التحدٌات المستقبلٌة لالقتصادات المغاربٌة فً مجال الشراكة مع االتحاد األوروبً ...........د .صالح صالحً

التحديات المستقبلية لالقتصادات المغاربية
في مجال الشراكة مع االتحاد األوروبي
د .صالح صالحً
مخبر الشراكة واالستثمار فً الفضاء األورومغاربً،
كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة سطٌف ،الجزائر.
ملخص
لقد تعرضنا فً هذا البحث لخصائص
وأهداف الشراكة األورو مغاربٌة ومٌادٌنها،
وأبرزنا مكانة ووزن االتحاد المغاربً فً
العالقات التشاركٌة مع االتحاد األوربً،
وأهم التحدٌات االقتصادٌة فً ظل مسار
التنمٌة القطرٌة االنفرادٌة بالمقارنة مع مسار
التنمٌة االندماجٌة التكاملٌة.
وأخٌرا أكدنا على ضرورة تبنً استراتٌجٌة
لمواجهة تحدٌات التعاون وتعظٌم مكاسب
الشراكة مع االتحاد األوربً.

Résumé :
Nous avons traité dans cet article les
caractéristiques, les objectifs et les portées
du partenariat euro-maghrébin, tout en
mettant en exergue la place et le poids de
l'Union Maghrébine dans ses relations avec
l'Union Européenne. Nous avons aussi
tenté de mettre en exergue les défis
économiques majeurs d'un processus de
développement national par opposition au
processus d'un développement intégré et
harmonieux.
Nous avons enfin insisté sur la nécessité
de l'adoption d'une stratégie appropriée
visant à répondre aux impératifs de
coopération et à optimiser les gains de
partenariat avec l'union européenne

مقدمة
تسعى دول االتحاد المغاربً إلى إقامة عالقات تعاون وشراكة مع دول االتحاد
األوربً من خالل العدٌد من االتفاقٌات والترتٌبات ،فً محاولة منها لمواجهة الكثٌر من
األزمات المتنامٌة التً ال ٌمكن التخفٌف من حدتها فً ظل تطور آلٌات العولمة إال
بتعمٌق التكامل واالندماج بٌن االقتصادٌات المغاربٌة باعتبارها من أهم الفضاءات
االستراتٌجٌة للحركٌة االقتصادٌة التً تعظم مكاسب التعاون اإلٌجابً المتكافئ
والشراكة المتوازنة المصالح.
ومما ال شك فٌه أن االتحاد المغاربً الذي ٌعتبر من الفرص البدٌلة المضٌعة حالٌا،
ٌحتل مكانة هامة تب رز طبٌعة الدور الذي ٌمكن أن ٌلعبه فً إعادة التوازن فً العالقات
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التشاركٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة ،مع االتحاد األوروبً ،وذلك لألهمٌة الجٌوستراتٌجٌة
للموقع المتمٌز لجمٌع دوله ،ولحجم الثروات والموارد التً تشكل أساسا قوٌا لتطوٌر
عالقات اقتصادٌة تعاونٌة مع البلدان األوروبٌة وغٌرها من التجمعات اإلقلٌمٌة ،ولكنها
ستواجه تحدٌات كبٌرة فً ظل استمرار األوضاع الحالٌة بسٌاساتها التً ٌتطلب األمر
معرفتها وتحلٌل تحدٌاتها ومواجهتها فً إطار استراتٌجٌة تعظم مصالح جمٌع األطراف
فً محٌط الشراكة األورومغاربٌة ،وسوف نتعرض فً هذه المداخلة إلى العناصر
التالٌة:
أوال :خصائص وأهداف الشراكة األورومغاربٌة ومٌادٌنها.
ثانٌا :مكانة ووزن االتحاد المغاربً فً العالقات التشاركٌة مع االتحاد األوروبً.
ثالثا :التحدٌات االقتصادٌة فً ظل مسار التنمٌة القطرٌة ومسار التنمٌة التكاملٌة.
رابعا :نحو استراتٌجٌة لمواجهة تحدٌات التعاون من أجل التنمٌة مع االتحاد األوروبً.

أوال :خصائص وأهداف الشراكة األورومغاربٌة ومٌادٌنها
-1خصائص اتفاقٌات الشراكة األورومغاربٌة
إن الشراكة األورومغاربٌة تعتبر جزءا أسا سٌا من الم شروع األورو بً إل عادة
احتواء دون الضفة الجنوبٌة للبحر األبٌض المتوسط وإدارة أزماتها ب صورة ت ساعد ع لى
التقل ٌل من االنعكا سات ال سلبٌة ع لى دول االت حاد األورو بً وت ضمن توافر اال ستقرار
النسبً الذي ٌوفر المناخ االستثماري لحركة السلع والخدمات ورإوس األموال ،وبالتالً
فهً تدخل فً إطار الشراكة األورومتوسطٌة التً ترتكز على المحاور األساسٌة التالٌة:
 تعزٌز الحوار السٌاسً واالرت قاء به بٌن دول االت حاد ودول ج نوب الب حراألبٌض المتوسط.
 تطوٌر أشكال التعاون االقتصادي والمالً. الترقٌة المتنامٌة للجوانب االجتماعٌة والثقافٌة واإلنسانٌة.ولقد تسابقت البلدان المغاربٌة – تونس والم غرب والجزا ئر – إلم ضاء وتوق ٌع
اتفاق ٌات شراكة من فردة مع االت حاد األور بً ،فً ظل أو ضاعها الداخل ٌة ال تً تع كس
تنامً االختالالت وتطور األزمات ،وفً محٌط دو لً تم ٌزت تحوال ته الهٌكل ٌة الق سرٌة
بإضعاف سٌادة البلدان المغاربٌة ،والنامٌة عموما ،األمر الذي أضعف وزنها التفاو ضً
وقلل من قدرتها الت ضمٌنٌة لمكا سبها بت لك االتفاق ٌات م ما جعل ها غ ٌر متكاف ئة ،ذ لك أن
موازٌن القوى كانت فً غٌر صالح االقت صادٌات المغارب ٌة ال تً دخ لت فً مفاو ضات
بمسارات من فردة مع دول االت حاد األورو بً المجتم عة ال تً تت حرك كتك تل م ندمج فً
وحدة اقتصادٌة ،معززة بمنظومة مإسسٌة وسٌاسٌة وأمنٌة مشتركة.

-2أهداف الشراكة األوربٌة المغاربٌة
أ -أهداف الشراكة األورومتوسطٌة:
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لقد كانت نتائج جوالت ال حوار األور بً المتو سطً متمث لة فً تحد ٌد األ هداف
الكبرى لطبٌعة الشراكة فً الفضاء المتوسطً والتً من بٌنها:
 بناء منطقة لتحقٌق االزدهار والتطور المشترك، تسرٌع وتٌرة عملٌة التنمٌة المستدامة االقتصادٌة واالجتماعٌة، التقلٌللل مللن الفللوارق التنموٌللة وتقلللٌص فجللوات التطللور فللً المنطقللةاألورومتوسطٌة
 تطوٌر التعاون وترقٌة التكامل الجهوي، ز ٌادة الم ساعدات التموٌل ٌة األورب ٌة لتمو ٌل عمل ٌات إقا مة شراكة دائ مةاقتصادٌة ومالٌة.
وإن الفللرق واسللع بللٌن األهللداف النظرٌللة ،والممارسللات الوقائعٌللة فللً الفضللاء
األورومتوسطً.

