتفاق لم يدم طويال، حيث 

  .1986ألغي على خلفية زيارة مسئول إسرائيلي للمغرب سنة 

شهدت تطورا مهما من خالل المبادرة الثنائية بين الجزائر وليبيا، والهادفة إلى إرساء  1988سنة 

آليات تحقيق الوحدة بين البلدين بشكل ال يتعارض مع مسار البناء المغاربي بل يكمله، ووصفت هذه 

المبادرة بالهامة مقارنة بتجارب سابقة لتوافر مجموعة من العوامل المحفزة (الموقع والمساحة، التقارب في 

يعية واحتياطيات البترول والغاز...)، السياسات والمواقف إزاء أهم القضايا اإلقليمية والدولية، الثروات الطب

والتي يمكن أن تجعل من المشروع في حال تحققه خطوة كبيرة على طريق التكامل المغاربي. لكن 

  الظروف السياسية التي عاشتها الجزائر عقب أحداث أكتوبر حالت دون انجاز هذا المشروع.

                                                           

  117، ص2004��د ا�1�در رز	ق ا�
0�د
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  :1بي على مستوى قطاع الطاقة والمناجم نذكرومن بين محاوالت التعاون الثنائي بين أقطار المغرب العر  

اتفاقية بين الجزائر وتونس الستغالل حقول بورمة، كذلك ربط الجزائر بإيطاليا بأنبوب غاز  �

مليار  12بطاقة إنتاجية قدرها 1983يمر عبر األراضي التونسية، الذي بدأ تشغيله عام 

الذي ينقله الخط بكميات  متر مكعب سنويا. وتستفيد تونس من رسوم عينية على الغاز

، لتصل إلى 1983مليار متر مكعب سنة  0.11متفاوتة وغير مستقرة، إذ ارتفعت من 

 . 2004مليار متر مكعب عام  1.3، ثم انخفض إلى 2002مليار متر مكعب عام  1.69

مغربية، الستغالل منجم غار جبيالت الحدودي -مشروع انجاز شركة مختلطة جزائرية  �

الحديد، وكان المشروع واعدا وعلى قدر كبير من األهمية، ألنه سيؤدي إلى الغني بمادة 

اإلنشاء المشترك لصناعة الحديد والصلب، وكان من الممكن توسيع هذا المشروع إلى 

بلدان أخرى لصالح المغرب العربي على غرار موريتانيا التي تحوز على احتياطي كبير 

.ومن المشاريع 2كانت سببا في تجميد المشروع من الحديد، لكن أحداث الصحراء الغربية

 9.5األوروبي الذي يمر عبر التراب المغربي لنقل -المنجزة خط أنابيب الغاز الجزائري

 50مليار متر مكعب من الغاز إلى اسبانيا والبرتغال، وتستفيد المغرب من رسوم تزيد عن 

 .3مليون دوالر سنويا

، نتج عنه خلق ثالث شركات: (الشركة 1987 اتفاق حكومي بين الجزائر وليبيا عام �

الجزائرية الليبية الستغالل وٕانتاج البترول، الشركة الجزائرية الليبية للجيوفيزياء، الشركة 

 الجزائرية الليبية للصناعات البتروكيماوية).

في لم تتوقف محاوالت التعاون والتكامل بين أقطار المغرب العربي، سواء كان قبل إنشاء االتحاد 

التعاون بين األقطار الخمسة،  أو بعده، إذ نجد أن المعاهدة التأسيسية ركزت على جميع ميادين 1989

، والخاصة بتبادل 1993وقررت إنشاء مؤسسات اتحادية، وقد دخلت عدة اتفاقيات حيز التنفيذ عام 

البري للمسافرين المنتجات الزراعية، وتشجيع وضمان االستثمار، وتفادي االزدواج الضريبي والنقل 
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والبضائع، كما أوصت القمم التي عقدها اتحاد المغرب العربي بتكثيف التعاون الجماعي من خالل 

المشروعات التي تم االتفاق بشأنها في مراحل سابقة، وكذلك المشروعات المشتركة والدراسات المنجزة في 

والتأكيد على إعادة بعث المشاريع التي مختلف القطاعات، وتجسيد االتفاقيات المبرمة على أرض الواقع، 

 والتكامل االقتصادي. توقفت ألسباب حالت دون إتمامها، وضرورة تسريع خطى االندماج

رغم الجهود المبذولة والسياسات المنتهجة والمؤسسات التي أنشأت واإلمكانيات المسخرة في إطار 

المحققة لم ترقى إلى المستوى المطلوب، بسبب  التعاون والتكامل بين دول المغرب العربي، إال أن النتائج

  المعوقات العديدة التي حالت دون تحقيق نتائج ايجابية لهذا التكامل.

  الفرع الثالث: عوامل نجاح التكامل المغاربي 

تشترك الدول المغاربية في معظم مناحي الحياة إذ يعتبر عامل التاريخ والدين واللغة والعادات والتقاليد    

لسمات المتأصلة في شعوب دول المنطقة، فهي مرت بمراحل تاريخية متشابهة ابتداءا باالحتالل من ا

الروماني ثم الفتوحات اإلسالمية إلى الوجود العثماني وأخيرا االستعمار األوروبي، وحتى استقالل دولها 

المجتمع  جاء في وقت متقارب، يضاف إلى هذا عامل الدين واللغة واإلرث الحضاري، حيث يدين

المغاربي بالدين اإلسالمي، ويتكلم لغة واحدة وهي العربية التي تعتبر من النقاط االيجابية والمشجعة على 

قيام الوحدة. فضال عن العوامل السابقة التي تساعد على تحقيق التقارب والتعاون، فإن هناك عوامل 

  :1ة المغرب العربي أهمهاأخرى ال تقل أهمية تحفز على نجاح التكامل االقتصادي في منطق

تضم منطقة المغرب العربي مجموعة من الموارد التنوع والتباين في حجم الثروات المتاحة:  �

المختلفة، وهي تشمل رقعة جغرافية تتمتع بخصائص مناخية وزراعية متنوعة، وذات تضاريس 

جبلية وغابات وسهول وأنهار تسمح بممارسة مختلف النشاطات الزراعية وتنمية الثروة 

وغابية، وموارد معدنية وطاقوية، الحيوانية، كما تتوفر على موارد مائية وثروات بحرية ونهرية 

وهي تختلف اختالفا نسبيا من بلد إلى أخر، هذا التباين في اإلمكانيات المتوفرة يدفع األقطار 

المغاربية إلى التعاون فيما بينها واالستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل قطر على 

ريق لتعزيز التكامل االقتصادي مستقبال، حدا، هذا التعاون الذي من شأنه أن يتطور ويمهد الط
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حيث يجد كل بلد ما يحتاجه في باقي البلدان، ألن التكامل يتيح له إمكانية كانطالقة هو "سعي 

كل بلد إلى التكامل مع غيره ابتغاء تالفي ما لديه من نقص وعوز ألن التكامل يتيح له إمكانية 

التي يتكامل معها". هذا التنوع في الموارد حصوله على إمدادات ومنافع ينالها من األطراف 

 يعتبر أساسا جيدا وحافزا قويا لدفع عجلة التكامل بين أقطار المغرب العربي.

