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 مكانة دول اتحاد المغرب في النظام الجديد للتجارة العالمية

 التفعيل واالستراتيجيات البديلة لمداخي

 صاولي مراد
 الجزائر-أستاذ مساعد/ كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير/ جامعة قالمة

  مستخلص البحث:
شعوب يمثل بناء المغرب العربي كوحدة إقليمية خيارا استراتيجيا بالنسبة ل

البد  زحف العولمةمع التي بإمكانها مواجهة المستقبل  االقتصادية المنطقة، فالقوى
  الندماجلمؤهالت بشرية واقتصادية تؤهلها عند تكتلها في إطار إقليمي  وأن يكون لها

وزن اقتصادي وسياسي في العالقات الدولية وأن  في االقتصاد العالمي والحصول على
اتحاد المغرب العربي يلعب ف ،العالمية اإلقليميةالتكتالت  تلفشريكا فعاال لمخ تصبح

يرتبط اقتصاديا بكل المجموعات  إذ العالمية، دورا مهما في المبادالت التجارية
األوربي والواليات المتحدة األمريكية مع انفتاحه   خاصة االتحاد االقتصادية الدولية

ما بينها باتفاقيات للتعاون والتكامل والتي ترتبط في على القوى االقتصادية الناشئة
 .االقتصادي

 مقدمة

 عقوودلعل من أهم الظواهر التي أصبحت تميز االقتصاد العالمي خالل ال
هوووووي تلووووو  التيوووووورات الكبيووووورا والمذهلوووووة فوووووي المجووووواالت  األخيووووورا الما وووووية 

ا تل  ذالتكنولوجية وتزايد حجم المبادالت الدولية وتزايد االعتماد المتبادل  وك
جهويووووة  اقتصوووواديةوتجمعووووات )تكووووتالت  لنزعووووة المتزايوووودا كنالووووا  تالووووكيالت ا
وانتقوووووال العالقوووووات الدوليوووووة مووووون مرحلتهوووووا العالميوووووة إلووووو  مرحلتهوووووا   إقليميوووووة)

 :جانبين الالمولية  والتي يمكن النظر إليها من
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نووودماإ  إذ ينظووور للتكامووول االقتصوووادد علووو  أنووو  إحووود  ا ليوووات كاألول ا
ات البلدان علو  الصوعيدين اكقليموي ل  اندماإ اقتصادي تساعد عهمة التمال

الالووووركات و والعوووالمي  مووون خووووالل تعمووويم العولموووة وتزايوووود انووودماإ الم سسوووات 
الثوووواني فينظوووور للتكاموووول االقتصووووادد علوووو  أنوووو  يوووو دد إلوووو  الووووزوال   الكبوووور 

الدراسووة بووين ت التوودريجي للدولووة موون الووداخل ويحوود موون اعتمادهووا علوو  ذاتهووا.
ليووووة لالنوووودماإ فووووي آالتكاموووول االقتصووووادد المغوووواربي نجووووا  يووووة إالووووكالية إمكان

 االقتصاد العالمي.
 هووواانيلقوووت الجهوووود المغاربيوووة المالوووتركة لتنميوووة تجارتهوووا الخارجيوووة وتيوير 

انيالقا من االفتراض النظرد الذد ينص علو  أن السووا المغاربيوة الواسوعة 
 دد إلووو  أن تووو نتاجيوووة المغاربيوووة مووون الممكووونأموووام المنتجوووات والمووودخالت اك

تحقيووا مكاسووب مالووتركة لهووا   لعوول فووي مقوودمتها اسووتغالل الثووروات اليبيعيووة 
  التجارا الخارجية من أسس اقتصادية من خالل ما تقدممستغلة عل  الغير 

توسيع السوا أمام منتجات الدول المتقدمة  وبالكل يسمح لهوا إقاموة مالواريع 
اقتصووووواديات الحجوووووم   إمكانيوووووات االسوووووت ادا مووووون مووووون خاللهووووواتحقوووووا تكبيووووورا 

باك افة إلو  التيوور الوذد قود يصويب األنالوية اكنتاجيوة والخدميوة المكملوة 
والتنميوة ب عول  ووالمساندا للقياعات اكنتاجية  وما يهيئ لها من حووافز النمو
 التوسع في قياعات التصدير وفي كافة األنالية التجارية.

درات التنافسوووية مثووول هوووذا النتوووائ  تووو دد مووون جانوووب آخووور إلووو  تحسوووين القووو
لمنتجووووات األقيووووار المغاربيووووة موووون خووووالل زجهووووا فووووي أسووووواا الوووودول المتقدمووووة 
واحتكاكهووووا المباالوووور بالمنتجووووات األجنبيووووة بالمسووووتو  الووووذد ييووووور المنتجووووات 
المحلية المغاربية نوعيا وتقنيوا وكوذا تخليصوها مون القيوود والحوواجز الجمركيوة 

جهوة أخور  ال بود وأن تونعكس التي تواجهها في أسواا الدول الصناعية  من 
حصوويلة كوول ذلوو  علوو  تالووجيع انتقووال عناصوور اكنتوواإ موون أقيووار المنيقووة 

الوووروابي التجاريوووة وموووا ينالووو  عنهوووا مووون  ولتوسوووع ونموووهوووذا نتيجوووة لكالمغاربيوووة 
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مصووالح اقتصووادية مالووتركة ممووا يوو دد إلوو  تعزيووز االتجاهووات التكامليووة فووي 
زالة العقب ات التي تقف أمام تحقيا التكامول مختلف القياعات االقتصادية  وا 

واالندماإ المغاربي الذد ال تتوقف ايجابياتو  عنود تلو  الحودود بول تمتود مزايوا 
النظام التجارد المتعودد  إيار هذا التكامل لتالمل كل الدول العربية وذل  في

 العالمية. التجارا األيراف وتحت مظلة منظمة
هووذا المو وووج لةجابووة  تلوو  هووي الخل يووات التووي كانووت ورا  الخوووض فووي 

 عل  اكالكالية التالية:

 التجاريوة المنظوموة فوي االنودماإ االيجوابي المغاربيوة للودول يمكون كيوف 1-
 من عة؟ أقص  لها يحقا بما العالمية الجديدا

 لتعزيوز إسوتراتيجية تالوكيل اتحواد مغواربي بمثابوة فوي الالوروج يعتبور أال2- 
 لمنظموة التجوارا ن ومامها الكلويلهذا الودول فوي إيوار ا الت او ي المركز
 ؟العالمية

 لمعالجة هذا المو وج اعتمدنا ال ر يات التالية:و 
ينيوود علو  مجموعوة موون و يتسوم النظوام االقتصوادد العوالمي بالديناميكيوة  -

يتغيوور فووي كوول مرحلووة موون مراحوول و العواموول والقووو  الدافعووة تجعلوو  يتجوودد 
 تيورا.

مية لم تكن مقصورا عل  الدول النامية بول آثار النظام الجديد للتجارا العال -
 بدرجات مت اوتة.و أنها سوف تيول جميع بلدان العالم سلبا أم إيجابا 

تسوووت يد الووودول الناميوووة مووون المزايوووا المتعوووددا التوووي يحتويهوووا النظوووام الجديووود  -
 .ع التحديات الميروحة ب ردهاللتجارا العالمية لكنها ال تستييع رف

التكووووووتالت و دور الالووووووركات المتعووووووددا الجنسوووووويات  تعوووووواظمو يسوووووواهم تنووووووامي  -
االسوووتثمارات و االقتصوووادية العمالقوووة فوووي رسوووم االتجاهوووات الجديووودا للتجوووارا 

 العالمية.
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التمركوز و االستثمارات العالميوة بالقيبيوة و تتميز االتجاهات الجديدا للتجارا  -
 .في المنايا الجغرافية العالمية الكبر 

 
 لعالمية:ا لتجارةلة مع متطلبات النظام الجديد تكييف االقتصاديات المغاربي

تلعوووب اقتصووواديات دول اتحووواد المغووورب العربوووي دورا هاموووا فوووي االقتصووواد 
العالمي  إال أن بعض التقوارير المختل وة أالوارت إلو  تودني مسوتويات اكنتواإ 
فووي هووذا الوودول إلوو  معوودالت منخ  ووة  وي كوود بعووض المووراقبين االقتصوواديين 

لوودول ت وووا بكثيوور النتووائ  المحققووة. وموون بووين السياسووات أن إمكانيووات هووذا ا
التي ييرحها البعض للتغلب عل  العقبات االقتصادية التي تواج  هذا الدول 