ب -أهداف الشراكة األورومغاربٌة
لقللد تضللمنت جمٌللع االتفاقٌللات المنفللردة للشللراكة مللع بلللدان المغللرب العربللً
مجموعة من األهداف تم التؤكٌد علٌها ومنها:1
 إٌجللاد إطللار دائللم للحللوار السٌاسللً ٌسللاهم فللً تقوٌللة العالقللات األوربٌللةالمغاربٌة فً مختلف المٌادٌن.
 تنمٌللة المبللادالت وضللمان االرتقللاء بالعالقللات االقتصللادٌة واالجتماعٌللةالمتواز نة بالن سبة لجم ٌع األ طراف من خالل تحد ٌد شروط التحر ٌر المت نامً لحر كة
السلع والخدمات ورإوس األموال.
 تسهٌل التكا مل واال ندماج بٌن ب لدان االت حاد الم غاربً ،و بٌن هذه األخ ٌرةواالتحاد األوربً.
 -االرتقاء بالتعاون فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والمالٌة.

 -3مٌادٌن الشراكة األورومغاربٌة ومجاالتها:
باإل ضافة إ لى تؤك ٌد االتفاق ٌات ع لى أولو ٌة ال حوار السٌا سً ومحور ٌة ق ضاٌا
الدٌمقراط ٌة وح قوق اإلن سان واأل من وال سالم ،والبٌ ئة ،فإن الم ٌادٌن االقت صادٌة ت شكل
جوهر الشراكة التً اشتملت على المجاالت التالٌة:
أ– مجال تحرٌر المبادالت السلعٌة
إن إقامة منطقة حرة خالل فترة انتقال ٌة مدتها  12سنة من تارٌخ التوق ٌع ع لى
االتفاقٌات ٌتم من خالل رفع كافة الق ٌود ع لى حر كة المنتو جات ال صناعٌة ب ما فٌ ها من
حقللوق جمركٌللة ورسللوم مماثلللة لهللا علللى الفللور بالنسللبة لمجموعللة محللددة مللن السلللع
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الصناعٌة ،وب شكل تدرٌجً بوا قع  10إ لى  % 20من التخ فٌض ال سنوي خالل ف ترة 7
إلى  12سنة بالنسبة ألصناف أخرى من المنتوجات الصناعٌة.
أما بالنسبة لمنت جات الزرا عة وال صٌد الب حري والمنت جات التحوٌل ٌة الزراع ٌة
فٌتم وضع معاٌٌر محددة لتحرٌرها تلتزم بها جم ٌع األ طراف وت ضمن تحق ٌق م صالحها
من خاللها ،بحٌث ٌكون التحر ٌر تدرٌجٌا وال ٌ سري إال ب عد حوالً خ مس سنوات من
سرٌان االتفاقٌات مع األطراف الموقعة علٌها.
ب -مجال تحرٌر تجارة الخدمات
حٌللث ٌقللوم جمٌللع األطللراف باتخللاذ اإلجللراءات التحفٌزٌللة الالزمللة المتعلقللة
بالخللدمات عبللر الحللدود ،والتواجللد التجللاري والنقللل ،والوجللود المإقللت لألشللخاص
الطبٌعٌٌن.
جـ -مجال تسوٌة المدفوعات وتحرٌر حركة رؤوس األموال والمنافسة:
لقد أكدت جل االتفاق ٌات ع لى اإلل غاء ال فوري لكا فة الق ٌود ع لى حر كة رإوس
األموال بمجرد ال شروع فً تطب ٌق اتفاق ٌات ال شراكة ،وت سوٌة جم ٌع ال مدفوعات بعم لة
حرة قابلة للتحوٌل ،وإزالة العوائق المإسسٌة واإلجرائ ٌة ال تً ت ضر بم ناخ المناف سة فً
المبادالت بالفضاء األورومغاربً .
د -مجال ترقٌة الت عاون االقت صادي فً م ٌادٌن كث ٌرة ومتنو عة من ها الت عاون
الجهللوي ،والتعللاون العلمللً والتقنللً والتكنولللوجً ،وحماٌللة البٌئللة والتنمٌللة الصللناعٌة،
وحماٌللة االسللتثمارات األجنبٌللة ،وتقرٌللب القللوانٌن والتشللرٌعات ،والتعللاون فللً مجللال
الخللدمات المالٌللة والزراعللة والصللٌد البحللري والنق لل ،واإلعللالم واالتصللال ،والطاقللة
والم ناجم ،والسلٌاحة وال صناعات التقلٌدٌلة والت عاون الجمركلً واإلح صائٌات ،وحماٌلة
المستهلكٌن الخ...
إ ضافة إ لى م جاالت الت عاون االجت ماعً والث قافً سواء ت لك المتعل قة بالعما لة
الم هاجرة ،أو ال حوار المتع لق بالم ٌادٌن االجتماع ٌة م ثل شروط الح ٌاة و ظروف الع مل
والهجللرة غٌللر المنظمللة وإعللادة توطٌنهللا فللً بلللدانها ،وأنظمللة المحاسللبة االجتماعٌللة
والصللحٌة وترقٌللة دور المللرأة وتخطللٌط األسللرة وتحسللٌن شللروط الحٌللاة فللً المنللاطق
المحرو مة وتنم ٌة ق طاع ال سكن االجت ماعً وترق ٌة واح ترام ح قوق اإلن سان ،والت كوٌن
المهنً ...وتن ظٌم الت ظاهرات الثقاف ٌة والترج مة ،وت كوٌن اإل طارات العام لة فً م ٌادٌن
الثقافة وتحسٌن نظام التعلٌم والتكوٌن ...الخ
وأخٌرا التعاون فً مجال قطاع العدالة والشإون الداخلٌة ومنها مقاومة الجرٌمة
المنظمللة وتبٌللٌض األمللوال ،والعنصللرٌة والتمٌٌللز والمخللدرات ،واإلرهللاب والرشللوة
والفساد ...الخ
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ال شك أن ه ناك تعاو نا مكث فا ٌتم حور حول الق ضاٌا االقت صادٌة وٌم تد لٌ شمل
معظم المٌادٌن بٌن أطراف االتحاد األوروبً القوٌة وبلدان االتحاد الم غاربً النام ٌة م ما
ٌإكد طبٌعة تلك التحوالت ومدى التوازن فً المصالح والمكاسب فً الف ضاء الم غاربً.
وسوف نشٌر لكثٌر منها فً الفقرات الالحقة خاصة المتعلقة منها بالقضاٌا االقتصادٌة.