مليون  90يبلغ عدد سكان المغرب العربي حوالي  التباين في حجم الطاقات البشرية المتاحة: �

نية كبيرة تصل إلى نسمة، موزعين بشكل غير متساوي، حيث نجد دول تعاني من كثافة سكا

(موريتانيا  2ن/كلم 3مثل المغرب، وأخرى ذات كثافة سكانية ضعيفة ال تتجاوز  2ن/كلم 70

مليون نسمة، تليها  37وليبيا)، وتأتي الجزائر في المقدمة من حيث عدد السكان بأكثر من 

هذا  مة.مليون نس 3المغرب ثم تونس وليبيا في حين نجد موريتانيا في ديل الترتيب بحوالي 

التباين يساعد ويشجع على التقارب والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة خاصة في 

القطاع الزراعي والصناعي بالبلدان المغاربية التي يمتلك بعضها مساحات شاسعة غير مستغلة 

وموارد صناعية معطلة، يمكن تدارك األمر عن طريق التكامل بين عنصر األرض فيفي دولة 

ثل ليبيا وعنصر العمالة في دولة كالمغرب أو تونس لتحقيق منافع كثيرة لجميع األطراف، كما م

أن حركية عنصر العمالة بين األنشطة ومختلف القطاعات االقتصادية في أسواق الدول 

المغاربية من شأنه أن يضمن تعظيم أداء االقتصاديات القطرية من مدخل مقدرتها التنافسية 

 جور.المتعلقة باأل

إن التباين في اإلمكانيات المالية المتوفرة يعد من  االختالف في القدرات المالية المتاحة: �

 العوامل المحفزة إلقامة تكامل اقتصادي بين الدول األعضاء، حيث يكمل بعضها البعض،

فالدول التي تعاني من عجز مالي تستطيع أن تحصل على التمويل الكافي والالزم إلقامة 

منافع اقتصادية لجميع األطراف، إذ أن الطرف المستفيد من  ات المشتركة لتحقيقالمشروع

التمويل يصبح قادرا على استغالل إمكانياته المتاحة ويشغل الطاقات العاطلة، وفي الطرف 

الثاني الذي قام بالتمويل يجد فرص الستثمار فوائضه المالية في المشاريع التي تنمي التكامل 

 حا بدال من تكنيزها.وتدر عليه أربا

تتاح نتيجة للتعامل مع  اتساع نطاق السوق وما يترتب عليها من وفرات داخلية وخارجية: �

مليون  90الوحدات اإلنتاجية في األقطار المتكاملة في السوق المغاربية التي تشكل أكثر من 
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املهم االقتصادي مستهلك، والوفورات الممكنة الناتجة عن القوة التفاوضية لدول التكامل في تع

مع الدول والتكتالت الكبرى للتقليل من تحديات الشراكة معها، وتؤدي إلى تعظيم مكاسبها 

والحفاظ على مصالحها وٕاتاحة الفرصة للتعامل اإليجابي مع تلك التكتالت من مدخل اتساع 

سواق بما السوق وارتباطها بمزايا تنافسية هامة، ذلك أن اتفاقيات التكامل اإلقليمي تجمع األ

يسمح بتقليل قوى االحتكار، ألن الشركات من دول متعددة تدخل في منافسة شديدة فيما بينها، 

 وهذا الوضع تنتج عنه عدة مكاسب منها:

 المكاسب المتعلقة بتخفيض األسعار وزيادة العرض وتنوعه .1

تضمن المكاسب المتعلقة بتوسيع السوق وآثارها على التركيز والكفاءة للمؤسسات التي  .2

 االستمرار في السوق.

 المكاسب المتعلقة بالقضاء على المؤسسات الطفيلية على المستوى القطري واإلقليمي. .3

: في الكثير من الحاالت ات الناتجة عن التخصص في المشاريع ذات اإلنتاج الكبيرور الوف �

طرية حيث تجد معظم الدول صعوبة بالغة في تمويل وٕانجاز مشاريع كبيرة ومهمة بوسائلها الق

تتطلب موارد مالية وبشرية تفوق طاقتها االستيعابية، لذا تضطر إلى التخلي عنها، لكن يمكنها 

التغلب على ذلك من خالل التكامل االقتصادي بين الدول، بحيث تجمع الموارد المالية والبشرية 

قيام  ، وهذه تعتبر من العوامل المشجعة علىاالتحادمن كل دول  الالزمة لهذا المشروع

التكامل، ألن التخصص في إطار سوق تكاملية يختلف عن التخصص في إطار السوق الدولية 

باعتبار أن األول يحضى برعاية جميع دول االتحاد، ويعنى بالمعاملة التفضيلية في هذه السوق 

والتي تمكن من إحداث تأهيل إقليمي للمؤسسات اإلنتاجية قبل اندماجها وتشاركها مع التكتالت 

 الكبرى.