ت عيل االت اقيات التجارية واكسراج في االنتقال إل  مراحل  وبدون استثنا  ه
د الواقووع االقتصووادد الووذ لوو   وحتوو  نسووتييع التعوورف عمتقدمووة لهووذا االتحوواد
الياقوات التوي تتووافر و اكمكانيوات  البود مون تالوخيص  يميز البلدان المغاربية
 .عليها بلدان المنيقة

الهياكل االقتصوادية و يبين لنا الجدول الموالي أهم المميزات العامة للبن  و 
     .أهم الثروات المتواجدا في المنيقةو اكنتاجية المغاربية  و 
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 البلد

 الوحدة
 المجموع موريتانيا تونس المغرب ليبيا الجزائر

 5.832 1080 164 446 1.760 2.382 (2المساحة )ألف كلم

( 2000السكان )
 مليون

24,6 4 24,5 7,99 1,85 62,94 

 32193 - 1790 3 22000 8400 احتياطي البترول

 133100 - 3100 100 25700 104200 احتياطي الغاز

الناتج الداخلي الخام 
 )مليون دوالر(

63650 22326 14213 9019 816 110024 

Source: joseph Muzikar, Les Perspectives de L’intégration des pays  

Maghrébins, centre européen universitaire de Nancy,  édition V. doux, 2007, 

P.29 
بلوودان فووألن األموور يتيلووب موون د تعوواون اقتصووادد بووين أد نظريووا لنجووا  أ

النظووام االقتصووادد العووالمي الجديوود  توووفر مجموعووة موون الالووروي التووي حووددها
والذد يعتمد عل  الحرية الميلقة لحركوة الب وائع بوين البلودان المالواركة كموا 

  .التبادل التجارد أن  يعتمد عل  توزيع العمل بين الدول التي تسمح بنمو
 (1964-1975)ت أول محاولووة للالووراكة االقتصووادية المغاربيووة مووا بووين وكانوو

والثانيووة  1964/09/26وذلوو  بعوود اجتموواج وزرا  االقتصوواد المغاربووة األول فووي 
نووفمبر مون ن وس السونة فوي ينجوة  وات وا علو  إنالوا  الهيئوة الدائموة  26في 

ة   المكل ووووووة بدراسووووووة مجموووووووج المالوووووواكل المتعلقووووووCPCMللتالوووووواور المغوووووواربي  
ثالثووة  1964وقوود اقترحوت هووذا الهيئووة سوونة    1)بالتعواون االقتصووادد المغوواربي

 حلول للمالاكل التي تعاني منها البلدان المغاربية وهي: 
الذد يوجب إم ا  ات اقية الوحدا المغاربية االقتصادية  الحل األقصى: -

يجاد عملة مالتركة مع تج انس مع إلغا  العراقيل الجمركية في وج  السلع  وا 
السياسات االقتصادية بين بلدان االتحاد وتالكيل مجلس ل  السلية في 

 اتخاذ القرارات.
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الوذد يت ومن تالوكيل تودريجي للوحودا المغاربيوة االقتصوادية الحل األدنىى:  -
دوريووة للنقووال حووول ت سوويس  تواالرتبايووات الوحيوودا هووي المالوواركة فووي حوووارا

 مصانع جديدا.

د الصووناعة وتحريوور التجووارا وأعيوو  هووذا : يتمثوول فووي توحيووالحىىل الوسىىطي -
سووونوات للتقلووويص مووون القووووانين الجمركيوووة فوووي  5الحووول للبلووودان المغاربيوووة مووودا 

الموووووواد والسووووولع المتبادلوووووة  ومحاولوووووة ت سووووويس بنووووو  مغووووواربي مالوووووتر  لتمويووووول 
 توحيد سياساتها االقتصادية.  المالاريع لل ائدا المالتركة واالتجاا نحو

ع االقتصووادية فووي الميوودان واجهتهووا بعووض غيوور أن تحقيووا بعووض المالوواري
 :  2)المالاكل والتي نذكرها منها

مو وووج النقووال هنووا كووان يتمحووور حووول المووواد موون  مراقبىىة رأس المىىال: - 
الم سسووووات المالوووواركة فووووي االتحوووواد فقووووي هووووي القابلووووة للتووووداول فووووي األسووووواا 

بلودان المغاربية بدون قيوود  وهوذا يعنوي أن الم سسوات الموجوودا داخول هوذا ال
وبرأس موال أجنبوي سووف تتقيود بهوذا القوانون  ومنو  يكوون االقتصواد األجنبوي 

 المست يد األكبر وليس االقتصاد المغاربي.
حتو  تكوون الموادا المصونوعة فوي مشكل أصل البضىائع ونسىبة الشىراكة:  -

المنيقووة المغاربيووة مو وووج المبادلووة ذات أصوول مغوواربي يجووب توووافر بعوووض 
نسوبة الالوراكة فيو  تكوون بنسوبة ت ووا  مال المغاربي أورأس ال وهي:  الالروي

50%.  

الالووووراكة المغاربيووووة ال يمكوووون أن تسووووت يد منهووووا سووووو   :الميىىىىزة الصىىىىناعية -
الصوووناعات الحديثوووة التوووي تالوووكل أسووواس السووووا الوينيوووة حيووو  نجووود نصووويب 

  .الصناعات القديمة  ئيل التي تالكل معظم النسي  الصناعي المغاربي

تحديوود و يت وومن هووذا العموول علوو  تقوودير لحلقووة اكنتوواإ و  :شىىروط اإلنتىىاج -
 القيمة الم افة الوينية.

 .يو ح لنا الجدول الموالي المبادالت التجارية البينية للبلدان المغاربيةو   
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  (: التجارة البينية لدول االتحاد2جدول رقم )
 .%الوحدا نسبة مئوية 

 أخرى
آالت 

ومعدات 
 النقل

سلع 
تحويلية 

 أخرى

د الموا
 الكيميائية

السلع 
 التحويلية

 الوقود المعادن
المواد 

الزراعية 
 الخام

 الدولة األغذية

- 
1.0 

1.0 
1.0 

1.1 
1.0 

1.0 
1.3 

2.5 
2.6 

0.4 
0.5 

96.4 
96.3 

0.0 
0.1 

0.7 
0.6 

(1الجزائر)  
(2)  

- 
- 

- 
- 

0.7 
1.6 

3.6 
3.3 

4.3 
4.9 

0.3 
0.0 

94.9 
94.8 

0.1 
0.1 

0.5 
0.3 

(1ليبيا    )  
(2)  

0.1 
0.1 

1.0 
1.0 

- 
- 

- 
- 

0.2 
0.1 

40.4 
42.2 

0.5 
0.5 

0.1 
0.1 

55.8 
55.3 

(1موريتانيا)  
(2)  

- 
- 

9.4 
6.6 

04.0 
09.0 

19.8 
16.6 

53.9 
57.7 

12.5 
11.3 

2.7 
2.3 

2.9 
2.3 

28.1 
55.3 

(1المغرب )  
(2)  

1.0 
1.1 

1.8 
00.9 

00.0 
06.1 

12.6 
12.0 

73.5 
79.4 

1.4 
1.5 

12.7 
9.0 

0.7 
0.7 

11.7 
9.6 

(1تونس)  
(2)  

 .0111-0440( الفترة الممتدة من 0)
 .0110-0111( الفترة الممتدة من 0)

 Source: Badre Eddine Allali, Le commerce inter-Maghrebin: pour une 
Dynamisation des échanges, 0111, p. 10   

وموون خووالل الجوودول السووابا ونتيجووة لعوودا اعتبووارات يمكوون تلخيصووها فووي 
وا خووور سياسوووي يمكووون وصوووف التجوووارا ن أساسوووين إحوووداهما اقتصوووادد عووواملي

تتسم نوعا ما بال عف. وسنتعرض للعاملين االقتصادد  االعربية البينية ب نه
 : 3)والسياسي عل  التوالي

ويتمثوووول العاموووول االقتصووووادد فووووي تالوووواب  هيكوووول الصووووادرات لوووودول اتحوووواد  -أ
فووي هووذا السووياا  المغوورب العربووي )انظوور الجوودول السووابا   حيوو  يالحووظ

موووثال تالووواب  هيكووول صوووادرات كووول مووون ليبيوووا والجزائووور علووو  اعتبوووار أنهموووا 
موون هيكوول صووادرات هوواتين  %59دولتووين ن ييتووين  وبالتووالي فووألن حوووالي 