ثانٌا :مكانة ووزن اتحاد المغرب العربً فً العالقات التشاركٌة مع
االتحاد األوروبً
 -1مكانة ووزن االتحاد المغاربً المتعلقة بالموارد واإلمكانٌات:
تعتبر منطقة المغرب العربً من أهم المجاالت االقتصادٌة الحٌوٌة لتؤهٌل
االقتصادات المغاربٌة نتٌجة للتقارب فً المستوٌات االقتصادٌة ،ولوجود فرص كثٌرة
للتشارك واالندماج المإسساتً ولتعدد مجاالت التعاون والتكامل بٌن أطرافه ،ولزٌادة
المنافع والمكاسب المتوقعة وانخفاض حجم المخاطر الخارجٌة المحتملة بسبب تنامً
الوزن ا لتفاوضً لهذا التجمع االقتصادي ،الذي ٌستدعً األمر أن تعمل جمٌع دوله على
تجسٌده كفضاء اقتصادي مستقل ٌتعاون مع باقً التكتالت تعاونا ٌحقق التوازن فً
المصالح االقتصادٌة ،وبالتالً الخروج من الوضع الحالً الذي أصبحت فٌه دول
االتحاد المغاربً مجرد أطراف تابعة وأسواق منفعلة فً ظل اتفاقٌات الشراكة المنفردة
مع االتحاد األوروبً ،ال ترقى إلى تحقٌق المصالح االقتصادٌة لشعوب المنطقة.
لقد أضحت الضرورة ملحة للتخفٌف من تكالٌف التحوالت االقتصادٌة المحلٌة
واإلقلٌمٌة والدولٌة باستغالل اإلمكانٌات المعطلة واالستفادة من الفرص المهدورة عن
طرٌق بناء اتحاد مغاربً فعلً وإنشاء تكتل حقٌقً ٌقوم على المصالح والمإسسات،
ولٌس على العواطف والشعاراتٌ .برز موقع هذا التجمع االقتصادي ضمن سائر
التجمعات اإلقلٌمٌة فتحافظ فً ظله األقطار المغاربٌة على سٌادتها االقتصادٌة وتضمن
المجال الحٌوي لتؤهٌل اقتصاداتها ورفع القدرات التنافسٌة لمنظومتها المإسسٌة.
وتتجلى أهمٌة هذا المجال الحٌوي للتؤهٌل االقتصادي من خالل حجم
اإلمكانٌات الكبٌرة المتواجدة على مساحة تزٌد على  6ملٌون كلم 2تتمٌز بالعدٌد من
ثرواتها غٌر المستغلة وبعضها غٌر مكتشف ،وأراض زراعٌة تزٌد عن  21ملٌون
هكتار ،وأراض رعوٌة تقدر بل  100ملٌون هكتار ،وحجم احتٌاطات بترولٌة ٌزٌد عن
 5.5ملٌار طن واحتٌاطات غازٌة تفوق  5000ملٌار م 3واحتٌاطات من الفوسفات تصل
إلى  6ملٌار طن فضال عن إنتاج زراعً تتمٌز فٌه المنطقة بمٌزة نسبٌة تنافسٌة هامة،
وإمكانٌة لإلنتاج الصناعً تحتل فٌه المنطقة مزاٌا طبٌعة ومزاٌا نسبٌة هامة إضافة إلى
سوق اقتصادٌة ٌزٌد عدد مستهلكٌها عن  80ملٌون وعدد األٌدي العاملة بها ٌفوق 28
ملٌون عامل وسوف تزداد أهمٌتها عبر الزمن إذ سٌرتفع عدد سكان المنطقة إلى 125
ملٌون وٌزداد عدد العمال لٌتجاوز  40ملٌون عامل والجدول الالحق ٌبرز بعض
مإشرات المكانة االقتصادٌة لالتحاد األوروبً واالتحاد المغاربً.
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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الجدول رقم  :1بعض مؤشرات المكانة االقتصادٌة لالتحاد األوروبً واالتحاد المغاربً
المإشرات

االتحاد
األوروبً
االتحاد
المغاربً

السكان
ملٌون/نسمة

المساحة
ملٌون
2
كلم

الناتج القومً
اإلجمال
ملٌار/دوالر

نصٌب الفرد الصادرات
من الناتج ملٌار/دوالر
القومً
دوالر

الواردات
ملٌار/دوالر

377

3.24

7231

20727

880

990

80

6.06

140

1750

50

40

المصدر:
1- Le monde: Dossiers/Documents, 01/2002,P Commission européenne, 12/2000.
2-RAMSES 2002.
-3البنك اإلسالمً للتنمٌة ،التقرٌر السنوي .2000/2001

الجدول ٌوضح بعض جوانب التفاوت فً مستوٌات التطور االقتصادي من
خالل الناتج القومً ونصٌب الفرد منه وحجم الصادرات والواردات ،والقوة البشرٌة،
فتتجلى القوة االقتصادٌة لالتحاد األوروبً والتً سوف تزداد حول منتصف سنة 2004
ح ٌث سٌتوسع االتحاد األوربً لٌشمل عشر دول من أوربا الشرقٌة فسٌتجاوز عدد
سكانه  455ملٌون نسمة بمساحة تزٌد عن  4.3ملٌون كلم مربع ،وناتج قومً ٌفوق
 7660ملٌار دوالر ،وبالمقابل نالحظ ضعف مكانة االتحاد المغاربً الذي ال ٌشكل
ناتجه القومً سوى  %17من الناتج القومً لدول االتحاد األوروبً ،رغم أن عدد
سكانه ٌساوي تقرٌبا خمس سكان االتحاد األوربً ،ومع هذا فإن مإشرات المساحة
والثروات والموقع والتركٌب النوعً للسكان وتطورهم تعد من الجوانب التً تبرز
نواحً القوة الممكنة فً االتحاد المغاربً التً ٌمكن استغاللها وتعبئتها.

 -2مكانة االتحاد المغاربً فً العالقات التشاركٌة التجارٌة مع االتحاد
األوربً:
إن العالقات االقتصادٌة ،المغاربٌة مع االتحاد األوربً فً مجال حركٌة السلع
والخدمات تعكس مظاهر انعدام التوازن وتدهور شروط التبادل وتطور التبعٌة فً ظل
استمرار االختالالت الهٌكلٌة والنوعٌة فً بٌنة وتركٌب اقتصادٌات التجارة الخارجٌة
فً األقطار المغاربٌة.
ولذلك فرغم أهمٌة حجم هذه المبادالت وأولوٌة أسواقها األوروبٌة ،فإنها ال
تشكل إال نسبة ضئٌلة ضمن التجارة الخارجٌة لالتحاد األوروبً ،فهً ال تتعدى فً
المتوسط  % 4من مجموع صادراته ووارداته ،األمر الذي ٌعنً بؤن الطرف األكثر
تبعٌة فً هذه العالقات التشاركٌة التجارٌة هو دول اتحاد المغرب العربً ،التً تطورت
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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درجة االنكشاف االقتصادي التجاري بها إلى مستوٌات التبعٌة الشدٌدة حٌث بلغت اكثر
من  %73فً حٌن أن تلك النسبة ال تتجاوز فً االتحاد األوروبً  % 25مع تنوعها
السلعً والسوقً والقٌمً والنوعً.
إن هذا الوضع الحالً ٌعتبر من التحدٌات التً ٌفترض أن تقلل من مخاطرها
اتفاقٌات الشراكة األوروبٌة االستفرادٌة مع األقطار المغاربٌة ،من خالل تعدٌل شروط
التبادل التجاري فً المنطقة الحرة المتوقعة مستقبال واألرقام الالحقة تظهر طبٌعة تلك
العالقات ومكانة البلدان المغاربٌة فٌها.
الجدول رقم  :2مكانة العالقات التشاركٌة التجارٌة المغاربٌة مع االتحاد
األوروبً
البلدان المغاربٌة
الجزائر
تونس
المغرب
لٌبٌا
مورٌتانٌا
المتوسط المغاربً
نسبة التجارة المغاربٌة ضمن
التجارة الخارجٌة لالتحاد
األوربً

الصادرات
االتحاد األوربً باقً الدول
%23
% 67
%20
%80
%40
%60
%18
%82
%27
%63
%30
%70
%4.1

الواردات
االتحاد األوربً باقً الدول
%41
%59
%28
%72
%41
%59
%35
%65
%40
%60
%33
%63
%4.4

1-Commission européenne, « fiches de pays » UE-MAGHREB, 12/2000
2-Cedimes , conjoncture 2000,
3-L’année stratégique 2002.
 -4د .مصطفى كمال ود.فإاد نهرا ،صنع القرار فً االتحاد األوربً والعالقات العربٌة-األوربٌة ،مركز دراسات
الوحدة العربٌة،ط ،2001/ 1ص 232وما بعدها.