: ويتجلى هذا في ظل المنافسة بين االتحاد وحدة التحديات التي تواجه بلدان المغرب العربي �

والواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى، وهذا لزيادة النفود في المنطقة  األوروبي من جهة،

وايجاد سوق استهالكية لتصريف منتجاتها، لذلك يستدعي التقارب في  والتحكم في اقتصادياتها

وجهات النظر والتنسيق في سياساتها االقتصادية الداخلية والخارجية، واالستغالل األمثل 

  .1للثروات المتاحة إلقامة صناعة متكاملة ومتطورة ونقل التكنولوجيات الحديثة
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  االقتصاد المغاربي إلقامة المشروعات المشتركةالمطلب الثاني: الفرص المتاحة في 

أصبحت التجمعات اإلقليمية والجهوية إحدى السمات الرئيسية في العالقات الدولية، إذ أن اتساع رقعة 

المصالح المشتركة وازدياد تداخل وترابط اقتصاديات دول العالم مع بعضها البعض، جعل من الصعب 

الطبيعية والبشرية، أن تدير سياساتها االقتصادية بمعزل عن سياسات على أية دولة مهما كانت مواردها 

الدول األخرى، خاصة منها المتجاورة جغرافيا. وفي هذا السياق تظهر أهمية الموقع الذي تحتله منطقة 

المغرب العربي والثروات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها، والتي من شأنها توحيد اقتصاديات دول 

وتبني التكامل فيما بينها عن طريق الرؤية المشتركة للمستقبل النابعة من المقومات والتاريخ المنطقة، 

التحاد المغرب العربي تستدعي العمل والتعاون في جميع  االستراتيجيةوالمصير المشترك. هذه األهمية 

أقل الوسائل وأخفض للموارد المتاحة ب المجاالت وخاصة االقتصادية منها لالستفادة واالستغالل األمثل

تكامل واندماج اقتصادي ينطلق من تطوير وتوسيع الشراكة  استراتيجيةالتكاليف وأيسرها. وكذلك بلورة 

البينية عبر المشروعات المشتركة المغاربية، والتي من شأنها استيعاب وتشغيل الطاقات المعطلة، 

ديات المغاربية، وفي هذا المجال يمكن طرح واالستغالل األمثل لإلمكانيات والموارد المتاحة في االقتصا

  عدد من المشاريع التي تكون نقطة االنطالقة لتحقيق االندماج والتكامل بين دول االتحاد المغربي.

  : الفرع االول: التعاون في الميدان الفالحي

من خصائص يشكل القطاع الفالحي أهمية كبيرة بالنسبة القتصاديات دول المغرب العربي، لما يتميز به 

تؤهله ألن يكون القطاع الرائد في عملية التنمية الشاملة فيما لو استغلت بشكل مثالي. إذ تمتلك هذه الدول 

من الدعائم والمقومات ما يحفزها للمضي قدما نحو التعاون والتكامل في هذا القطاع، حيث نجد الموارد 

زائر وليبيا، زيادة على المساحات الشاسعة من المالية الهائلة المتأتية من عائدات النفط في كل من الج

الزراعي والمدعومة بموارد مائية كبيرة سطحية وجوفية، إضافة إلى العدد  األراضي القابلة لالستصالح

خاصة  القطري لكل بلد، كما تشتمل على موارد بشرية كبيرة الكبير من السدود التي أنشأت على المستوي

من الممكن أن تشكل منها عمالة مؤهلة للسوق المحلية والخارجية، بفضل المتواجدة في األرياف والتي 

الكفاءات العلمية والتقنية المتخصصة من فئة خريجي الجامعات والمعاهد الفالحية ومراكز التكوين المهني 

  في أغلب دول المغرب العربي.
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ألسعار الجارية) خالل الفترة ) : الناتج المحلي اإلجمالي المحلي والناتج الزراعي (با13الجدول رقم(

2009- 2011  

  الناتج الزراعي المحلي(مليون دوالر)  الناتج المحلي اإلجمالي (مليون دوالر)  

2009  2010  2011  2009  2010  2011  

  16110  13644  12820  198769  161734  137746  الجزائر

  13391  12628  13234  93574  91425  90553  المغرب

  3800  3248  3607  46430  44340  43636  تونس

  686  2004  1906  36688  73823  62106  ليبيا

  558  574  559  4063  3628  3031  موريتانيا

   ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية،2المجلد رقم  –الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية : المصدر

  11، ص2010الخرطوم، 

من مجموع الناتج المحلي االجمالي، نالحظ أن مساهمة  يبين الجدول أعاله نصيب الناتج الزراعي

في  %16الناتج الزراعي في كل من موريتانيا والمغرب مرتفع مقارنة بباقي الدول المغاربية، إذ يصل إلى 

، وسجل متوسط مساهمة الناتج الزراعي في الناتج 2011 -2009المتوسط بالنسبة لموريتانيا للفترة 

في ليبيا.  %2.54، في حين لم تتجاوز هذه النسبة %14.24الفترة في المغرب المحلي اإلجمالي لنفس 

 . %8أما الجزائر وتونس فتسجل نسبة متقاربة في حدود 

المادية والبشرية المتاحة إال أن قطاع الفالحة ال يساهم سوى بنسبة بسيطة في  ورغم اإلمكانات

، أي بانخفاض بلغ 1 2011سنة  %9.22تتعدى  لدول المغرب العربي، إذ ال الناتج المحلي اإلجمالي

، وهي في تناقص مستمر بسبب ضعف االستثمارات المادية 2009مقارنة عما كان عليه سنة  14%

المردودية والهجرة الريفية نحو المدن للعمل في القطاعات األخرى، وأيضا التخلف  والبشرية نتيجة تراجع

                                                           

، 2010، ا�
�ظ
� ا��ر�	� � ��
	� ا�زرا�	�، ا�0رطوم، 2ر�م  ا�
+ د–ا�$��ب ا�'�وي ��J#�ءات ا�زرا�	� ا��ر�	�  1
 11ص



 ا����"�  $#"!  ���� ا�	�دي ���ر�� ا����� �� ا����و��ت ا������ ..........ا�
	� ا��ا��: 

 

211 

 

ضعف نصيب الزراعة من العناية واالستثمارات وتأخرها عن النسبي لمستوى الخدمات في الريف، كما أن 

القطاعات األخرى في إسناد وسائل اإلنتاج المتاحة، أدى إلى تفاقم العجز في تلبية الطلب على بعض 

 58و 55السلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب والقمح، حيث بلغت نسبة استيرادهما من الخارج حوالي 

أثر سلبا على األمن الغذائي، وزيادة الفجوة الغذائية التي بلغت قيمتها سنة  بالمائة على التوالي، ما

  .1مليار دوالر 14.6 حوالي 2003

ومن هنا يمكن اعتبار الكفاية الغذائية واختالل الميزان التجاري بين اإلنتاج واالستهالك قضية 

ريق وضع وتنفيذ خطط وبرامج معالجتها عن ط مشتركة بين مختلف االقتصاديات المغاربية، والتي يمكن