الوودولتين يتمثوول فووي الوون ي ومالووتقات . كمووا يتالوواب  هيكوول صووادرات المغوورب 
ت ملحوظة وتونس وموريتانيا  حي  تمثل المعادن والسلع التموينية معدال
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من صادراتها وبالرغم مون أن األغذيوة والموواد الزراعيوة الخوام تمثول معودل 
إال أن توووووتر السياسووووة بينهمووووا  %(8.62ملحوووووظ فووووي صووووادرات موريتانيووووا )

وبين ليبيا أد  إلو  عودم وجوود عالقوات تجاريوة بوين الودولتين. كموا يمكون 
التجاريوة بوين قول ن س الالي  عل  ت ثير العوامل السياسية علو  العالقوة 

 كل من المغرب والجزائر عن اختالف هيكل صادرات كل منهما.
 العاموووول السياسووووي فيتجسوووود فووووي بووووروز عالقووووات التعوووواون أحيانووووا أو أمووووا -ب

عالقوووات الصوووراج أحيانوووا أخووور  ويالحوووظ فوووي هوووذا السوووياا أن العالقوووات 
العربيوووة تتسوووم مثلهوووا فوووي ذلووو  مثووول الووونظم اكقليميوووة األخووور   –العربيوووة 
عالقووووات التنسوووويا والتعوووواون أحيانووووا  وعالقووووات التوووووتر والصووووراج  بوجووووود

أحيانا أخر . فالعالم العربي وبقية النظم اكقليميوة األخور  فوي الجنووب  
مثول إفريقيووا تالوهد باسووتمرار صوراعات سياسووية وثقافيوة وال تتسووم المنيقووة 

العربيوة تسوتمر -العربية بكثرا الصراعات فقي  بل أن الصراعات العربية
 .تداعياتها عل  العالم العربي ككل في

 
 :الطبيعة الهيكلية لالقتصاديات المغاربية

: لعول التيوورات الكبيورا التوي يعرفهوا االقتصواد العلموي حاليوا تسوتدعي الجزائر
من الجزائر رفع التحدد لمواجهة هذا التغيرات والبحو  عون سياسوات تنمويوة 

يل التنمووووود الجهووووود بديلووووة عوووون تلوووو  التووووي عرفتهووووا موووون قبوووول  ويظهوووور البوووود
اكسوووتراتيجية خاصوووة فوووي المغووواربي فوووي إيوووار هوووذا التكتووول إحووود  السياسوووات 

  لهووذا الغوورض بووادرت الجزائوور إيووار ان وومامها إلوو  منظمووة التجووارا العالميووة
بألدخال إصالحات هيكليوة علو  المسوتويين الكلوي والجزئوي وتيبيوا سياسوات 

لمي  ومووون خوووالل تحليووول تسووومح لهوووا باالنووودماإ االيجوووابي فوووي االقتصووواد العوووا
يعواني مون  لتيور االقتصاد الجزائرد نجدا في بداية التسعينات كان وما يوزا

 تبعية اقتصادية متعددا األبعاد.
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موون احتياجووات السووكان  3/2: وتتمثوول فووي اسووتيراد مووا يقووارب تبعيىىة اذائيىىة -
ويمكوون إرجوواج موورد هووذا    4)الغذائيووة وخاصووة منهووا الحبوووب بمختلووف أنواعهووا

عية أساسا إل   عف اكنتاإ الزراعية بوالرغم مون السياسوات اكصوالحية التب
التي الهدها القياج مموا أد  إلو  انخ واض نصويب ال ورد الواحود مون المنتووإ 

 الغذائي. 
: ناجمة أساسا عن يبيعة االختيارات التكنولوجية والنمي تبعية تكنولوجية -

ت والذد تميز بافتقارا إل  التصنيعي الذد اتبعت  الجزائر خالل عقد السبعينا
باك وووافة إلووو  الرغبوووة لووود  متخوووذد    5)سياسوووة تكنولوجيوووة وا وووحة ومتميوووزا

القوورار فووي الحصووول علوو  التجهيووزات والمعوودات اكنتاجيووة والمصووانع الجوواهزا 
 أمام إلحا  وكثافة البرام  االستثمارية المتزايدا. 

تكنولوجيووة وباالختيووارات : وهووي مرتبيووة بالتبعيووة الغذائيووة والتبعيىىة الماليىىة -
التمويليووة التووي اعتموودت عليهووا الجزائوور فووي تمويوول بوورام  تنميتهووا االقتصووادية 

الوووكلت إيوووورادات المحروقوووات إلووو  جانوووب االسووووتدانة  حيووو خوووالل السوووبعينات 
 الخارجية مصدرا أساسيا في عملية تمويل المالروعات.

بيعيووووووة : علوووووو  الوووووورغم موووووون افتقووووووار االقتصوووووواد التونسووووووي للموووووووارد اليتىىىىىىونس
واالقتصادية مقارنة ببعض بلدان المنيقة  إال أن وقوع األزموة الماليوة الراهنوة 
عليوو  كانووت أقوول حوودا و وووررا حيوو  اسووتياج  أن يمووتص الصوودمات بكي يوووة 
أحسوووون موووون كثيوووور موووون البلوووودان الالووووبيهة معوووو  موووون حيوووو  الظووووروف والموووووارد 

وديووووة االقتصووووادية  وموووورد هووووذا يعووووود إلوووو  تحسوووون مسووووتويات اكنتاجيووووة والمرد
االقتصووادية فووي بعووض األنالووية منهووا خاصووة السووياحة التووي أصووبحت تالووكل 
المصووودر األول مووون العملوووة الصوووعبة بعووود تراجوووع أسوووعار البتووورول فوووي السووووا 

السوياحة  لالدولية  غير أن هيكل  االقتصادد الذد يعتمد أساسا علو  موداخي
تابعوووا والبتووورول وال وسووو ات جعلووو  كغيووورا مووون االقتصووواديات األخووور  للمنيقوووة 

لتقلبات التغيرات التي تحود  فوي األسوواا العالميوة  ويعواني بودورا إلو  تبعيوة 
خارجيووة متعووددا األالووكال خاصووة فيمووا تعلووا بوارداتوو  موون السوولع االسووتهالكية 
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والغذائيووة  وقوود تظووافر ذلوو  مووع الهووزات والتقلبووات التووي عرفتهووا أسووواا السوولع 
ن مواجهوووة االخوووتالالت والموووال الدوليوووة لجعووول االقتصووواد التونسوووي عووواجز عووو

الهيكليووة التووي أصووبح يعرفهووا منووذ ميلووع الثمانينووات  وموون أهووم هووذا العقبووات 
  : 6)التي حالت دون تحقيا ذل 

 عجز هيكلي في ميزان المدفوعات -
االقتصووواد  تراجوووع اكنتووواإ مووون البتووورول وال وسووو ات وتراجوووع معووودالت نموووو -

   .لقرن العالرين% خالل العالرية األخيرا من ا3ليستقر عند متوسي 

 تبعية خارجية فيما يتعلا بالسلع االستهالكية والسلع التجهيزية  - 
تراجووع حصوويلة اكيوورادات موون العملووة الصووعبة نتيجووة تراجووع أسووعار المووواد  -

 .األولية في األسواا الدولية

علوو  غوورار االنتعووال والديناميكيووة التووي عاالووها االقتصوواد  :المغىىرب األقصىىى
%  7,5إلو   ا السبعينات حي  وصول معودل متوسوي النمووالمغربي خالل فتر 

وهذا نتيجة لالرت اج الكبيور الوذد عرفتو  أسوعار ال وسو ات التوي تالوكل الموادا 
الرئيسوووية فوووي الصوووادرات المغربيوووة  فألنووو  عووورف بعوووض االخوووتالالت الهيكليوووة 
خالل عالرية الثمانينات  مما دفع بالسليات تيبيا مجموعة من اكجرا ات 

التعديليووة الهيكليووة تحووت إالووراف صووندوا النقوود الوودولي والالووروج فووي والبوورام  
وموون أهووم العقبووات التووي    7)إعووادا جدولووة الووديون الخارجيووة للمغوورب األقصوو 

ال وسوو ات  اعتموواد صووادرات  علوو  منتوووإ واحوود فقووي وهووو عرفهووا هووذا البلوود هووو
 ات فووي حوواالت تراجووع األسووعار الدوليووة لل وسوو  ممووا أد  إلوو  اخووتالل إيراداتوو