 -3مكانة االتحاد المغاربً فً العالقات المرتبطة بحركة رؤوس األموال واألٌدي
العاملة:

إن التغٌرات النوعٌة فً العالقات الدولٌة بعد انهٌار المعسكر االشتراكً قد
أدت إلى تحوالت فً االهتمامات االستراتٌجٌة لالتحاد األوروبً الذي أعطً أهمٌة
معتبرة للتحوالت االقتصادٌة الجارٌة فً بلدان أوروبا الشرقٌة .وقد كان هذا على
حساب منطقة المغرب العربً فً كثٌر من األحٌان التً كانت من أهم مصادر تدفق
األٌدي العاملة فً مجاالت تشغٌلٌة عدٌدة ببلدان شمال البحر األبٌض المتوسط ،وكانت
تستقطب حصة من االستثمارات األجنبٌة المباشرة ،إال أن ذلك بدأ ٌتضاءل ،ففً حٌن
بلغت تدفقات االستثمار إلى آسٌا حوالً  % 22من إجمالً حركة االستثمارات األجنبٌة،
وارتفعت حصة شرق ووسط أوروبا إلى أكثر من  % 4.6فً أواخر التسعٌنٌات،
انخفضت حصة إفرٌقٌا إلى أقل من  2 %1.2وانخفضت الحصة النسبٌة لدول االتحاد
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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المغاربً فً حٌن تزاٌدت االستثمارات المباشرة بدول أوروبا الوسطى* حٌث ارتفعت
من حوالً  4.5ملٌار دوالر سنة  1993إلى أكثر من  15ملٌار دوالر سنة  1998إلى
حوالً  18ملٌار دوالر سنة .3 2000
إن هذه التطورات على مستوى حركة رإوس األموال تإكد تدهور مرتبة
األقطار المغاربٌة فً سلم األولوٌات االستثمارٌة لالتحاد األوروبً لصالح دول وسط
وشرق أوروبا وهذا ٌعتبر من أهم تحدٌات الشراكة األورومغاربٌة التً ترتكز على
نسبة العالقات التشاركٌة التجارٌة على حساب الشراكة االستثمارٌة اإلنتاجٌة ،وتسعى
إلى استثناء حركة األٌدي العاملة من الحرٌة االقتصادٌة فً المنطقة الحرة المتوقعة مع
االتحاد األوروبً لحساب االستقطاب االستنزافً للكفاءات والخبرات خاصة ونحن نشهد
مرحلة ستكون فٌها الهجرة "العابرة للحدود ،مقترنة باستنزاف العقول من البلدان النامٌة
إلى البلدان الصناعٌة ،إحدى القوى الرئٌسٌة التً تشكل المشهد العام للقرن الواحد
والعشرٌن" 4فالتطورات النوعٌة فً التقنٌات الحدٌثة التً تزداد فٌها مكانة التكنولوجٌا
الكثٌفة المعرفة التً تتطلب استخدام موارد بشرٌة على درجة عالٌة من التدرٌب
والتكوٌن والخٌرة ،تجعل مكانة السوق المغاربٌة محدودة فً ظل منافسة قوٌة من قبل
بلدان أوروبا الشرقٌة التً ستغطً جزءا من هذا الطلب على العمالة الماهرة ،فضال
على تؤمٌنها للتدفقات الهامة من العمالة العادٌة بعد توسع االتحاد األوروبً لٌشمل معظم
تلك البلدان مع مطلع سنة  ،2004وبالتالً سٌواجه المهاجرون " :ذوو المهارات
المنخفضة عقبات جسٌمة عند دخولهم إلى أسواق العمل فً البلدان الصناعٌة"،5
وخاصة األوروبٌة بالنسبة للعمالة المغاربٌة .بل إن اتفاقات الشراكة تإكد على ضرورة
إعادة توطٌنهم فً بلدانهم.
إن هذا الوضع تزداد احتماالت تغٌره فً المدى الطوٌل فً ظل افتراض
استمرار تدنً معادالت الخصوبة فً معظم البلدان الصناعٌة وبلدان أوروبا الشرقٌة
ع لى الخصوص األمر الذي ٌجعل منطقة المغرب العربً من المناطق التً ستستفٌد من
رفع القٌود الحالٌة على حركة األٌدي العاملة.
ٌتبٌن لنا مما سبق بؤن مكانة االتحاد المغاربً ستزداد تؤزما إذا لم تثمن
اإلمكانٌات والفرص التعاونٌة مع األطراف األخرى ،األمر الذي ٌإكد بؤن التحدٌات
ستكون أكبر فً ظل استمرار المسارات المغاربٌة التً تركز على أولوٌة التنمٌة
القطرٌة فً إطار اتفاقٌات الشراكة مع االتحاد األوروبً على حساب مسار التنمٌة
التكاملٌة المغاربٌة.
وعلى العموم فإن تقٌٌم مستوى التعاون من خالل االتفاقٌات التموٌلٌة بٌن دول
االتحاد المغاربً واالتحاد األوروبً ٌبٌن محدودٌة ذلك التعاون خالل عشرٌن سنة كما
هو مبٌن فً الشكل رقم .1

ثالثا :التحدٌات االقتصادٌة فً ظل مسار التنمٌة القطرٌة ومسار التنمٌة
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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التكاملٌة المغاربٌة
إن التحوالت الكبرى اإلقلٌمٌة والدولٌة قد ترافقت مع تنامً التكتالت
االقتصادٌة وتزاٌد االندماجات المإسسٌة .وأضحت فرص التقدم االقتصادي على
مستوى الدولة الواحدة ضئٌلة بل مستحٌلة األمر الذي ٌبٌن أهمٌة التكامل المغاربً وٌدل
على تزاٌد مخاطر التحدٌات الحالٌة والمستقبلٌة لدول المغرب العربً وسوف نإكد على
نوعٌن منها ،بافتراض استمرار مسار التوجهات القطرٌة وأولوٌة سٌاساتها االقتصادٌة
وهما:
 التحدٌات المرتبطة بالجوانب االقتصادٌة الكلٌة للبلدان المغاربٌة.
 التحدٌات االقتصادٌة المتعلقة بالقدرات التنافسٌة المإسسٌة.

-1

التحدٌات االقتصادٌة الكلٌة للبلدان المغربٌة:

ستواجه البلدان المغاربٌة تحدٌات اقتصادٌة كلٌة مرتبطة بخصائص
اقتصادٌاتها ،وبطبٌعة الترتٌبات الجارٌة فً إطار اتفاقاتها التشاركٌة مع االتحاد
األوروبً وانعكاساتها.
أ -التحدٌات االقتصادٌة المتعلقة بخصائص االقتصادٌات المغاربٌة التً تتمٌز
باختالالت فً التوازنات االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة وعجز فً الموازٌن التجارٌة،
وتزاٌد معدالت البطالة وضعف اإلنتاجٌة وتدهور مستوٌات التنافسٌة ،وتزاٌد تكالٌف
أداء االقتصادات الوطنٌة فً ظل منظومة إدارٌة " بطٌئة ورتٌبة ،ونظم قضائٌة ضعٌفة،
ومإسسات مصرفٌة عتٌقة ،ومنشآت صغٌرة تلعب على االستٌراد والتصدٌر

مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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الشكل رقم  :1التعاون األوربً المغاربً:من خالل االتفاقٌات التموٌلٌة القطاعٌة
الوحدة :ملٌون أورو
خالل الفترة 1996 – 1976
مجمىع االتفاقياث التمىيليت الخاصت بالجزائر ( 949مليىن أورو)