مشتركة لحصر وتصنيف ومسح ورصد الموارد الطبيعية الفالحية واالستغالل واإلنتاج والعمل في إطار 

مشروعات إقليمية مشتركة، تراعي التنوع والتشابه في أصناف المحصوالت في كل قطر، وقابلية 

والمالية والبشرية لتحقيق تنمية فالحية التخصص الجهوي، مع تحقيق التوليف األمثل للموارد الطبيعية 

وعلى ذكر التخصص الجهوي يمكن أن تتوسع رقعة إنتاج الزيتون بالسواحل الليبية والتونسية .شاملة

ليصبح إنتاجها كفيال بإشباع الحاجات المغاربية كلها، وفي مجال ترشيد اإلنتاج الزراعي المغاربي تقوم 

رفع من الكفاءة اإلنتاجية ألصناف اللحوم واأللبان والسكر لتلبية مشاريع مشتركة في المغرب األقصى لل

حاجات السوق المغاربية، وأيضا الرفع من الكفاءة اإلنتاجية لسهول الجزائر والمغرب وليبيا وتونس لتحقيق 

االكتفاء على المستوى المغاربي والتصدير إلى األسواق الدولية إن أمكن، وهذا ال يعني توقف العمل على 

المستوى القطري، وٕانما تكون لألقطار المغاربية خطة زراعية مشتركة تهدف إلى إشباع الحاجات الغذائية 

  . 2من المحاصيل األساسية بالتعويل على اإلنتاج الداخلي وتقليص االعتماد على الواردات

لعام أو من المالحظ أن قطاع الزراعة في المغرب العربي ال يحضى باهتمام كاف من قبل القطاع ا

القطاع الخاص، وذلك رغم وجود مقومات طبيعية وبشرية محفزة وغير مستغلة، كما أن الزراعة تعتبر من 

بين القطاعات التي تسجل نسبا متدنية من جاذبيتها لالستثمارات ألسباب تتمثل في انخفاض العائد على 

يمكن القول أن الزراعة في  رأس المال المستثمر، وطول دورة رأس في بعض األنشطة الزراعية، وهنا

المغرب العربي ليست فقط في حاجة إلى مزيد من االستثمارات، بل هي في حاجة إلى ضخ رأس مال 

  كبير كفيل بنقلها من وضعها الحالي المتردي إلى وضع يجعلها قادرة على منافسة نظيراتها في العالم. 

  

                                                           
 198، ا�+زا6ر، ص09/2011�دد  –ا�ط�ھر 
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  الفرع الثاني: التعاون في الميدان الصناعي

حسب الموارد المتاحة، إذ يغلب عليها ثالثة  المغاربية متنوعة وتختلف في توزيعها بين األقطارالصناعة 

وعدم التنسيق والتكامل فيما بينها، سواء أكان التكامل أفقيا أم عموديا،  أنماط للتصنيع تتصف بالتجزؤ

الصناعات الثقيلة  وذلك رغم اإلمكانيات والفرص المتاحة، حيث نجد النمط األول ينصب اهتمامه على

والتجهيزات، وهذا النمط الذي تبنته كل من الجزائر وليبيا مند السبعينيات من القرن الماضي، حيث تقوم 

هذه الصناعة على تحويل الخامات وصناعة بترولية وغازية موجهة للخارج، مع صناعات مشتقة من 

التصنيع فيرتكز على الصناعات  سوائل الوقود الحتياجات السوق المحلية، أما النمط الثاني من

االستخراجية الموجهة للتصدير،  االستهالكية والميكانيكية، باإلضافة إلى الصناعات التحويلية والصناعات

حديد الأما النمط الثالث فهو موريتاني يتمثل في االعتماد على الصناعة االستخراجية بالدرجة األولى (

  نفط).الو 

لعربي من المقومات ما يحفزها على إقامة المشروعات المشتركة في وتمتلك دول اتحاد المغرب ا 

العديد من الصناعات، والتي يمكن أن يتحقق عن طريقها التكامل االقتصادي في شكله القطاعي، إذا ما 

توافرت شروط معينة، خاصة تلك التي تتعلق باختيار المشروعات المشتركة، والتي تؤدي بشكل عملي 

ن الترابط العضوي واإلنتاجي والتسويقي بين اقتصاديات الدول األطراف، كما يراعى إلى إحداث درجة م

توطين المشاريع بالموازاة مع الجدوى االقتصادية و الميزة النسبية لكل قطر من أقطار المغرب  أيضا

  العربي. وفي هذا الصدد يمكن طرح المشاريع التالية:

تمتلك دول المغرب العربي احتياطات ضخمة من إقامة شركات مشتركة للصناعات الحديدية:  .1

مليون طن سنة  13.8الحديد الخام، حيث تتصدر موريتانيا الترتيب ببلوغ إنتاجها منه نحو 

على قطاع التعدين في توليد الدخل بسبب مساهمته الكبيرة  ، وتعتمد موريتانيا بشكل كبير2010

من إجمالي  %64ام الحديد نحو في النشاط االقتصادي والصادرات، إذ تشكل مساهمة خ

مليون طن  4.5وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية بطاقة انتاجية تقارب .20101الصادرات عام 

. ويمكن إنشاء مشروعات 2والتي تصدر معظم إنتاجها، ثم تأتي بعد ذلك المملكة المغربية وتونس

تتميز بها موريتانيا والجزائر والمغرب، مشتركة في هذا المجال لالستغالل األمثل لهذه الثروة التي 

كما يمكن التخصص في  والتي من خاللها تغطي الطلب المغاربي من المنتجات المختلفة.
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اإلنتاج لتفادي المنافسة، إذ يمكن أن تتخصص الجزائر وتونس وليبيا في إنتاج أنواع من 

لجزائر في إنتاج أنواع أخرى الصفائح المعدنية مثال، وتتخصص المملكة المغربية وموريتانيا وا

 -مغربية  - مثل المنتجات الموجهة للبناء..، وفي هذا الصدد يمكن إنشاء شركة مختلطة جزائرية 

موريتانية الستغالل منجم غار جبيالت الواقع على الحدود، والذي يمكن أن يستفيد من قرب 

 بالجزائر. امتهمناطق التزود بالمواد األولية من موريتانيا والمغرب في حالة إق

تدعيم الجزائر في مسعاها الرامي إلى استغالل الغاز الطبيعي والتخصص فيه فيما يخص  .2