 تراجوووع نسوووب التبوووادل الدوليوووة   وكوووذل  الفتقوووارا لمصوووادر ياقيوووة معتبووورا مموووا 
الووكل عبئووا كبيوورا علوو  االقتصوواد المغربووي وسوواهم فووي زيووادا العجووز الهيكلووي 

خاصة بعد ارت اج أسعار البتورول وأحيانوا أخور  ب عول    8)لمبادالت  الخارجية
 انخ اض أسعار ال وس ات وقيمة الدوالر األمريكي.
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: يتميز االقتصاد الليبي ببعض الخصوصيات التوي تميوزا عون غيورا مون بيالي
االقتصوواديات المغاربيووة األخوور   السوواعة كبيوورا فووي المسوواحة وقلووة فووي عوودد 
السكان وثوروا بتروليوة معتبورا وقلوة األيودد العاملوة المحليوة ووجوود احتياجوات 

مهاجرين ذود تستقبل أعداد كبيرا من ال اكبيرا من عنصر العمل  جعلت ليبي
 0521% سوونة 11جنسويات مختل ووة  حيوو  ق ووزت نسوبة السووكان األجانووب موون 

  ولقد كان للتواجد األجنبي المكثف نتائج  االقتصادية 0551% سنة 48إل  
السوولبية تمثلووت خاصووة فووي عوودم تمكوون األيوودد العاملووة المحليووة موون اكتسوواب 

بورا  األجانوب سونة المهارات والخبرات المهنية الالزموة  حيو  كانوت نسوبة الخ
ورغم المالاريع االستثمارية ال وخمة ومحاولوة تيووير    9)%70تعادل  1975

القياج الزراعي واكيرادات المالية ال خمة ب عل ارت اج أسعار البترول  فألن 
االقتصووواد الليبوووي ظووول يعووواني مووون ت كووو  هياكلووو  اكنتاجيوووة وخلووول كبيووور فوووي 

 تجارت  الخارجية.
يتانيووووا أقوووول البلوووودان المغاربيووووة كثافووووة سووووكانية مقارنووووة : تعتبوووور مور موريتانيىىىىا 

بمسوواحتها الجغرافيووة  وأقلهووا أي ووا موون حيوو  نصوويب ال وورد الواحوود موون النووات  
  وتعوووود 1989دوالر سوووونة  480القووووومي الووووداخلي اكجمووووالي حيوووو  لووووم يتعوووود  

موريتانيوووا بلووود زراعوووي رعوووود  بالدرجوووة األولووو   باك وووافة إلووو  وجوووود بعوووض 
عية كاسوووتغالل المنووواجم وبالخصووووص منووواجم الحديووود الوووذد النالوووايات الصووونا

% موون 90) أصووبح يالووكل تصووديرا المصوودر األساسووي للعملووة الصووعبة للووبالد
موووع محووواوالت كقاموووة بعوووض الوحووودات   10) 2006إجموووالي الصوووادرات سووونة 

الصناعية الصغيرا والمتوسية وبالخصوص في صوناعة السوم  التوي تتووافر 
غير أن الج اف والمالواكل االقتصوادية التوي عرفتو  عليها ثروا سمكية كبيرا  

موريتانيووووا خووووالل عالوووورية الثمانينووووات أدت إلوووو  تراجووووع مسووووتويات النمووتزايوووود 
العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجارد  وكغيرها من البلودان المغاربيوة 

فوووي تيبيوووا  1985لمواجهووة هوووذا المالووواكل الوورعت موريتانيوووا ابتووودا  موون سووونة 
عديل الهيكلي المقتر  عليها من يرف صندوا النقد الدولي والبن  برنام  الت
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نعال أهم األنالية االقتصوادية فوي  العالمي كمحاولة لتصحيح االختالالت وا 
الموريتوواني بافتقووارا للموووارد الياقويووة  حيوو  لووم  الووبالد  كمووا يتميووز االقتصوواد

انوت فيو  فوي الوقوت الوذد ك 2006كلواي سونة  3000يتعد إنتاج  من الياقة 
  ونسووووجل أي ووووا تراجووووع األنالووووية 1438000االحتياجووووات موووون ن ووووس المووووادا 

% مووون  40الزراعيووة التقليديووة  حيوو  بعووودما كووان هووذا القيووواج يسوواهم بنسووبة 
% 20إجمووالي النووات  الووداخلي الخووام خووالل السووتينات أصووبح ال يتعوود  نسووبة 

المنوواجم وهووي ن ووس الظوواهرا تقريبووا التووي عاالووها قيوواج   11)خووالل الثمانينووات
المتمثل أساسا في الحديد والنحاس  حي  تراجع نصيبهما من إجمالي النات  

% فوي النصوف الثوواني 17الوداخلي الخوام مون الربووع فوي السوتينات إلو  حوووالي 
 .من عقد الثمانينات

 
  :واقع التكامل االقتصادي المغاربي

ر هنووا  عبوووو الجهويوووة المتواجوودا هنوووا و علوو  غوورار االتحوووادات االقتصووادية 
التجاريوووة و الصوووالت االقتصوووادية و متانوووة الوووروابي و العوووالم التوووي تتميوووز بكثافوووة 

السائدا بين أع ائها  فألن بلدان المغرب العربي في و عها الراهن ال تمثول 
التجاريووة و الووروابي االقتصوادية و إال مجموعوة هالوة  حيوو  أن حجوم المبوادالت 

ي نهايوووة عقووود % فووو5بينهوووا  وووعيف جووودا  إذ لوووم تتجووواوز علووو  العمووووم نسوووبة 
الثمانينووووات  وعليوووو  يظهوووور التكاموووول االقتصووووادد المغوووواربي فووووي هووووذا الدراسووووة 

خاصة في جانب  الصناعي عل  أن  مجرد مالروج مستقبلي رغم المحاوالت و 
التوووي تموووت حتووو  ا ن  إال أنووو  يظووول مالوووروج  قابووول للتحقيوووا إذا موووا تووووافرت 

ت الالزمووة لووذل  علوو  التحوووالو اسووتحدثت التغيوورات و اكرادا السياسووية الصووادقة 
يتيلوووب هوووذا و السياسوووية  و االختيوووارات االقتصوووادية و مسوووتو  البنووو  اكنتاجيوووة 

توحيووود الجهوووود بالدرجوووة األولووو  علووو  إقاموووة صوووناعة غذائيوووة تسووومح بتغييوووة 
 .التقليل من التبعية الغذائيةو العجز الغذائي عل  مستو  المنيقة 
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مواجهوووة ثالثووووة مموووا سوووبا يظهووور أن بلووودان المغوووورب العربوووي هوووي بصووودد 
علووو  المسوووتقبل التنموووود للمنيقوووة عواقبهوووا و اختيوووارات لكووول منهوووا انعكاسووواتها 

 : 12)لمعاناتها في العالقات االقتصادية الدوليةو 
إموووا اكت وووا  بلووودان المنيقوووة بالبقوووا  فوووي عزلوووة تووو ول بكووول واحووود منهوووا إلووو   –1

د موون مووا أثبتتوو  التجووارب التاريخيووة للعديوو وهووو التخلووف و المزيوود موون الركووود 
 البلدان في العالم. 

الخ ووووج للقوووو  االقتصوووادية الكبووور  و االنخوووراي فوووي فلووو  التكامووول التبعوووي  –2
 .هي الحالة التي توجد عليها بلدان المنيقة اليومو 

 الدخول في تكامل متكافئ ما بين بلدان المنيقة مع بع ها البعض.  –3
بيوووة فوووي جانبهوووا مووون خوووالل تحليلنوووا للمسووويرا التنمويوووة للبلووودان المغار  ويبووودو

االقتصووادد وموون خووالل اكمكانيووات والقوودرات التووي تتوووافر عليهووا البلوودان  أن 
المنيقووووة مازالووووت موووون حيوووو  مسووووتو  وكي يووووة اسووووتغاللها بعيوووودا عوووون معووووايير 
االسوووتخدام العقالنوووي  وأن مسوووتو  التيوووور االقتصوووادد والو وووع االجتمووواعي 

نموها إذا لوم توتم إعوادا  السائدين في كل بلد ال يمكن تحسينهما وتسريع وتيرا
النظوور فووي أسوواليب التخيوويي والتن يووذ والتنظوويم واكدارا السووائدا علوو  مسووتو  
اقتصوواديات هووذا البلوودان  ألن الو ووع الحووالي لمنيقووة المغوورب العربووي علوو  
السوووواحة االقتصووووادية الدوليووووة ال يتماالوووو  مووووع الياقووووات والموووووارد االقتصووووادية 