2%
11%

9%

5%

2%

4% 7%

60%

انتجبرة وانصنبعت % 4
انتعبون انعهمي % 5

انتجهيزاث انقبعديت % 60
إعبدة اهليكهت % 2
انتربيت % 2

انري %11
انطبقت % 7
انفالحت وانصيد انبحري % 9

مجمىع االتفاقياث التمىيليت الخاصت بالجزائر ( 1091مليىن أورو)

3%
43%

10%

17%
15%
انتجهيزاث انقبعدي ت % 17
انتنميت انريفيت % 45

دعم انقطبع اخلبص % 10
انقطبع االجتمبعي % 15

2%

10%

اانتكىيه % 10
قطبعبث أخري % 3
انتربيت % 2

مجموع االتفاقٌات التموٌلٌة الخاصة بتووس ( 742مليىن أورو)

10%
2%
13%

51%

13%
11%

قطبعبث أخري % 13
انتنميت انريفيت % 51

انتكىيه % 2
انبيئت % 11

ااننقم %10
انصنبعت % 13

المجموع المغاربً ( 2782ملٌون أورو)
Source : Union Européenne, Direction Générale des Relations Extérieures, Direction
Proche-Orient, Méditerranée Sud, Unité Maghreb, Rapport sur la coopération de
l’Union Européenne avec les états du Maghreb, 1976-1996, page 22.

وأضحت االقتصادٌات المغاربٌة رهٌنة سٌاسات إدارة أزمة المدٌونٌة التً
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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تطورت مشروطٌتها وأثرت على األداء االقتصادي كما هو مبٌن فً الجدول الالحق:
اجلدول رقم  : 3بعض املؤشرات االقتصادية يف بلدان املغرب العربي يف أواخر التسعينيات
البلد

إجمالً الدٌون
الخارجٌة
ملٌار /دوالر

الجزائر
المغرب
تونس
مورٌتانٌا
لٌبٌا
المجموع

28
19.1
13.7
2.59
4.2
67.59

الدٌون إلى الناتج خدمة الدٌون إلى معدل البطالة معدل النمو
2000
السنوي 2000
المحلً اإلجمالً صادرات السلع
والخدمات

%60
%50
%64
%27.2
%12
%48

%30
%23
%19.9
%28
-%25.22

%30
%22
%16
%25
--%23.25

%4.2
%0.2
%5
%3.5
%5.8
%3.74

معدل
التضخم
2000

%4
%4.1
%3.2
%5
%23
%7.86

ECONOMIA N° 14/15 – 12/01-01/2002.
CONJONCTURE 2000.
FICHES DE PAYS DE-MAGHREB , IBID.
L’ANNEE STRATEGIQUE 2002.
 -5البنك اإلسالمً للتنمٌة ،التقرٌر السنوي .2001

1234-

كما تتمٌز معظم االقتصادٌات المغاربٌة بؤنها شبه رٌعٌة بحٌث ازدادت فٌها
أهمٌة األنشطة االقتصادٌة االستخراجٌة للثروات البترولٌة والغازٌة والمعدنٌة وأضحت
تشكل نسبة معتبرة من ناتجها القومً..
كما تعانً معظم اقتصادٌات األقطار المغاربٌة من تطور آلٌات الفساد
االقتص ادي التً أصبحت تعٌق تطبٌق إجراءات السٌاسات االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة
الالزمة للتؤهٌل االقتصادي.

ب -التحدٌات االقتصادٌة الكلٌة المتعلقة بآثار تطبٌق اتفاقٌات الشراكة
مع االتحاد األوروبً.
لقد ارتبطت كل من تونس والمغرب والجزائر باتفاقٌات شراكة انفرادٌة مع
االتحاد األوروبً من أجل إقامة منظمة حرة ،وقد بدأت الدول الموقعة فً تنفٌذ
التزاماتها بدءا من التقٌد بجدول زمنً للتخفٌضات الجمركٌة أمام واردات األطراف
الشرٌكة ،والتخلً عن القٌود والقواعد الحمائٌة والتحفٌزات االنتقائٌة للمنتجات الوطنٌة
وللصادرات منها إلى بلدان االتحاد األوربً.
إن هذه األوضاع المستجدة ستخلق مصاعب اقتصادٌة ،جدٌدة أمام أقطار
المغرب العربً فٌما ٌتعلق بمحدودٌة وضعف المقدرة التعوٌضٌة للخسائر المتوقعة فً
حصٌلة إٌراداتها من الرسوم الجمركٌة التً تشكل نسبة تفوق  %2من الناتج المحلً
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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اإلجمالً فً البلدان المغاربٌة وأكثر %10من مجموع إٌراداتها ،إضافة إلى التكالٌف
التً تتحملها الدولة سواء تلك الناتجة عن انخفاض حصٌلة الضرائب بسبب اآلثار
السلبٌة لتدهور المقدرة التنافسٌة للمإسسات الوطنٌة وانعكاساتها على عوائدها ونتائج
أعمالها أو تلك المتوقعة المرتبطة بتدهور األوضاع االجتماعٌة.
والجدول الالحق ٌبٌن أهمٌة الخسائر المتعلقة بالرسوم الجمركٌة بالنسبة للبلدان
المغاربٌة وعدم وجود بدائل تعوضه فً المدى المتوسط والقصٌر.
الجدول رقم  :4حصة اإلٌرادات الجمركٌة ضمن مجموع اإلٌرادات والناتج المحلً اإلجمالً
البلد
الجزائر
المغرب
تونس

التعرٌفات الجمركٌة على واردات االتحاد األوربً
 %من الناتج المحلً اإلجمالً
 %من مجموع اإلٌرادات
%1.8
%15.2
%1.9
%9.2
%2.6
%21.7

المصدر :د .عبد القادر دربال وزاٌدي بلقاسم ،تؤثٌر الشراكة األورومتوسطٌة على أداء وتؤهٌل القطاع
الصناعً ،الملتقى الدولً حول تؤهٌل المإسسة االقتصادٌة أكتوبر  ،2001سطٌف ،الجزائر.

كما قد تتزاٌد األعباء االجتماعٌة الناتجة عن احتماالت تزاٌد مستوٌات الفقر
وتطور معدالت البطالة وارتفاع تكالٌف الحفاظ على االستقرار االجتماعً والسٌاسً
والتماسك الثقافً ،فتشٌر اإلحصائٌات المتعلقة بمإشرات التنمٌة البشرٌة التً تراجع
ترتٌب معظم الدول المغاربٌة وفشلها فً تحسٌن األوضاع االجتماعٌة ،كما هو مبٌن فً
الجدول التالً:
الجدول رقم  :5دلٌل التنمٌة البشرٌة فً بلدان االتحاد المغاربً
الدولة
تونس
الجزائر
المغرب
مورٌتانٌا
لٌبٌا

قٌمة الدلٌل
0.714
0.693
0.596
0.437
---

الترتٌب العالمً
89
100
112
139
---

S: RAPPORT MONDIAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2001,P: 142,143.

إن تحسن هذه األوضاع ٌعتبر من التحدٌات التً تواجه التنمٌة القطرٌة لما
ٌتطلبه من تكالٌف جهود األمر الذي ٌجعل فرص التخفٌف من المشكالت وعالج الكثٌر
من ا ألزمات كبٌرة فً ظل ترقٌة الجهود التكاملٌة المغاربٌة التً ال بدٌل عنها فً
األمدٌن المتوسط والطوٌل.