االستخراج والنقل والتوزيع، بما يعود بالفائدة على الدول األخرى لالتحاد التي تفتقر لهذا المورد، 

ن خالل المشروع م ويمكن أيضا تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة من جراء حجم الوحدة اإلنتاجية

 100مليون طن سنويا يبلغ  5المشترك، فلو كان رأس المال الالزم إلنشاء معمل للتكرير بطاقة 

مليون دينار، وهنا نالحظ أن  123مليون طن ترتفع كلفته إلى  3مليون دينار، فإن المعمل بسعة 

معامل التكرير في ضآلة أحجام التكرير تنعكس بارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات، ومن تم أخذت 

. وألن مثل هذه المعامل ال يمكن توفيره قطريا، فمن الممكن ∗1العالم تتحول صوب الحجم الكبير

إقامته في إطار مشروع مشترك بين الدول المغاربية خصوصا الجزائر وليبيا. وتجدر اإلشارة هنا 

نس وٕامكانية تمديدهما نحو إلى أنبوبي الغاز الطبيعي الجزائري العابرين ألوروبا عبر المغرب وتو 

 ليبيا وموريتانيا وٕافريقيا.

تدعيم جهود المغرب في استخراج الفوسفات، الذي يعتبر ثروة معدنية ال يستهان بها، وتحتل  .3

المملكة المغربية المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث انتاج الفوسفات المستخدم في 

، يعد 2010مليون طن سنة  27.6تها االنتاجية صناعة األسمدة الكيماوية، حيث بلغت طاق

من االحتياطي العالمي حسب  %75المغرب أول مصدر لهذه المادة إذ يستحوذ على نسبة 

ويسهم الفوسفات وحده بنحو ربع قيمة صادرات الدولة، ويشغل  .22000التقارير اإلحصائية لسنة 

ن الفوسفات يزيد على ثالثة أمثال ما في تعدينه نحو ثالثين ألفا من العمال، وٕانتاج المغرب م

ويمكن استغالل هذه الثروة بشكل مثالي يؤدي إلى توسيع  .3تنتجه الجزائر وتونس مجتمعتين

القاعدة اإلنتاجية وتخفيض التكاليف عن طريق مشروعات مشتركة ذات الحجم الكبير، تقوم 
                                                           


د أزھر '�	د ا�'
�ك، +�را�	� ا�وطن ا��ر�� درا'� إ� 	
	�، ا�	�زوري � ��ر، ا�ردن، ط 1�
 207، ص2011ـ 1

ل ��  ∗��

ل �$ر	ر رأس ��ورة �� ا�'�ود	��+در ا���رة ھ�� إ�� أ�L � 	و+د 
4ل ھذه ا��
  ا�وطن ا��ر�� ��'��4�ء 
2  ،��  www.arabfund.orgا�1ط�ع ا�#��

	�، ا�
$�ب ا�+�
�� ا��د	ث، ا�'$�در	�،  3	 �Bا �	1	إ�ر �	ن +ودة، +�را�	272، ص1998+ودة �'� 



 ا����"�  $#"!  ���� ا�	�دي ���ر�� ا����� �� ا����و��ت ا������ ..........ا�
	� ا��ا��: 

 

214 

 

األولية وربط شبكات اإلنتاج الدول المغاربية بالتمويل المشترك وتجميع المدخالت من المواد 

يعود بالفائدة على الدول المغاربية األخرى التي تفتقد لهذه  والتوزيع بخطوط السكك الحديدية،

 المادة.

 %27تنسيق الجهود بين تونس والمغرب فيما يخص الصناعات النسيجية، إذ يمثل قطاع النسيج  .4

وقدرت نسبة الصادرات منها  من مجموع القيمة المضافة للصناعات التحويلية في تونس،

، أما بالنسبة إلى المغرب فإن قطاع النسيج 2006من مجموع المنتجات المصنعة عام 31.7%

 2006من القيمة المضافة للقطاع التحويلي، وكانت الصادرات سنة  %12.7يساهم بنسبة 

. وهذا يعكس مدى أهمية %27من منتجات مصنعة، تمثل فيها المنسوجات  %74تتكون من 

ومع اإلجراءات الحمائية التي يطبقها االتحاد األوروبي، يتحتم  .1هذا القطاع بالنسبة لهذين البلدين

التحول نحو المنطقة المغاربية لتسويق إنتاجها وٕايجاد المستثمرين في هذا المجال، ونفس الشيء 

لجودة هذه الصناعة ولخبرة البلدين، يمكن أن يقال عن صناعة الجلود ( الجزائر وتونس)، نظرا 

من أجل توفير احتياجات باقي الدول المغاربية والتسويق للخارج مع تنويع البلدان األجنبية فيما 

 يخص تصدير هذا المنتوج ولحمايته من المنافسة الشديدة الخارجية خاصة اسبانيا والبرتغال.

المغاربي، على أن يكون المغرب إقامة شركات مختلطة للصيد البحري بين دول االتحاد  .5

وموريتانيا هما الرائدتين في هذا المجال، خاصة إقامة مصانع تجفيف وتعليب األسماك والتسويق 

إلى باقي دول االتحاد والتصدير إلى الخارج، نظرا لتمتع منطقة المغرب العربي المطلة على 

كلم غني بأنواع 7000لي يبلغ طوله حو  البحر المتوسط والمحيط األطلسي من شريط ساحلي

من التجربة المغربية في هذا المجال، وٕاعطائها ثقلها الحقيقي في  مختلفة من األسماك، واالستفادة

. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اسبانيا تعد أكبر مصدر ألسواق الجزائر 2التعامل مع الشريك األجنبي

وريتانية، حيث يتم تصنيع وتعليب وتونس وليبيا من الثروة السمكية القادمة من الشواطئ الم

 .3األسماك الموريتانية في أوروبا لتصدر لدول منطقة المغرب العربي بأسعار مضاعفة
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  الفرع الثالث: التعاون في المجال التجاري

تعتبر تنمية التجارة البينية المغاربية من األهداف األساسية التي سعى إلى تحقيقها اتحاد المغرب 

للتنمية المشتركة ترمي أوال إلى إقامة منطقة  استراتيجية، حيث رسم 1989العربي مند تأسيسه علم 

وتم ضمن  ة مشتركة.للتبادل الحر بين الدول المغاربية، ثم إلى وحدة جمركية، وصوال إلى سوق مغاربي

اعتماد اتفاقيات ترمي إلى تأطير النظام التجاري بين دول االتحاد، منها االتفاقية  االستراتيجيةهذه 

التجارية التعريفية، اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية، اتفاقية النقل البري لألفراد والبضائع، واتفاقية إنشاء 

مليون دوالر، وذلك  500خارجية الذي حدد رأس ماله بنحو المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة ال

  بهدف تنمية التجارة البينية، وتشجيع واستقطاب وانسياب رؤوس األموال إلى المنطقة المغاربية.