فنصوويب بلوودان المنيقووة الخمسووة فووي نهايووة الهائلووة التووي تزخوور بهووا المنيقووة  
% مووون إجموووالي التجوووارا العالميوووة  كوووان نصووويب 1التسوووعينات كوووان أقووول مووون 

%  والوواردات 0,88مليوون دوالر أمريكوي ) 20736,42الصادرات منها حووالي 
   13)%  مون إجمووالي التجوارا العالميووة0,8مليوون دوالر أمريكووي  ) 19558,68

 عف من جهة إل  ال ترا االستعمارية الذد ربيويمكن إرجاج أسباب هذا ال 
لوووو  السياسووووات التووووي انتهجووووت  اقتصوووواديات هووووذا البلوووودان بالبلوووود المسووووتعمر  وا 
 واالختيارات التي تتحمل فيها سليات البلدان مس ولية كبيرا من جهة أخر .
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أن البلووودان المغاربيوووة تتووووافر علووو   موووا يمكووون استخالصووو  مموووا سوووبا هوووو
لهووووا بألقامووووة تعوووواون وتكاموووول بووووين مختلووووف األقيووووار إمكانيووووات كبيوووورا تسوووومح 

المغاربيوووة  تتميوووز أساسوووا باحتوائهوووا علووو  قياعوووات صوووناعية متباينوووة حقيقيوووة 
وهووي خصوووائص يمكووون أن تالوووكل قاعووودا النيوووالا ديناميكيوووة جديووودا التعووواون 
والتكامل بين بلدان المنيقة  خاصوة وأن كول العوامول المسواعدا علو  تحقيوا 

بوورخر ولووم تسووتغل بيريقووة جديووة ومسووتمرا حتوو   كل أوهووذا األخيوور متوووفرا بالوو
ا ن الووريية اسووتحدا  بعووض التحوووالت البنيويووة والتعووديالت علوو  المسووتو  
المحلوي والجهوود  أد التوفيوا بووين المنيوا القيورد والمنيوا المغوواربي  ألن 
النزعوووووة الحاليوووووة للسياسوووووات الصوووووناعية التصوووووديرية والبنيوووووة الهيكليوووووة لقيووووواج 

رجية في المنيقة ال يساعدان عل  تحقيا انودماإ إيجوابي فوي المبادالت الخا
 االقتصاد العالمي.

 

 :البعد الخارجي للتكامل الصناعي المغاربي – 
لقووود كوووان للظوووروف الجغرافيوووة والتاريخيوووة والثقافيوووة دورهوووا الكبيووور فوووي رسوووم 
معووووالم العالقووووات التجاريووووة واالقتصووووادية الخارجيووووة لبلوووودان االتحوووواد  وتظهوووور 

األوروبيوووووة وبخاصوووووة بلووووودان االتحووووواد األوروبوووووي وزنوووووا ثقووووويال علووووو   المنيقوووووة
اقتصوووواديات المغوووورب العربووووي  حيوووو  هووووذا األخيوووورا كانووووت تمثوووول فووووي نهايووووة 

% مووون إجموووالي الصوووادرات المغاربيوووة وتقووودم موووا 69,53التسوووعينات موووا يعوووادل 
% من الواردات المغاربيوة  موع اكالوارا أن النصويب األكبور مون 64,09يعادل 

التجاريوة للبلودان المغاربيوة موع بلودان االتحواد األوروبوي ترجوع إلو   المعامالت
ثالثووووة بلوووودان هووووي: فرنسووووا  إيياليووووا  إسووووبانيا وهووووي البلوووودان األقوووورب جغرافيووووا 

  وتاريخيا وثقافيا من منيقة المغرب العربي.

مووووا يمكووون قولوووو  هنووووا فووووي العالقوووات المغاربيووووة األوروبيووووة ظلووووت  أنوووو  غيووور
دا العتبارات ظرفية ت تقر إلو  النظورا اكسوتراتيجية خا عة ل ترا ليست بالبعي
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الالووواملة  ولقووود كوووان هوووذا التعامووول منصوووب فوووي الحقيقوووة علووو  البلووودان الثالثوووة 
الوسي  من منيقة المغرب العربي وهي: تونس والجزائور والمغورب األقصو  
التي كانت تربيها خالل ال ترات التي تلوت مباالورا حصوولها علو  االسوتقالل 
السياسووي  ات اقيووات تجاريووة مووع بلوودان اكتحوواد األوروبووي فووي حووين تووم تجاهوول 

ولووووومي اكفريقيووووة  وقوووود  دليبيووووا نسووووبيا وارتبيووووت موريتانيووووا بات اقيووووات يووووا ونوووود
ا عبووور ثووووال  تووودرجت هوووذا االت اقيوووات مووون حيووو  أالوووكالها القانونيوووة وأهووودافه

 : 14)مراحل
مالوووواركة مووووع كوووول موووون تووووونس  : عقوووودت ات اقيووووات الووووراكة أو1969سىىىىنة  –1

الرغبووة خاصووة لوود  فرنسووا لةبقووا   والمغوورب األقصوو   وكووان الوودافع لووذل  هووو
علووو  عالقوووات مميوووزا موووع بعوووض البلووودان التوووي كانوووت تسوووتعمرها. وكوووان لهوووذا 

كليووة للمبووادالت الخارجيووة السياسووة األوروبيووة ت ثيرهووا المباالوور علوو  البنيووة الهي
خاصووة فووي تووونس والمغوورب األقصوو   أيوون تووم االهتمووام بتيوووير المنتوجووات 
الزراعية التصديرية  ومن أهم نتائ  هذا االرتبواي باألسوواا األوروبيوة ظهوور 
مالووواكل وعقبوووات كبيووورا أموووام الصوووادرات الزراعيوووة المغاربيوووة فيموووا بعووود بسوووبب 

جاريوووة األوروبيوووة ب عووول برنوووام  السياسوووة التغيووورات التوووي عرفتهوووا السياسوووات الت
  وعقد ات اقيات مالاركة مع بلدان متوسيية أخر   PACالزراعية المالتركة  

وكووذل  االن تووا  علوو  أوروبووا الجنوبيووة لتسووهيل عمليووة ان وومامها إلوو  بلوودان 
 .االتحاد األوروبي فيما بعد

ا : وجووا ت هووذ1976ريىىل مىىن سىىنة بعقىىد اتفاقيىىات للتعىىاون فىىي شىىهر أ –7
االت اقيوووات لتكييوووف العالقوووات بوووين بلووودان االتحووواد األوروبوووي وبلووودان المغووورب 
العربوووي موووع أهوووداف السياسوووة األوروبيوووة الجديووودا فوووي الميووودان التجوووارد والتوووي 
تميووزت بالحمايووة واسووت حال األزمووة االقتصووادية  وتميووزت هووذا االت اقيووات عوون 

لوووو  الجانووووب سووووابقاتها بكونهووووا أكثوووور الوووومولية  حيوووو  لووووم تعوووود تقتصوووور فقووووي ع
التجارد  بل تعدت ذل  إل  الجانب المالي مون خوالل تقوديم تسوهيالت ماليوة 
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لكووول مووون الجزائووور وتوووونس والمغووورب األقصووو   وكووودا الجانوووب التقنوووي بتبوووادل 
 المعلومات والخبرات في ميادين البح  العلمي.

: المرحلة الثالثة من العالقات المغاربية األوروبية هي المرحلىة الراهنىة – 3
التي تتميز ببروز نظرا أوروبية جديدا في كي ية التعامل مع منيقة المغورب و 

العربوووي هوووذا األخيووورا التوووي لوووم تعووود تتماالووو  ويموحوووات وأهوووداف المجموعوووة 
 األوروبية والتيورات االقتصادية.