-2التحدٌات االقتصادٌة المتعلقة بالقدرات التنافسٌة المؤسسٌة
ستعانً اقتصادٌات بلدان المغرب العربً من تحدٌات كبٌرة وأكٌدة متعلقة
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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بمستوٌات تنافسٌة مإسساتها االقتصادٌة التً ستدخل منطقة حرة فً إطار منافسة غٌر
متوازنة فً ظل استمرار اختالل األوضاع بٌن مإسسات اقتصادٌة فً االتحاد
األوروبً ٌزٌد عددها عن  7.9ملٌون مإسسة ،منها  31000مإسسة ٌزٌد عدد عمالها
عن  ،250تتمٌز بكفاءتها العالٌة وإنتاجٌتها المرتفعة وقدراتها التقانٌة التكنولوجٌة
واإلدارٌة والتسوٌقٌة الكبٌرة التً تطورت آلٌات اندماجها وارتباطها ،وبٌن مإسسات
محدودة الفعالٌة على كافة المستوٌات السابقة مما ٌجعل نتائج المنافسة االقتصادٌة فً
المنطقة الحرة محسومة لصالح األطراف القوٌة ،وٌفرض على جمٌع األقطار اتخاذ
السٌاسات التؤهٌلٌة الالزمة لتمكٌن المإسسات من االستجابة لتحدٌات الحركٌة
االقتصادٌة المجالٌة .فقد أثبتت التجربة فً بعض المناطق مثل منظمة نافتا ،التً تضم
الوالٌات المتحدة وكندا والمكسٌك ،أن االقتصادات النامٌة فٌها كانت المتضرر األكبر،
بحٌث انهارت منظومة المإسسات الصغٌرة والمتوسطة بالمكسٌك وارتفعت بها معدالت
البطالة وتدهورت القدرة الشرائٌة ،الخ ...
ولقد تزاٌد االهتمام فً السنوات األخٌرة بالعوامل المساعدة والمإدٌة "إلى
إحراز الدول لقوة تنافسٌة فً األسواق الدولٌة تزاٌدا عظٌما فً أعقاب تطبٌق سٌاسات
7
التحرٌر والتكٌف واالندماج"
فالقدرات التنافسٌة متباٌنة بٌن أطراف الشراكة األورمغاربٌة وٌمكن مالحظتها
فً النواحً التالٌة:

أ -تباٌن مستوٌات اإلنتاجٌة
تتباٌن القدرة التنافسٌة بٌن االقتصادات تبعا لتباٌن مستوٌات إنتاجٌتها التً تقاس
عادة بمإشر اإلنتاجٌة الشاملة الذي سوف نتعرض له فً مقارنة بٌن مجموعة من
البلدان المغاربٌة واألوروبٌة فٌما ٌلً:

مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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الجدول رقم  :6مإشر اإلنتاجٌة الشاملة خالل سنة 2000
الدولة
الوالٌات
المتحدة
سوٌسرا
بلجٌكا
فرنسا
ألمانٌا
إٌطالٌا
المملكة المتحدة
تونس
الجزائر
المغرب
مورٌتانٌا
لٌبٌا
إجمالً الناتج
المحلً العالمً
للفرد العامل

إجمالً الناتج المحلً
للفرد المستخدم الدوالر
66317
64615
62602
61137
58435
56506
51590

المإشر باعتبار
المملكة المتحدة = 100
127
124
121
118
113
109
100

المإشر :الناتج المحلً
العالمً للعامل كؤساسً
8.26
8.04
7.80
7.6
7.27
7.03
6.4

3531
2612
1958
959
-

0.068
0.050
0.038
0.018
-

0.43
0.325
0.244
0.119
-

8033

0.156

100

المصدر :بحر الدٌن حبٌبً،تعزٌز اإلنتاجٌة والقدرة التنافسٌة فً الدول األعضاء بالبنك،الندوة السنوٌة
 13أكتوبر  ،2001الجزائر.

إن هذا التباٌن فً اإلنتاجٌة على مستوى مجموعة المإسسات االقتصادٌة ممثال
بإنتاجٌة الفرد المستخدم ٌعكس طبٌعة االصطفاء االقتصادي السوقً فً المنطقة الحرة
مستقبال وٌدل على حجم التحدٌات المإسسٌة لألقطار المغاربٌة.

ب-تباٌن العوامل النوعٌة للقدرة التنافسٌة للمؤسسات االقتصادٌة:
تتمٌز االقتصادٌات األوروبٌة بمستوٌات فائقة فً االستخدامات التقانٌة
التكنولوجٌة فً النشاط االقتصادي التً أضحت تساهم بنسبة هامة فً نمو اإلنتاجٌة ،من
خالل األهمٌة المتزاٌدة التً أعطتها تلك الدول لمجاالت البحوث والتطوٌر فالمجموعات
المإسسٌة العشر الكبرى باالتحاد األوروبً أنفقت لوحدها أكثر من  58ملٌار أورو
خالل سنة  8 2001فارتفعت بها مإشرات التنمٌة التكنولوجٌة وأضحت تشكل عامال
نوعٌا فً القدرة التنافسٌة لمإسساتها االقتصادٌة ،فً حٌن نالحظ أن مراتب معظم
االقتصادٌات المغاربٌة بعٌدة عن الوضع التنافسً من خالل مإشر التنمٌة التكنولوجٌة
وأن بعضها اآلخر لٌس له مإهالت الترتٌب 9ولما كان " استخدامنا للتكنولوجٌا الحدٌثة
محدودا وال ٌسانده دعم قوي فً مجال البحوث والتنمٌة ،وهو الشرط الوحٌد لكً نستمد
الجرأة على اقتحام المجال التجاري والنقدي للمنافسة " .10
كما تتمٌز تلك االقتصادات بعوامل نوعٌة هامة مثل:
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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الكفاءة التنظٌمٌة واإلدارٌة على مستوى االقتصاد الكلً وعلى

مستوى المإسسات االقتصادٌة.
موارد بشرٌة على درجة عالٌة من المهارة والتدرٌب واإلعداد،

مع نفس المستوى من الرضا واالستعداد وتوافر فرص المشاركة.
مستوٌات قٌاسٌة فً االلتزام بالمواصفات والتقٌد بالمقاٌٌس

وانعكاسات ذلك فً المٌزة التنافسٌة المتعلقة بالجودة.
موارد رأسمالٌة ترتكز على الكثافة واقتصاد المعرفة.

قدرات تسوٌقٌة كبرى بوسائلها الدعائٌة واإلعالنٌة والتروٌجٌة

العلمٌة ومنظومة مإثراتها وحوافزها....الخ
قدرات مجالٌة للحركٌة االقتصادٌة المإسسٌة فً إطار التجمعات

اإلقلٌمٌة واألسواق المتكاملة معها.
إمكانٌات مالٌة ومادٌة مرتبطة بتطوٌر أشكال االندماجات