 ورغم هذا اإلطار القانوني والمؤسساتي، فإن اإلحصائيات تشير إلى ضعف حجم المبادالت 

ال ترقى إلى مستوى تطلعات شعوبه، وال تعكس الوجه الحقيقي التجارية بين دول االتحاد المغاربي، و 

وهذا التدهور  من إجمالي التجارة الخارجية،%3لإلمكانيات التي تزخر بها المنطقة، إذ ال تتعدى نسبة 

يعكس الظروف السائدة في المنطقة، من قطاع نقل مشترك متعثر، وأجهزة جمركية غير محررة، وٕايرادات 

اينة األحجام وغير استثمارية االستغالل، وغيرها من الظروف األخرى المعرقلة للتجارة تجارة خارجية متب

وجود تحسن في حجم التجارة البينية المغاربية والذي يشهد تزايدا مستمرا  البينية. ورغم ذلك فهذا ال ينفي

فاع أسعار النفط خصوصا في العقد األخير، ويرجع ذلك لتزايد عدد سكان منطقة االتحاد، زيادة على ارت

في األسواق العالمية، والتي تستفيد منها الدول المغاربية المصدرة للنفط ومشتقاته بنسبة كبيرة، كما ساعد 

االنفتاح االقتصادي لهذه الدول على جدب التكنولوجية المتطورة، لتحسين األداء االقتصادي على مستوى 

لمغاربية أن تصل إلى درجات قصوى من المنافع بعض القطاعات، كما يمكن للتجارة البينية للدول ا

االقتصادية واالجتماعية، وذلك الختالف المزايا النسبية التي تملكها كل دولة على حدة، والتي تساهم 

بشكل كبير في تخفيض تكاليف مختلف السلع االقتصادية والخدمية المقدمة، وتستفيد من المزايا الجغرافيا 

وفي الواقع ال يمكن القول أن اعتبار التزايد المستمر لنسب التجارة .1رية البينيةفي تسهيل التبادالت التجا

البينية بمرور السنوات، نتيجة ايجابية إذا كانت هذه النسبة ضعيفة جدا، أو تتميز هذه المبادالت بظاهرة 
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في  سواء للصادرات أو الواردات التي تقتصر على شريك واحد أو شريكين  ،∗التركيز الجغرافي

مليون  803، ونأخذ مثال على ذلك إذ لم تتجاوز حجم المبادالت التجارية بين الدول المغاربية 1المجموعة

مليار دوالر أمريكي، وهذه  2.2إلى  2006، وقد سجلت تحسنا ملحوظا وصل عام 1990دوالر سنة 

ما سجلت المبادالت التجارية النسبة ضعيفة بالمقارنة مع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدول المغاربية، ك

، حيث 2007مليار درهم سنة  8.9مبلغ إجمالي قدر بـ  لالتحادللمملكة المغربية مع الدول األربعة 

مليار درهم واردات من الجزائر، وأصبحت  6.4مليار درهم من بينها  7تصدرت الجزائر المرتبة األولى بـ 

  . 2اإلفريقي بذلك الشريك التجاري األول للمغرب على المستوى

إضافة إلى ما سبق، يعزى ضعف التجارة البينية لدول اتحاد المغرب العربي إلى قلة تنوع 

اقتصاديات المنطقة، والذي يشكل عائقا أمام تنشيط التجارة البينية، ويجعلها رهينة التقلبات الحاصلة في 

ى النصيب األكبر من التجارة التجارة الخارجية خاصة مع االتحاد األوروبي، الذي ما زال يستحوذ عل

الخارجية لدول المغرب العربي. وعادة ما تمر المبادالت التجارية للدول المغاربية عبر شريك ثالث، غالبا 

من وارداتها من  %5ما يكون االتحاد األوروبي، فعلى سبيل المثال، يستورد المغرب من الجزائر 

مليون درهم من نفس السلعة من  2.5ه اإلجمالية عن المشتقات النفطية، في حين يستورد ما تزيد قيمت

من وارداتها من الحوامض من المغرب، في  %2الخارج، وفي الجهة المقابلة نجد الجزائر تستورد أقل من 

من السلع الغذائية من االتحاد األوروبي  بعضها مصنع في  ماليين دوالر 5حين تستورد ما قيمته 

  .  3المنطقة

إلى أنه يجب على حكومات دول اتحاد المغرب العربي أن تولي اهتماما وفي األخير نخلص 

متزايدا بكل ما يؤدي إلى زيادة معدالت تبادلها التجاري، ومن بين ذلك قطاع النقل، من خالل إنشاء 
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، وربطها وتوصيلها يبعضها البعض بين ∗شبكات نقل بري بالسكك الحديدية والطرق البرية السريعة

 بية، كما يمكن بعث النقل البحري عبر شركات مختلطة لنقل السلع والبضائع واألشخاص،األقطار المغار 

وهذا بهدف تقليص المسافات بين نقاط اإلنتاج أو التوزيع للسلع والمنتجات في بلد اإلنتاج، وبين مواطن 

باإلضافة إلى البيع واالستهالك في بلدان االستالم واالستهالك، ضمن منطقة اتحاد المغرب العربي، هذا 

إجراءات أخرى تساعد على خفض تكلفة السلع والمنتجات المستهلكة، مع األخذ بعين االعتبار المعاملة 

للسلع ذات المنشأ المغاربي، ورفع القيود والحواجز الجمركية على المبادالت التجارية البينية،  التفضيلية

  ادة التبادل التجاري مغاربيا.مع إمكانية تطبيق نظام المقايضة حسب الرغبة لتسهيل وزي
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  الفصل: خالصة

الوضع الذي تعيشه الدول المغاربية في الوقت الراهن، يستدعي  من خالل ما سبق يمكن القول أن

اإلسراع إلى تجسيد تكامل اقتصادي فيما بينها، وبشكل كفيل بتعبئة الموارد واإلمكانيات المتاحة 

واستغاللها االستغالل األمثل. وأن من بين المداخل والسبل لتحقيق ذلك، مدخل المشروعات المشتركة 

يتعارض مع السيادة الوطنية، وال يتأثر بتباين األنظمة، فضال على أنها من أنسب على اعتبار أنه ال 

الوسائل في ظل الدرجة العالية من التنوع في الموارد التي تتوزع بشكل محفز، إذ يمكن اعتبارها قنوات 

م بالمرونة، مرتفعة الكفاءة لتجميع فوائض الدول المتيسرة مع التي تعاني العجز، وبحكم كونها أسلوبا يتس

  فهي يمكن أن تعتمد في عدة مجاالت وبصيغ مختلفة. 