 
 :عوائق التكامل االقتصادي المغاربي

 تحريووور كوووافيتووورجم تعووودفد االت اقيوووات التجاريوووة بوووين البلووودان المغاربيوووة ب لوووم

 د موووونيووووعدالللمبووووادالت المغاربيووووة البينيووووة  هووووذا األخيوووورا بقيووووت معرقلووووة ب عوووول 
ووا قلفصووت االنسووجام اكجمووالي لمخيفووي التكاموول الحووالي المو وووج  العواموول ممف

   يمكن إرجاج ذل  لألسباب التالية:من يرف هيئات اتحاد المغرب العرب
 

ثوول فوويتتوالتوووي : تباعىىد السياسىىىات االقتصىىادية -1 الهيمنوووة القويووة للدولوووة  مف
التنميوووة الوووذد تبتفنووو  أغلوووب الووودول  المتماالوووية موووع نمووووذإو  علووو  االقتصووواد

ووة  تلوو  ا ونووة نحووو اتجهووت الوودول المغاربيووة  منووذ   لقوودالمغاربيووة حركيووة عامف
مون دولوة إلو  أخور . حيو   االن تا  والتحرير االقتصادد بوتيرا تختلف نحو

 0521خوالل سونوات  صوحيح الهيكلويلتا بورام يبفا كل مون المغورب وتوونس 

برعايووووة صووووندوا النقوووود الوووودولي وأبرمووووا ات اقيووووة الووووراكة مووووع االتحوووواد  .052و
.055وموواد  .055األوروبووي خووالل في وورد 

 سوواهم الووالفقوود  أمووا الجزائوور   15)
االقتصوووادد خوووالل  مسوووار التحريووور السياسوووي فوووي انحوووراف سوووياا أو اسوووتقرار

سووو  سوونة  م  التصووحيح الهيكلوويحوووالي عالوورا سوونوات  حيوو  لووم يعتموود برنووا
أفريول  ولم يصادا عل  ات اقية الالوراكة موع االتحواد األوروبوي إال فوي 1994
2002.  
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و عت البلودان المغاربيوة ترسوانة مون الحوواجز  لقد: السياسات التجارية -7
(غيوووووور التعري يووووووة نجوووووود موووووون بينهووووووا

:
الووووووهادات االسووووووتيراد ومراقبووووووة الجووووووودا   16

وتعودفد الونظم الجمركيوة بوين البلودان  يريقوة تمييزيوةالم رو ة علو  الوواردات ب
التبوووادل المتعلوووا بالمبوووادالت  مووون الووو ن هوووذا اكجووورا ات الرفوووع مووون تكووواليف

تنافسوية الصوناعات الوينيوة وعلو  حجوم  ذات أثر سولبي علو  وتعدالخارجية 
غيوواب تووراكم قواعوود المنالو  الووذد دونوو  ال يمكوون    هووذا وكمووا نالحوظالمبوادالت

عدم و و  اكجرا ات الب  تعري ية ) رائب إ افية  و  تجارد تحقيا تكامل
  رسوم و رائب داخلية عل  الواردات...  التي ت ر ها عدا هيئات حكومية

هذا الترسانة من اكجرا ات غير التعري ية في قيد الت كي  بالكل متقودم  توجد
مغاربيووة بووالموازاا مووع مبوودأ الحريووة التجاريووة المتبنوواا موون يوورف البلوودان ال وهووذا
جانوب هوذا فمعظوم الالوركات البحريوة  إلو  .العالميوة التجوارا إيوار منظمفوة فوي

الخاص مترددا فوي االسوتثمار فوي هوذا  تابعة للقياج العام  حي  بقي القياج
  ممووا جعوول امردوديتهووالبحريووة وقلفووة  المجووال بسووبب ارت وواج تكوواليف الخوودمات

.المنالرت الدولة تمارس احتكارا في تسيير هذا
 

 

نقوووص المعلوموووات  يمثووول :نقىىىص المعلومىىىات حىىىول النظىىىام التفضىىىيلي -2
عثووورا أموووام  المتعلفوووا باكيوووار الت  ووويلي للتجوووارا موووع البلووودان الالوووريكة حجووورا

 ذلووو  تحقيوووا األهوووداف المنتظووورا مووون هوووذا النووووج مووون التعووواون وكمثوووال علووو 
مة المبر  استعمل المصدرون المغاربة )المغرب  االت اقيات التجارية والتعري ية

بسوبب  سوتعماال  وعي اا موع البلودان العربيوة والمغاربيوة علو  وجو  الخصووص
مليووون دوالر أمريكووي أد معوودفل  23فووي اكيووار الت  وويلي  نقووص المعلومووات

موون  %71موون القيمووة اكجماليووة للمبووادالت الخارجيووة للمغوورب مثلفووت  1101%
 الالووريكة البلوودان الناميووة إجمووالي الصووادرات فووي إيووار النظووام الت  وويلي نحووو

خوووالل ن وووس ال تووورا سوووجلفت مبيعوووات البلووودان المغاربيوووة علووو  مسوووتو  السووووا و 
موون إجمووالي  %2 36مليووون دوالر ) 153المغربيووة  متوسوويا سوونويا يقوودفر بووو 
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  ليبيوووا %5 48الوووواردات فوووي إيوووار النظوووام الت  ووويلي  مقسفووومة بوووين الجزائووور 
%4 20  وتونس 2% 31

(17 . 
 
 ادي:عوامل نجاح التكامل االقتص -
 تفعيل مشاركة دول اتحاد المغرب العربي في المفاوضات: -1

إن تنسيا مبررات التعواون فوي إيوار تكتول دولوي داخول المنظموة العالميوة 
للتجووارا موون كونوو  يوو دد إلوو  اتحوواد الوودول المتحال ووة بمواقووف موحوودا بالنسووبة 
للمو ووووعات التوووي ال تتيلوووب مووون الوووودول األع وووا  التزاموووات محوووددا  كمووووا 

د هذا التعاون عل  تعزيز وجود الدول المتحال ة فوي اجتماعوات منظموة يساع
 . 18)التجارا العالمية بما ي  ي بعدا سياسيا أكبر لمواق ها

التحىىول فىىىي إدراو مفهىىىوم جديىىىد لتحريىىىر التجىىىارة فىىىي منظمىىىة التجىىىارة  -7
 العالمية:

إن جولووة األورغووواد أدخلووت مجوواالت جديوودا فووي التجووارا الدوليووة الووذد لووم 
يعووود مقتصووورا فوووي السياسوووات التجاريوووة علووو  الحووودود كالرسووووم الجمركيوووة موووثال 
نموووووا أصوووووبح يسوووووتهدف السياسوووووات والتنظيموووووات المحليوووووة مثووووول المواصووووو ات  وا 
التجاريوووووة وتقيووووويم الميابقوووووة واكجووووورا ات الصوووووحية والنباتيوووووة وحمايوووووة الملكيوووووة 

العربوي  ال كرية  وكلها تحمل في يياتها فوائد وايجابيات لدول اتحواد المغورب
ويت ووح موون خووالل ذلوو  أهميووة التعاموول مووع تحريوور  . 19)إذا حسوون اسووتغاللها

التجووارا فووي إيووار منظمووة التجووارا العالميووة وذلوو   وومن التنميووة التووي تبوودلها 
الووووودول بموووووا يخووووودم مصوووووالحها االقتصوووووادية والتجاريوووووة  ونعنوووووي بوووووذل  تن يووووووذ 

ت المنظموة وهوذا اكصالحات الالزمة لتتماال  مع التزامات الدول فوي ات اقيوا
يتيلوووب دعوووم خووواص مووون الحكوموووات  كموووا أن هوووذا العمووول يسوووتدعي صوووياغة 
بورام  جديودا كصوال  قيواج التجوارا الخارجيوة ودعوم اكصوالحات التنظيميووة 
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وبنووا  الم سسووات التووي توونص عليهووا االت اقيووات التجاريووة وذلوو  بجانووب دعووم 
 التنمية التحتية.