المإسسٌة وما رافقها من نمو سرٌع للشركات المتعددة الجنسٌات وتطور مماثل
لفروعها .فقد انتقل عددها من  7000شركة فً بداٌة السبعٌنات إلى أكثر من
 36000شركة فً بداٌة التسعٌنات  11إلى حوالً  63000شركة بعدد فروع
تفوق  690000شركة فرعٌة  12فً مطلع القرن الواحد العشرون ،تإثر فً
حركة السلع والخدمات ،وتتحكم فً تدفقات رأس المال فً العالم التً بلغت
سنة  2000حوالً  7500ملٌار دوالر بزٌادة تعادل أربع مرات مستواها سنة
 ،1990وانتقال لرإوس األموال عبر الحدود بلغت تدفقاته الصافٌة 1200
ملٌار دوالر سنة  13 2000األمر الذي ٌإكد محدودٌة استفادة األقطار المغاربٌة
فً ظل مإسساتها المصرفٌة الضعٌفة وآلٌات وساطتها المالٌة األضعف فً
تعامالتها مع دول االتحاد األوربً .هذه التطورات جعلت األعمال الدولٌة
واألنشطة المكملة لها فً ظل سٌاسات التحرٌر واالنفتاح والعولمة خاصٌة
جدٌدة لالقتصادٌات المعولمة ستإثر على الحركٌة االقتصادٌة المإسسٌة
المحلٌة لالقتصادات الوطنٌة والمناطق الحرة الجدٌدة كالمنطقة األورومغاربٌة.
إن هذه العوامل تشكل تحدٌات للتنمٌة القطرٌة بمنظومة مإسساتها الضعٌفة فً
مواجهة هذه األوضاع الجدٌدة ،التً ال ٌمكن التخفٌف منها إال فً إطار تعدٌل محتوى
وأهداف الشراكة األورومغاربٌة بحٌث تعكس التوازن فً المصالح بشكل ٌجعل ذلك
التباٌن مساهما فً ترقٌة أشكال من الشراكة االستثمارٌة كبدٌل للتوسع التجاري الحالً
الذي سٌإثر على االقتصادات المغاربٌة واقتصادٌات االتحاد األوروبً فً المدى
الطوٌل.
إن التحلٌل السابق ٌظهر مخاطر مسارات التنمٌة القطرٌة المندمجة مع االتحاد
األوروبً فً إطار اتفاقات شراكة انفرادٌة تحت ضغط الظروف المحلٌة والدولٌة،
وبالتالً فإن التخفٌف منها ٌتطلب ضرورة مراجعة السٌاسات الحالٌة لصالح مسار
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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التنمٌة التكاملٌة المغاربٌة التً تتعاون كتكتل اقتصادي مهم مع سائر التجمعات اإلقلٌمٌة
فً إطار اتفاقٌات شراكة تضمن تعظٌم مصلحة جمٌع األطراف من خالل استراتٌجٌة
لمواجهة تحدٌات التعاون الشامل من أجل التنمٌة الشاملة المستدامة.

رابعا :نحو استراتٌجٌة لمواجهة تحدٌات التعاون من أجل
التنمٌة مع االتحاد األوروبً
 -1أهمٌة التعاون المغاربً األوروبً
إن االقتصادٌات المغاربٌة ال تستطٌع أن تعٌش بمعزل عما ٌجري من تحوالت
فً العالقات االقتصادٌة الدولٌة ،األمر الذي ٌفرض علٌها ترقٌة أشكال تعاونها التكاملً
البٌنً وتطوٌر أشكال الشراكة مع التجمعات اإلقلٌمٌة من خالل االندماج اإلٌجابً الفعال
فً الحركٌة االقتصادٌة الدولٌة بصورة تضمن التحسٌن الدائم ألوضاعها االقتصادٌة
واالرتقاء بمستوٌات الحٌاة البشرٌة فٌها.
وإن تنمٌة التعاون مع االتحاد األوروبً تعتبر فرصة إٌجابٌة لمعظم األطراف
المتشاركة خاصة فً ظل التحوالت السرٌعة التً تشهد تنافً التجمعات اإلقلٌمٌة
والفضاءات االقتصادٌة المتكاملة معها فً أمرٌكا الشمالٌة مثل منظمة (نافتا) وعالقاتها
االقتصادٌة الجوارٌة ومنظمة دول جنوب شرق آسٌا (اآلسٌان) ومنظمة التعاون اإلقلٌمً
لج نوب آسٌا الخ ...وبالتالً فإن السٌاسات األورومغاربٌة تتخذ بعدا إستراتٌجٌا كما ٌقول
السٌد رٌمون بار:
« La motivation d’une politique euro-maghrébine va, donc, bien au-delà des
intérêts économiques ou politiques:elle est fondamentalement géostratégique »14

وإن دول االتحاد األوروبً ال تستطٌع أن تنغلق عما ٌجري فً االقتصادٌات
المحٌطة بها من تطورات ستنعكس علٌها سلبا وإٌجابا فتزاٌد االضطرابات واألزمات
االقتصادٌة سٌزٌد من تكالٌف الحد منها ،كما أن ازدهار المنطقة وتطورها سوف
تنعكس آثاره االقتصادٌة اإلٌجابٌة على مجمل الحركٌة االقتصادٌة لالتحاد األوروبً.
ولهذا فإن هناك مصلحة مشتركة فً إقامة تعاون حقٌقً ٌقوم على تعظٌم
مصالح جمٌع الدول بصورة تنعكس فً حدوث نمو مضطرد وتنمٌة مستدامة ،وهذا
ٌعنً ضرورة مراجعة جوانب االختالل فً اتفاقٌات الشراكة القطرٌة مع االتحاد
األوروبً فً إطا ر اتفاقٌة جماعٌة ألقطار االتحاد المغاربً مع االتحاد األوروبً تضع
بدائل للكثٌر من اآلثار السلبٌة التً ستتحملها األطراف الضعٌفة.

 -2طبٌعة ومضمون إستراتٌجٌة مواجهة تحدٌات التعاون من أجل التنمٌة:
إن تعظٌم العالقات التشاركٌة مع االتحاد األوروبً ٌتطلب تؤهٌل االقتصادٌات
المغاربٌة فً إطار إستراتٌجٌة واضحة المعالم محددة األولوٌات على المستوٌات التالٌة:
مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر
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أ -طبٌعة اإلستراتٌجٌة على المستوى القطري:
إن االستفادة من مكاسب الشراكة مع االقتصادٌات المتقدمة ومنظومتها
المإسسٌة المتطورة ٌتطلب إعادة تؤهٌل االقتصادات الوطنٌة فً إطار التنسٌق المغاربً
من خالل المداخل التالٌة:
 مدخل السٌاسة االقتصادٌة الكلٌة للدولة التً ٌجب أن ترتقً بمواردها البشرٌة
التً تعتبر أهم عنصر فً تعظٌم مكاسب التعاون ،واستحداث المنظومة اإلدارٌة
والقانونٌة وتطهٌرها من الفساد المستشري ،ومن الجمود واالنتقائٌة ،نحو مزٌد من
المرونة والشفافٌة والوضوح وتكافإ الفرص المتعلقة بالحركٌة االقتصادٌة ،وإقامة بنٌة
أساسٌة معلوماتٌة وتكنولوجٌة من أجل بناء التحوالت على قواعد اقتصاد المعرفة فً
نفس مجاالت المٌزة النسبٌة لهذه المنطقة بصورة تإدي إلى االنتفاع بالموارد الطبٌعٌة
المتوفرة من خالل التحكم المتنامً فً مستوٌات التصنٌع واالنتقال من الوضع الرٌعً
األحادي ضمن الصادرات إلى مرحلة التنوٌع السلعً والقٌمً الذي ٌفضً إلى المزٌد
من تقلٌص التبعٌة التجارٌة وتحوٌلها إلى شراكة تجارٌة مبنٌة على قواعد صناعات
المٌزة النسبٌة الخ...
 مدخل السٌاسات االقتصادٌة الجزئٌة التً تإدي إلى رفع كفاءة األداء وزٌادة
القدرة التنافسٌة للمإسسات االقتصادٌة من خالل التؤهٌل النوعً القتصاد المإسسة
عبر وظائفها األساسٌة ،بدءا من النواحً الخاصة بوظٌفة األفراد بالتحسٌن المستمر
لمواردها البشرٌة بواسطة التؤهٌل المتواصل الذي ٌترافق مع التطورات العلمٌة
والمعرفٌة فً الجوانب اإلدارٌة والتنظٌمٌة .فتجربة اقتصادٌات االنفتاح الحالٌة أدت
إلى تطورآلٌات المإسسات الرٌعٌة التً ال تعطً أٌة قٌمة للفرد فً المإسسة وتضعف
مشاركته وتقزم دوره ،الخ ...وإعادة االعتبار إلى وظٌفة التموٌل واالستثمار مع
تحسٌن المحٌط المالً والمصرفً وتطوٌره إلقامة األدوات الجدٌدة للتموٌل والصٌغ
الحدٌثة لالستثمار وتوطٌن مناخ تنافسً بمنظومة حوافز قطرٌة إضافة .إلى ضرورة
االرتقاء بوظٌفة اإلنتاج لٌس فقط من خالل الجوانب الكمٌة بل من خالل تطوٌر
النواحً النوعٌة التً ستنعكس فً رفع كفاءة المإسسة وتحسٌن إنتاجٌتها.
كما ٌستدعً األمر إعادة االعتبار إلى أنشطة وظٌفة التسوٌق وتثمٌنها لتساهم
فً تعبئة القدرات التنافسٌة على مستوى المإسسات االقتصادٌة من أجل البقاء
واالستمرار والتطور على المستوى الوطنً ،واكتساب حصة ضمن األسواق اإلقلٌمٌة
والدولٌة.

