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مقدمة
نرشت إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف صندوق النقد الدويل،
عام  ،2018تقري ًرا حول "االندماج االقتصادي يف املغرب العريب"،
ستغل بعد"((( .ينقسم التقرير
واصفة إياه مبصدر النمو الذي "مل يُ ّ
إىل ثالثة فصول يف نحو  40صفحة ،وهي :فصل حول العالقات
االقتصادية بني بلدان املغرب العريب ،وفصل حول املنافع املرتتبة عىل
تعزيز االندماج اإلقليمي يف املنطقة ،وفصل حول األهداف املشرتكة
عىل مستوى السياسات يف بلدان املغرب العريب .وكعادة منشورات
فضل
صندوق النقد ،جاء التقرير ثريًّا بالجداول واألشكال البيانيةً ،
عن املالحق البيانية.
يناقش التقرير إمكانيات االندماج االقتصادي يف الفضاء املغاريب
بوصفه مصد ًرا للنمو مل يستغل بعد .ويجادل بأن زيادة االندماج
االقتصادي ،إقليم ًّيا وعامل ًّيا ،من شأنها أن تخلق دينامية إيجابية
لرفع معدالت النمو عىل نح ٍو قابلٍ لالستمرار .كام أن زيادة االنفتاح
عىل التجارة واالستثامر بينيًّا ،من شأنها أن تتيح "املزيد من السلع
والخدمات بأسعار أقل ،وتحفيز املنافسة ،وتشجيع االبتكار والتنوع،
وصول إىل زيادة
ً
وزيادة الشفافية ،والحد من املكاسب الريعية،
اإلنتاجية والنمو" يف بلدان املغرب العريب جميعها .وعالوة عىل ذلك،
يحاج التقرير بأن االندماج اإلقليمي "ميكن أن يكون أداة قوية،
ّ
تكملها السياسات املحلية ،لرفع النمو املمكن يف املغرب العريب،
وخلق فرص العمل ،والحد من الفقر"(((.
لتدن
ويسعى التقرير ،عىل نحو مركز ،إىل دراسة األسباب األساسية ّ
مستوى االندماج اإلقليمي يف املغرب العريب ،وعرض املسوغات
االقتصادية الداعمة لزيادة االندماج ،وتقييم اآلثار املمكنة لالندماج
يف النمو والتوظيف ،واقـراح مجموعة من األهــداف "املشرتكة"
لتحقيق مزيد من االندماج اإلقليمي.

سرام /راذآراذآ

إىل مقاربة له من منظور االقتصاد السيايس (الدويل) ،لكن من دون
تجريد هذه املقاربة من استبصارات املنظورات االجتامعية .وتسعى
دراستنا هذه إىل ردم الفجوة الناجمة عن غياب االقتصادي – السيايس
يف التقارير االقتصادية الرصفة حول االندماج املغاريب ،وتفرتض أن
مؤسستني
"منطق" الالاندماج املغاريب يستند ،عىل األقل ،إىل أسطورتني َّ
ينبغي تفكيكهام عىل نح ٍو متأنٍّ ،وهام :مركزية الخالف الجزائري -
املغريب ،وتباين األنظمة الحاكمة يف دول املغرب العريب.
تنقسم الدراسة إىل محورين أساسيّني .يلخص املحور األول ،عىل
نح ٍو ٍ
واف ،أبرز املوضوعات الواردة يف التقرير ،وذلك تحت عنوان
"ما يخربنا به التقرير" حول إشكاليات االندماج اإلقليمي يف املغرب
العريب ،بينام يتصدى املحور الثاين لفحص "ما ال يخربنا به التقرير"،
ويقدم حج ًجا للمجادلة بأن الخالف الجزائري  -املغريب قد يكون
معيقًا لالندماج املغاريب ،لكنه ليس ُمعط ًِّل له بالرضورة .وأبعد
تحاج الدراسة بأن "اإلرصار عىل" التمسك باتحاد املغرب
من ذلكّ ،
العريب بوصفه املسار اإلقليمي املرجعي يف املنطقة ،الذي يبقى
دامئًا موضو ًعا للبعث وإعادة اإلحياء ،هو ما يؤدي دور املعطل
الفعيل لالندماج املغاريب .وتحت عنوان "ما ال يُد َر ُك كله ال ينبغي
أن يُرتَك بعضُ ه" ،تقرتح الدراسة الذهاب نحو التفكري يف مسارات
بديلة ومتاحة ،كاملسارات ثنائية األطراف ،وميكن أن متثّل مقدم ًة
جذب نحو اندما ٍج إقليمي أوسع وأعمق ،بدلً من انتظار حل
َ
وعامل ٍ
الخالفات الجزائرية  -املغربية من أجل بعث اتحاد املغرب العريب،
ومن ثم بعث مسار االندماج املغاريب.
تحاج الدراسة بأن مسار االندماج اإلقليمي هو مسار ال
الحقًا،
ّ
نخب تنشأ وتنضج يف ٍ
بيئات محلية يتسم فيها الحقل
سيايس تح ّركه ٌ
السيايس باالنفتاح واإلرشاك  ،Inclusionوتسمح بتطور قطا ٍع مدين
اقتصادي خاص قادر عىل
غري حكومي وغري مس ّيس من جهة ،وقطا ٍع
ٍّ
الضغط عىل الحكومات من أجل عبور الحدود ،ومندمج يف الفضاء
ٍ
عالقات ص ّحي ٍة باملجتمع املدين املحيط به ،من جهة
السيايس عرب
أخرى .وأخ ًريا ،تق ّدم الدراسة اإلدارة املشرتكة للمناطق الحدودية
الط َرفية ،وما تفرضه من تحديات تنموية وتهديدات أمنية ،بوصفها
فضا ًء لتعلُّم االندماج اإلقليمي.