لىي لتعظىيم مكاسىب االنضىمام إلىى إستراتيجية التأهيل االقتصادي المح -2
 منظمة التجارة العالمية:

يتيلب الت هيل االقتصوادد العديود مون الترتيبوات واكجورا ات التوي تمكنهوا 
من مواجهة المنافسة الخارجية  وذل  من خالل برام  اكصال  االقتصوادد 

les réformes économiques عووادا الهيكلووة للم سسووات الداخليووة والعموول  وا 
الوووخيص ال ووورص والمخووواير ونقووواي القووووا وال وووعف داخووول الم سسوووات علوو  ت

الوينية والعمل عل  التسيير المبدج والتدريب عل  التمهين من أجل التسيير 
 . 20)تسيير الم سسات الوينية مال عال النظا

إن تيووووووير العالقوووووات االقتصوووووادية البينيوووووة ومنهوووووا التجوووووارا واالسوووووتثمارات 
  قوود يكووون اتحووادا متميووزا دول االتحوواداليووة فووي والعمالووة وتيوووير األسووواا الم

متقاربووة  مغاربيووةللبلوودان العربيووة مقارنووة مووع التكووتالت األخوور  فهووذا البلوودان ال
سوا  من الناحية الجغرافيوة أومون ناحيوة مسوتو  التنميوة والتيوور. مموا يو دد 

إلوو  إقامووة عالقووات متكافئووة مووع أد دولووة موون بلوودان هووذا التكتوول. فجميووع  بهووا
مووون اكتسوووواب أف ووولية فوووي حالووووة هوووذا الووودول المزايوووا تمكوووون  العوامووول أوهوووذا 

العالمية  وبالتوالي تمكون مون التقليول مون التجارا منظمة  إل  الكلي ان مامها
 عل  الساحة الدولية.لهذا الدول   ةالتنافسيسلبياتها وزيادا القدرا عل  

مغورب العربوي يظول ال إعطاء مفهوم تكاملي جديد للتجارة المغاربية البينيىة:
مليون نسمة سوقا جذابة لر وس األموال الخارجية  100بساكنت  التي تقارب 

غياب تعاون اقتصادد  واالستثمار خاصة من دول الخلي . ولكن العائا هو
فعووال بووين دول المنيقووة وغيوواب نظووام تجووارد موحوود. وحسووب دراسووة صوودرت 

 %13المنيقوة حووالي م خرا عن البن  الدولي تمثل التجوارا البينيوة بوين دول 
بالنسبة لدول منيقة التجارا  %6.3مقارنة مع  2004من حجم التجارا لسنة 

بالنسوووبة لمنيقوووة دول جنووووب  %19.2و (CAFTA)الحووورا ب مريكوووا الوسوووي  
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بالنسوووبة لووودول المركوسوووور ب مريكوووا الالتينيوووة  %25و (ASEAN)الووورا آسووويا 
وحووالي  (NAFTA)كوا بالنسبة لمنيقة التجارا الحرا لدول الومال أمري %51و
 .(21)األوروبيبالنسبة لدول االتحاد  6%

وعلوو  سووبيل المثووال  فووألن خلووا منيقووة للتجووارا الحوورا سووي ثر بالووكل كبيوور 
علوو  التجووارا البينيووة فووي المنيقووة بحيوو  سووترت ع الصووادرات موون تووونس إلووو  

بينمووا سووترت ع صووادرات تووونس إلوو  بوواقي دول الوومال  %15المغوورب بحوووالي 
وستالووهد الصووادرات موون المغوورب إلوو  تووونس ارت اعووا فووي  %12.4إفريقيووا ب 

بالنسووبة لبوواقي دول الوومال إفريقيووا وسووترت ع صووادرات  %54و %13.6حوودود 
بالنسووووبة لتووووونس  إن  %93و %30المغوووورب ب  دول المغوووورب األخوووور  نحووووو

فوألذا كوان  . 22)ميلب إقليمي ودولي في الوقت ن س  بنا  المغرب العربي هو
عبيا محليا  فألن اهتمام القو  الدولية الكبر  بالمنيقوة خيار الوحدا ميمحا ال

يالمل ميادين ل يمكن أن يدفع في اتجاا حل الق ايا العالقة كق ية الصحرا 
أخووور  كحمايوووة حقوووول المحروقوووات ومعوووابر الووون ي وغيرهوووا. أموووا أوروبوووا فتريووود 

 الوحودا لي ومن فرصوا لالزدهوار والنموو  وهوو للمغرب العربي أن يتوجو  نحوو
يووا الوحيوود الووذد سوويدفع المهوواجرين موون المنيقووة وموون إفريقيووا عامووة إلوو  الير 

البقووا  فووي دولهووم بوودل العبووور إلوو  أوروبووا. أمووا صووندوا النقوود الوودولي فينووادد 
ب وووتح الحووودود ورفوووع الحوووواجز الجمركيوووة وقيوووام سووووا مغاربيوووة مالوووتركة للسووولع 

م الم سسوات والب ائع واالسوتثمارات وخلوا منيقوة للتجوارا الحورا لزيوادا اهتموا
والالووركات الكبووور  ل وورص اسوووتثمارات متاحووة فوووي منيقووة تجموووع بووين االتحووواد 

 األوروبي وعل  أبواب الالرا األوسي والقارا اكفريقية والمحيي األيلسي.
ذا كانت المصالح المالتركة والمنافع المتبادلوة بوين دول المغورب العربوي  وا 

ل اكقليميوووة والدوليوووة ت ووورض توجهوووا حاسوووما نحوووو ت عيووول اتحادهوووا  فوووألن العوامووو
تدفع باالتجاا ن س . فمالروج االتحاد المتوسيي الذد أسسوت لو  قموة بواريس 
فوووي الوووهر يوليوووو األخيووور ال يمكووون أن يكلووول بالنجوووا  مووون دون تعووواون الووودول 
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ذا كوان  المغاربية نظرا لكونهوا تالوكل االمتوداد الجنووبي لل  وا  المتوسويي. وا 
ة لكووول دول المنيقوووة بألمكانووو  مووونح اتحووواد المغووورب العربوووي  ووورورا إسوووتراتيجي

المنيقة مكانة دولية أكبر عل  صعيد خارية الت ثير الدولي ويحقوا اسوتقرارا 
سياسيا واقتصواديا واجتماعيوا وأمنيوا ناجحوا  فوألن إزالوة كول العوائوا التوي تقوف 

 في يريا هذا اكتحاد هو ميلب ملح. 
 

 اجهىىىة تحىىىديات كإسىىىتراتيجية لو تفعيىىىل تكىىىتالت اقتصىىىادية عربيىىىة مغاربيىىىة 
 النطام الجديد للتجارة العالمية:

 منظموة بألقاموة يبودأ اقتصوادد تكتول إقاموة العربوي المغورب بلودان علو  لزاما كان

 االخوتالف موع متووفرا البلودان هوذا بوين التكامول مقومات وأن خاصة حرا  تجارا

 الجزائور  الياقوة مصوادر  )والمغورب الجزائور( البالورية المووارد :مثول النسوبي

 السووومكية الثوووروا  )المغووورب توووونس   الجزائووور  الزراعوووي اكنتووواإ  )ليبيوواو 
 مسوتهلكن  مليوون 75  مون أكثور ي وم اكتحواد هوذا وأن خاصوة  )موريتانيوا)
 المواجهوة عوامول أهوم أحود يعتبور العربيوة البلودان موع االقتصوادد التكامولف

 اعتبوارات العود وذلو  للتجوارا العالميوة  الناجموة عون النظوام الجديود للتحوديات

 تووفر إلو  إ وافة المالوتر   والمصوير والح وارد الجغرافوي االنتموا  أهمهوا

 تعتبور العربوي االقتصوادد التكامول فكورا إن .البلودان هوذا موع التكامول مقوموات

 فقود حوديثا  ظهورت التوي الكبور  االقتصوادية الكيانوات مع بالمقارنة نسبيا قديمة

 المالوتر  والتعواون الودفاج معاهوداب يسوم  موا العربيوة الجامعوة إيوار فوي عقود

 واالجتمواعي االقتصوادد لوسلمجا عنهوا انبثوا والتوي 1950 سونة االقتصوادد

 ات اقيوات ثوال  عقدت حي   1964 سنة بعد إال التعاون هذا ينالي ولم العربي 

 : 23)وهي تيبيقها يتم ولم

 .ةتدريجي بصورا وتيبيقها 1957 سنة العربية االقتصادية الوحدا ات اقية -

 تحقيوا دفهب واالجتمواعي االقتصوادد لالنتموا  العربوي الصوندوا إنالوا  -

 .المالي التكامل
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 .النقدد التكامل تحقيا دفهب العربي النقد صندوا إنالا  -

 االقتصوادية الوحودا مجلوس أنالوئ العربيوة االقتصوادية الوحودا ات اقيوة ولتحقيوا

 السونة ن وس وفوي قوي ف دولوة 14 وقتئوذ أع وائ  عودد وبلو   1964 سونة العربيوة

 دول أربع اكنالا  عند إليها وان م المالتركة  العربية السوا بألنالا  قرارا أصدر
 أولو  كمرحلوة الودول هوذا نجحوت وقود واألردن  وسوريا والعراا مصر :هي فقي

 إل  اهب االنتقال أمل عل  1971 سنة بداية مع بيتها حرا تجارا منيقة إنالا  في

 لوم ذلو  مون اليئا ولكن المرجوا  المالتركة السوا إل  الوصول ثم جمركي اتحاد
 المو تمرون أكود  1996يونيوو فوي بالقواهرا العربوي القموة مو تمر انعقواد وعند .يتم