ب -طبٌعة اإلستراتٌجٌة على المستوى المغاربً
إن االتحاد المغاربً ٌعتبر أفضل مجال حٌوي للحركٌة االقتصادٌة لمإسساته
اإلنتاجٌة تستطٌع فً إطاره أن تضمن رفع قدرتها التنافسٌة كخطوة فً طرٌق االندماج
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فً السوق األوروبٌة والدولٌة.
وفً ظل هذه التحوالت الدولٌة واإلقلٌمٌة تزداد أهمٌة وأولوٌة مسار التنمٌة
التكاملٌة لتحقٌق التنمٌة القطرٌة رغم عدم الوضوح الحالً الذي ٌخفٌه ضباب األولوٌات
السٌاسٌة القطرٌة اآلنٌة .ولكننا نعتقد جازمٌن بؤن التحوالت فً المدى الطوٌل تفرض
على كل دولة من الدول المغاربٌة إعادة رسم سٌاساتها فً إطار اتحاد المغرب العربً
الذي ٌضمن المصالح االستراتٌجٌة الدائمة لكافة األقطار وبالتالً تعاد صٌاغة االتفاقٌات
بصورة تإدي إلى مساهمة األطراف القوٌة فً تموٌل فعلً لعملٌات تؤهٌل االقتصادٌات
المغاربٌة .ذلك أن البرنامج الحالً (مٌدا) غٌر كاف لتحقٌق هذا الهدف الذي نعتقد بؤنه
سٌعود بالحركٌة والدٌنامٌكٌة االقتصادٌة على دول االتحاد األوربً المغاربً .فً حٌن
أنه بمشروطٌته الحالٌة وإجراءاته المعقدة وطبٌعة القطاعات الموجه لها ال ٌفً
بمتطلبات الشراكة المتوازنة والمسإولٌة التارٌخٌة لبلدان االتحاد األوروبً على
محدودٌة التطور فً منطقة جنوب البحر األبٌض المتوسط .والشكل رقم ٌ 2وضح
االتفاقٌات التموٌلٌة فً إطار برنامج (مٌدا) خالل الفترة  1999-1996وٌبٌن محدودٌته
القٌمٌة والقطاعٌة والمحلٌة.
وفً سنة  2000كان نصٌب البلدان المغاربٌة ال ٌزٌد عن  243ملٌون أورو
من اإلجمالً السنوي المقدر بل  879ملٌون أورو أي بنسبة  % 28من مجموع
المخصصات.
ورغم أهمٌة المبلغ المخصص فً برنامج (مٌدا  )2للفترة 2000/2006
والمقدربل  5.4ملٌار أورو الذي ٌترافق مع تموٌل من البنك األوروبً لالستثمار ٌقدر
بل 6.4ملٌار أورو إضافة إلى تموٌل خاص بالمشارٌع اإلقلٌمٌة ٌعادل ملٌار أورو،
فٌكون بذلك إجمالً التموٌل والمساعدات المتاحة المرتبطة بالشراكة ٌزٌد عن 12.7
ملٌار أورو لمدة  7سنوات بمعدل  1.8ملٌار أورو سنوٌا.
وال شك أن هذا التموٌل محدود بالمقارنة مع عدد الدول التً تحتاج إلى
المساعدات وهو غٌر كاف لتؤهٌل االقتصادٌات النامٌة المتوسطٌة لتكون طرفا فاعال
فً منطقة حرة تحتوي أزماتها وتحقق أهداف تنمٌتها المحلٌة واإلقلٌمٌة التشاركٌة .

الخاتمة
تتمٌز منطقة االتحاد المغاربً بوزنها الجٌوسراتٌجً الهام على مستوى
مواردها وإمكانٌاتها ،وعلى مستوى عالقاتها التشاركٌة مع التجمعات اإلقلٌمٌة فٌما
ٌتعلق بحركة السلع والخدمات ورإوس األموال واألٌدي العاملة ،وقد ارتبطت دولها
باتفاقٌات شراكة منفردة مع االتحاد األوروبً ستإدي إلى تحقٌق مكاسب ومزاٌا معتبرة
إال أنها سوف تتحمل تكالٌف كبٌرة وستواجه تحدٌات كثٌرة سواء على مستوى
التوازنات االقتصادٌة والمالٌة الكلٌة ،أو على مستوى القدرات التنافسٌة لمنظومتها
المإسسٌة ،األمر الذي ٌتطلب ضرورة انتهاج استراتٌجٌة لتؤهٌل االقتصادٌات المغاربٌة
فً مجال السٌاسات االقتصادٌة الكلٌة للدولة ،والسٌاسات االقتصادٌة الجزئٌة
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بالمإسسات االقتصادٌة فً إطار مسار التنمٌة التكاملٌة لدول االتحاد من أجل إعادة
التوازن التفاقٌات الشراكة من خالل الوزن التفاوضً واالقتصادي للتجمع المغاربً.
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الشكل رقم  :2االتفاقٌات التموٌلٌة فً إطار برنامج مٌدا وتوزٌعها القطاعً
الوحدة :ملٌون أورو
خالل الفترة1999-1991 :
الجزائر

( 164مليىن أورو)

8%
47%

33%

12%

انتعديم % 42

انقطبع االجتمبعي % 11

دعم انتحىل االقتصبدي% 29

انبيئت % 7

المغرب ( 660مليىن أورو)
5%
31%

27%

15%

22%

انتنميت انريفيت % 22
انتعديم اهليكهي % 27
دعم انتحىل االقتصبدي % 31

انقطبع االجتمبعي % 15
انبيئت % 5

تىوس ( 428.4مليىن أورو)

42%

7%

29%
11%

انتنميت انريفيت % 11
انتعديم اهليكهي % 42

11%

دعم انتحىل االقتصبدي % 31
انقطبع االجتمبعي % 11
انبيئت % 7

المجموع المغاربً ( 1252ملٌون أورو)
Source : Commission Européenne, « fiches de pays » UE-MAGHREB,12/2000
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