  

  



 

 

 

 ا��ــــ���ـ�
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حاولنا من خالل بحثنا هذا دراسة إمكانية تحقيق التكامل االقتصادي اعتمادا على  لقد

مدخل المشروعات المشتركة، مع اإلشارة إلى بعض تجارب التكامل الناجحة في العالم، حيث 

أوردنا مجموعة من التجارب التي ألمت بجميع األشكال واألنواع التي قد يكون عليها التكامل. 

ضا إلى مسيرة وآفاق التكامل بين دول المغرب العربي والتي لم تحقق نجاحا مند كما تطرقنا أي

نشأتها، وعرفت مسيرتها مشاكل وصعوبات جعلتها تتعرض للوقف والتجميد أكثر من مرة، ورغم 

استئناف العمل التكاملي المغاربي ووضع أهداف مسطرة تخدم جميع األطراف، غير أن 

تطلعات شعوب دول المغرب العربي. وفي هذا الصدد تظهر االنجازات لم تكن في مستوى 

المشروعات المشتركة كأداة تكاملية مهمة في العمل المغاربي، كما اتضح لنا من البحث أنها من 

أكثر مداخل التكامل االقتصادي مالئمة للدول النامية ومنها الدول المغاربية، وذلك لمرونتها ، 

القطرية، ولقدرتها على إزالة العوائق التي تواجه التكامل  للخالفاتولكونها أقل هذه المداخل إثارة 

  االقتصادي المغاربي، وهذا فيما لو استغلت أحسن استغالل.

ويعد التكامل االقتصادي خيارا استراتيجيا لتحقيق النمو والتقدم وخلق تشابكات في 

مجاالت التنمية عن  اقتصاديات األقطار المساهمة. وتتضح أهمية التكامل في توسيع آفاق

طريق تعزيز القدرات اإلنتاجية ورفع الكفاءة االقتصادية للهياكل القطرية، وكذا قتح قنوات التبادل 

في مواجهة  ةالتنافسي ع القدرةبين األطراف المتبادلة وفي موقعها المميز في القدرة التفاوضية ورف

  التحديات والتطورات العالمية.

ة اإلمكانات المتاحة حاليا ألقطار المغرب العربي والسمات وقد استعرضت هذه الدراس 

العامة القتصادياتها، كذلك تناولت التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها. وتمثل هذه 

  التحديات دافعا وحافزا لتحقيق مسيرة التكامل االقتصادي لمجموعة أقطار المغرب العربي.

المشتركة لتحقيق التكامل المغاربي، يتم من خاللها ربط إن الدراسة تبنت مدخل المشروعات    

اقتصاديات الدول األعضاء ببعضها البعض، ونظرا للمعوقات التي تقف في طريق نجاح مسيرة 

التكامل المغاربي وخاصة السياسية منها، فتري الدراسة أن أفضل وأنسب حل لها يكمن في 

ذه المشروعات ال ينبغي أن تنحصر في مجال وأن ه ،المشروعات المشتركة لما لها من مميزات

معين، وٕانما ينبغي أن يمتد ليشمل كل الميادين مع اختيار قطاعات رائدة كما هو الشأن بالنسبة 
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لتجربة التكامل األوروبية (قطاع الفحم والصلب). وينبغي أن يتم التكامل بناءا على معايير 

  حافزا لتعميق التعاون والتكامل بينها. تحقيق المنفعة المتوازنة لجميع األطراف لتكون 

يعتبر التكامل االقتصادي عملية تدرجية ومستمرة ومتواصلة، حيث تنتقل من حالة التفكك       

والتجزئة إلى حالة التعاون والتكامل فيما بين الدول، عبر مراحل ودرجات تنطلق من أبسطها ثم 

ي وتحقيق االندماج االقتصادي التام وهو تتطور حتى تصل إلى درجات أعلى للتكامل االقتصاد

  أقصى مراحل التكامل.

وال يقوم التكامل االقتصادي بين الدول إال بتوافر شروط، ومقومات ودوافع تعزز كيانه.        

ومن المالحظ أن هذه المقومات والدوافع ال يمكن أن تحقق التكامل في غياب اإلرادة السياسية. 

  األوروبية هو الرغبة واإلرادة السياسية للدول األعضاء.  فمن عوامل نجاح التجربة 

  النتائج العامة للدراسة: 

بعد تطرقنا لمختلف جوانب الموضوع في فصوله األربع توصلنا إلى عدة نتائج نلخصها فيما 

  يلي:

يعتبر التكامل االقتصادي مجاال استراتيجيا يمكن من خالله تحقيق نمو موجب  .1

القتصاديات الدول المنخرطة فيه، ويساهم في زيادة حركة المبادالت البينية، إلى جانب 

تعبئة الموارد المتاحة واستغاللها. وقد بينت التجارب الدولية المختلفة أنه ال توجد طريقة 

مي، بل تختلف مراحل التكامل تبعا للظروف السائدة في كل منطقة واحدة للتكامل اإلقلي

من مناطق العالم، وبحسب الميزات النسبية التي تتوفر عليها الدول في األقاليم 

 والتكتالت.  