 التكوتالت لمواجهوة العربيوة الحورا التجوارا منيقوة إقاموة في اكسراج  رورا عل 

 لوسلمجا وكلوف للتن يوذ  محودد زمنوي جودول و وع موع  العالميوة االقتصوادية

 مما وبالرغم .والمتابعة باكنالا  العربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادد

 مقوموات تعتبور هائلوة وماديوة بالورية ياقوات مون العربوي الووين عليهوا يتووفر

 منهوا  2كلوم مليوون 14 مسواحة علو  يتربوع حيو  االقتصوادد  للتكامول حقيقيوة

 %25 ويووفر تهل  مسو مليوون  250 مون أكثور وي وم للزراعوة  صالحة مليونين
 ينوت  كموا لو   العوالمي االحتيايي من  60 % ويختزن للن ي العالمي اكنتاإ من
 العوالمي  احتياييو  مون    22,5% ويمتلو  للغواز العوالمي اكنتواإ مون  11%

  وعي ا يوزال ال العربوي االقتصوادد التعواون فوألن العوامول هوذا كول مون بوالرغم

 من %9 حوالي البينية العربية الصادرات ةنسب بلغت المثال سبيل فعل  للغاية 

 11% حووالي إل  ارت عت ثم 2004سنة   الخارإ إل  العربية الصادرات إجمالي

 إجموالي مون  8,7% البينيوة العربيوة الوواردات نسوبة بلغوت بينموا  2006 سونة
  8,5%  إلو  النسوبة هوذا انخ  وت ثوم 2004 سونة الخوارإ مون العربيوة الوواردات

 بألجموالي مقارنوة جودا  وعي ة البينيوة العربيوة االسوتثمارات أن كموا 2006  سونة
 فووي ر وس األموووال مجموووج بلغووت حيوو  بالخووارإ  العربيووة االسووتثمارات

 سنة ايةهن إل  دوالر مليار 26  العربي الوين في المالتركة العربية المالروعات
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 ربيالع الوين خارإ الموظ ة العربية األموال ر وس مجموج بلغت بينما  2006

 السنتين خالل أن  إل  اكالارا وتجدر . 24)دوالر مليار  670نحو السنة تل  إل 

 التي الحرا العربية التجارا منيقة إل  العربية البلدان من العديد ان م األخيرتين

 بنسوبة الجمركيوة التعري وات تخ ويض موع 2010 سونة فوي إنالوائها استكمال تقرر

 االتحووادف ال ولووم المالووتركة  بيووةالعر  السوووا إلوو  للوصووول سوونويا   %10

 السلع إل  إ افة والعمالة األموال ر وس انتقال حرية يوفر العربي االقتصادد

 العربي. الوين أرجا  بين والخدمات
 

  الخاتمة والتوصيات:
إن الخالصوووة العاموووة التوووي يمكووون الخوووروإ بهوووا مووون هوووذا الدراسوووة لم هووووم 

مكانيوووة اعت سوووتراتيجيةموووادا كمووونه  جديووود التكامووول االقتصوووادد المغووواربي وا   وا 
تتمثول   بديلة لمواجهة التحديات التوي ي ر وها النظوام الجديود للتجوارا العالميوة

 بالكل أساسي في أهمية هذا التوج  واكلمام بجوانب  النظرية والتيبيقية 
رغووووم اكمكانيووووات المتاحووووة التووووي تتوووووافر عليهووووا البلوووودان المغاربيووووة إال أن و 

ن مازالووت تعوورف توودهورا اقتصوواديا واخووتالالت هيكليووة  اقتصوواديات هووذا البلوودا
في تجارتها الخارجية  ألزمت عل  بلدان المنيقة تبنوي مجموعوة مون البورام  
التصووحيحية ومحاولووة الخووروإ موون االنسووداد االقتصووادد  والبحوو  عوون أنسووب 
اليووووورا للتكيوووووف موووووع التحووووووالت العالميوووووة واالنووووودماإ إيجابيوووووا فوووووي االقتصووووواد 

أن هنا  بعض العوامل التي حالت دون تحقيا ما كوان منتظور العالمي  إال 
  تحقيق  نذكر منها خاصة: 

  .تراجع أسعار المواد األولية )المحروقات وال وس ات  في األسواا الدولية -
  .ب وعدم استقرار الدوالر األمريكي الذد ت وتر ب  صادرات المنيقةذبذت -

لهوووذا البلوودان والتووي أعاقوووت كوول مبوووادرا الزيووادا الكبيوورا للمديونيوووة الخارجيووة  -
  .تنموية
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تووووودهور واخوووووتالل التوازنوووووات الماليوووووة الداخليوووووة )عجوووووز المووووووازين الوينيوووووة   -
 .والخارجية )عجز ميزان المدفوعات والتجارا 

الوووووديمغرافي مموووووا سووووواهمت فوووووي تعميوووووا المالووووواكل  تزايووووود مسوووووتويات النموووووو -
  .يالةاالجتماعية كال قر والتهميل وتزايد معدالت الب

 ندرا ر وس األموال وارت اج أسعار القروض األسواا المالية العالمية  -

تبعيووة غذائيووة وتكنولوجيووة كبيوورا وهووذا ب عوول المكانووة الثانويووة التووي مووا زال  -
يحتلها قياج الزراعة في االقتصاديات الوينية  وال عف الكبير الوذد موا 

  .ربيةزال يميز قياج المبادالت البينية للبلدان المغا

تركوز المبووادالت المغاربيوة جغرافيووا وسوولعيا مموا زاد فووي تعميوا هوووا التبعيووة  -
  .البلدان المتقدمة خصوصا نحو

سوووييرا فوووروج الالوووركات األجنبيوووة علووو  نسوووبة كبيووورا مووون اكنتووواإ المغووواربي  -
 .وعل  أسواا المنيقة

ة حتووو  ت خوووذ البلووودان المغاربيوووة بصووويغة التكامووول االقتصوووادد كسياسوووة بديلوووو  
تسوومح لهووا باالنوودماإ إيجابيووا فووي االقتصوواد العووالمي  يجووب أن تتجوواوز إيووار 

هملهوووووووا عنووووووود معالجوووووووة بعوووووووض الجوانوووووووب التنظيميوووووووة تقوووووووو  السووووووووا دون أن 
والديناميكية الصناعية عل  مستو  القياعات وال روج  اكنتاجية  إل  تحديد 

وي تعمووول علووو  تووووفير الالووور و أهوووداف جديووودا لعمليوووة التكامووول فوووي حووود ذاتهوووا 
االقتصادد وتحقا  المو وعية لتحقيا تنمية صناعية تسرج من وتيرا  النمو

وهووذا يتيلووب تبنووي سياسووات اقتصووادية  انودماإ إيجووابي فووي االقتصوواد العووالمي
 منها: تعاونية مالتركة بين البلدان المغاربية في كل المجاالت

 في المجال التنموي:
 موارد البالرية.تنمية الموارد اليبيعية والبيئية وتنمية ال -
 تنمية وتيوير العلم والتكنولوجيا.  -
 النهوض بالتنمية في الدول األقل نموا.  -



 

 
  

 مراد صاولي                                                   في ...  دول اتحاد المغرب مكانة 
 

[721] 

  
 في المجال التجاري واالستثماري:

 تيوير التبادل التجارد البيني لدول االتحاد.  -  
 تيوير االستثمار البيني وتهيئة المناخ لذل  -  
  

 الدولية  تفي مجال العالقا
موووع التكوووتالت االقتصوووادية القائموووة ونالووور األمووون والسووولم  تلعالقووواتنسووويا ا - 

 عل  المستو  اكقليمي.
 التنسيا مع األنظمة المالية والنقدية والتجارية الدولية. -
 تراليد استخدام المساعدات الدولية وتخ يف عب  المديونية. -
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Building the Arab Maghreb as a regional strategic option for the 

peoples of the region 

The forces can cope with the economic future and the advance 

of globalization must have a qualified human and economic when 

pulling together if they qualify in a regional framework to integrate 
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into the global economy And access to economic and political 

weight in international relations and become an effective partner 

for the various regional blocs World Cartels of the Arab Maghreb 

plays an important role in international trade, where all the 

economic groups linked to international economic particularly the 

European Union and the United States of America With openness 

to the emerging economic powers, which are linked with each other 

agreements of cooperation and economic integration 
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