يعتبر التكامل االقتصادي للمغرب العربي ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما يشهده  .2

ر الممكن بقاء الدول منفردة، وأن عدم العالم من تطورات وتحديات، حيث أصبح من غي

إقامة التكامل بين الدول المغاربية سيزيد من ضعفها اقتصاديا وتجاريا وتتحول إلى 

سوق كبرى مستهلكة لمنتجات كبريات التكتالت اإلقليمية و العالمية وعلى رأسها 

 االتحاد األوروبي، بحكم قربه الجغرافي للمنطقة وللروابط التاريخية، 

منطقة المغرب العربي بثروات كبيرة ومقومات يندر أن تجتمع في تكتل أخر،  تزخر .3

يمكن أن تخرج شعوب المنطقة من حالة العجز والضعف الذي تعانيه اقتصادياتها، 
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وهذا في حالة قيام مشروعات مشتركة تستغل تلك المقومات وتستفيد من المنافع  

 والوفورات،

ثر مالئمة لبلدان المغرب العربي، وذلك لكونه ال يعتبر مدخل المشروعات المشتركة أك .4

   .تمس ابتداءا إال جزءا من النشاط االقتصادي، لذلك فإنها أقل عرضة للخالفات بشأنها

  التوصيات واالقتراحات

إلها سابقا، يمكن أن نضع بعض التوصيات  بالنظر إلى ملخص النتائج المتوصل 

  واالقتراحات التي تخدم التكامل االقتصادي المغاربي فيما يلي:

التعجيل بحل الخالفات السياسية العالقة، التي كانت سببا في توقف مسيرة التكامل بين  .1

أقطار المغرب العربي، لذا يستوجب العمل الجاد إلعادة بعث اتحاد المغرب العربي 

 يل دوره باعتباره تكتل إقليمي له وزنه في الساحة الدولية،وتفع

ضرورة اعتماد صيغة المشروعات المشتركة كأداة لتعبئة الموارد واإلمكانيات المتاحة  .2

 واالستغالل األمثل لها،

بلورة إستراتيجية تكامل واندماج اقتصادي، وذلك من خالل تطوير وتوسيع التعاون بين  .3

إقامة المشروعات المشتركة المغاربية، مع األخذ بعين االعتبار الدول المغاربية، عبر 

حجم السوق والموارد المتوفر والمتاحة إلقامة تكامل قطاعات رائدة تكون دعامة لتنمية 

مغاربية يمكن معها مجابهة الشركاء واالمتناع عن التعامل االنفرادي الذي يشتت 

 المصالح ويقلل من المنافع،

جية في المشروعات المشتركة وذلك بدمج المشروعات ذات الطبيعة التخلص من االزدوا .4

 المتشابهة منعا لمنافسة سلعها لبعضها البعض، 

خلق مؤسسات تمويل يمكن من التعامل معها على المستوى المغاربي، يتوخى فيها  .5

حماية المودعين والمالك والمستثمرين، بهدف االنطالق في تجسيد المشاريع المشتركة 

 ضمن المصالح المشتركة،التي ت

تشجيع نشاطات بعض المشروعات الحيوية وتحويلها إلى مشروعات إقليمية، تقوم  .6

برصد اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة في كل بلد والعمل على تجميعها واالستفادة 

منها، وتوفير االستقاللية التامة لها بوضعها تحت إشراف هيئة مستقلة عن حكومات 
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عضاء، على أن تدار على أسس اقتصادية سليمة بعيدة عن االعتبارات الدول األ

 السياسية.

وضع قانون موحد ينظم آلية العمل في المشروعات المشتركة تسري نصوصه على كل  .7

 المشروعات وبشكل مستقل عن القوانين القطرية،

إعطاء األولوية للقطاعات والمجاالت التي يتوقع أن تكون الرائدة للعملية التكاملية بين  .8

 األقطار المغاربية، 

ايجاد النظم الكفيلة لخلق تشابك وترابط بين المشروعات المشتركة بعضها ببعض، إذ  .9

عاون يمكن قيام المشروعات المالية بتوفير التمويل للمشروعات اإلنتاجية، والتنسيق والت

 فيما بينها في مجال التسويق أو البحث والدراسات.

وى االقتصادية لها دتجنب قيام المشروعات المشتركة بطرقة عشوائية، دون دراسة الج .10

أو دون تصور تنموي تكاملي، تعمل على ربط المشروعات باالقتصاديات القطرية، 

 . ةوٕارساء دعائم التالحم والتشابك بين البلدان المغاربي

 

ي األخير ومن خالل التطرق إلى حيثيات البحث، ومن خالل دراسة التكامل وف

االقتصادي المغاربي انطالقا من المشروعات المشتركة كمدخل لتحقيق ذلك، يمكن التفصيل 

واختيار واحد من القطاعات التي يعتقد أنها تكون نقطة االنطالقة لتحقيق التكامل االقتصادي 

  نطرح بعض االشكاليات على النحو التالي:العربي أو المغاربي، كأن 

تفعيل مسيرة التكامل االقتصادي  ما دور المشروعات الصناعية المشتركة في �

 المغاربي؟

كيف يمكن أن تسهم المشروعات الزراعية المشتركة في تفعيل التكامل  �

  االقتصادي المغاربي؟
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Résumé 

Titre de la recherche : le rôle des projets en commun dans la réalisation de l’intégration 
économique. Etude comparative entre l’expérience européenne et maghrébine.  

Mots clés : l’intégration économique, projets commun, blocs, commerce international.  

          De nos jours, la plupart des pays veulent intégrer des blocs économiques et créer des 
alliances régionales afin de bénéficier des différentes valeurs ajoutées et des avantages que 
présentes ses blocs comme le libre échanges de biens, de capitaux et des moyens de 
production, standardiser les normes techniques et des politiques économique et la 
réalisation des projets communs. Ces derniers constituent l’un des moyens fondamentaux 

nécessaire à la construction d’une intégration économique régionale. Ils contribuent  à la 
stimulation et le regroupement des capitaux et des investissements nécessaires aux pays 
membres afin de stimuler des échanges commerciaux bilatéraux et le renforcement de son 
rôle dans l’ensemble du commerce mondial. 

         L’élargissement de l’union européenne témoigne de la nouvelle réalité économique 
régionale et son impact sur les intérêts des pays de la zone du Maghreb arabe, cela 
représente en même temps un stimulateur pour accélérer le processus de l’intégration 
économique dans cette région et d’aller vers plus de travail en commun afin de renforcer 
les économies des pays de cette région. Or, c’est devenu presque une réalité absolue que 
seuls les blocs économique permettent d’offrir le cadre idéal et le principal motif pour 
arriver à ce but. En effet, l’expérience de l’union européenne est considérée comme un 
modèle à suivre pour activer le processus de l’intégration maghrébine à travers la 
réalisation d’une intégration économique libre de toutes disputes et conflits. 

  

  