عىل الرغم من تأكيد التقرير وجود عوامل جيوسياسية تعوق اندماج
فضل عن األسباب املعقدة خلف تعطل اتحاد
املغرب العريب اإلقليميً ،
املغرب العريب (وال سيام الخالف بني الجزائر واملغرب حول الصحراء
الغربية ،والدور الذي تؤديه التهديدات األمنية العابرة بني الدول
املغاربية يف تشديد الضوابط الحدودية) ،فإن فهم "منطق" الالاندماج
يف املغرب العريب يتطلب مقاربة مركبة تنطلق من االفـراض أن
االقتصادي وحده غري ٍ
كاف .ويف هذا السياق ،يبقى املوضوع يف حاجة

ً
أوال :ما يخبرنا به التقرير

 1ألكيس كريييف [وآخرون] ،االندماج االقتصادي يف املغرب العريب :مصدر للنمو مل
ستغل بعد ،سلسلة دراسات صندوق النقد الدويل (واشنطن دي يس :صندوق النقد الدويل،
يُ ّ
.)2018
 2املرجع نفسه ،ص .4

 .1حول مبادرات تحرير التجارة
يبدأ التقرير مبس ٍح ملبادرات تحرير التجارة البينية يف فضاء املغرب
العريب ،بد ًءا باتحاد املغرب العريب (عام  )1989بوصفه مسا ًرا عا ًّما
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الشكل ()1
أبرز االتفاقيات التجارية التي تنخرط فيها دول املغرب العريب

ستغل بعد ،سلسلة دراسات صندوق النقد الدويل (واشنطن دي يس :صندوق
املصدر :ألكيس كريييف [وآخرون] ،االندماج االقتصادي يف املغرب العريب :مصدر للنمو مل يُ ّ
النقد الدويل ،)2018 ،ص .6

للتعاون واالندماج اإلقليميني ،والذي تعطّل متا ًما منذ عام 1994
بسبب تدهور العالقات بني الجزائر واملغرب وغلق حدودهام الربية،
ثم انضامم ليبيا واملغرب وتونس إىل اتفاقية منطقة التجارة العربية
الحرة الكربى يف عام  ،1997مرو ًرا بتوقيع املغرب وتونس اتفاقي َة
وصول إىل
ً
أغادير بغرض إنشاء منطقة تجارة حرة يف عام ،2004
مبادرة إنشاء منطق ٍة مغاربية للتجارة الحرة التي وقّع وزراء التجارة
املغاربة اتفاقي ًة بشأنها يف عام  ،2010لكن مل يتم تصديقها حتى اآلن.
وهذه املبادرات "مل يكن لها سوى تأثري محدود"((( يف التجارة البينية
داخل اإلقليم.

 Association, EFTAالتي تأسست يف عام  ،(((1960فضلً عن
اتفاقيات لتحرير التجارة الثنائية مع تركيا ،كام وقّع املغرب اتفاقي ًة
لتحرير التجارة مع الواليات املتحدة األمريكية .وتشارك دول املغرب
العريب جمي ًعا يف اتفاقية النظام الشامل لألفضليات التجارية بني
البلدان النامية يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لتبادل
األفضليات التجارية بني البلدان النامية ،منذ عام  ،1988رغم أن
االتفاقية الوحيدة املفعلة ،يف هذا اإلطار هي االتفاقية املربمة بني
املغرب وموريتانيا.

ومن ناحي ٍة أخرى ،تنخرط دول املغرب العريب يف عدد من املسارات
املرتبطة بالخارج .فعىل سبيل املثال ،تشارك الجزائر واملغرب وتونس
يف اتفاقية الرشاكة األورومتوسطية التي تهدف إىل إزالة الحواجز
عن حركة التجارة واالستثامر بني االتحاد األورويب ودول جنوب
املتوسط ،ويف ما بني دول جنوب املتوسط ،كام تشارك موريتانيا يف
اتفاقية الرشاكة االقتصادية بني االتحاد األورويب ودول غرب أفريقيا
التي تهدف إىل تحرير التجارة الثنائية وتقديم الدعم اإلمنايئ إىل تلك
الدول ،وقد وقّع املغرب وتونس عد ًدا من اتفاقيات تحرير التجارة
مع الرابطة األوروبية للتجارة الحرة European Free Trade

أخ ًريا ،يحظى كل من موريتانيا واملغرب وتونس بعضوية منظمة
التجارة العاملية ،بينام تبقى الجزائر منذ عام  ،1987وليبيا منذ عام
 ،2004يف طور التفاوض من أجل االنضامم إليها .كام تنخرط دول
فعل،
املغرب العريب يف مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ فقد وقعتً ،
الجزائر وليبيا واملغرب وتونس اتفاقيات رشاكة مع الصني يف إطار
املبادرة (ينظر الشكل .)1

3

اقتباس مبارش من نص التقرير.
ما يرد بني عالمتي االقتباس ،ضمن هذا القسم ،هو
ٌ

 4تضم الرابطة آيسلندا وليختنشتاين والرنويج وسويرسا ،وتعمل موازا ًة مع االتحاد
األورويب ،إذ تعد جز ًءا من السوق األوروبية املشرتكة ومن منطقة شنغن ،غري أن الدول
األربــع ليست أعضاء يف االتحاد الجمريك لالتحاد األورويب .ينظر موقع الرابطة يف:
/https://www.efta.int
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سرام /راذآراذآ

الشكل ()2
التدفقات التجارية البينية يف منطقة املغرب العريب

املصدر :املرجع نفسه ،ص .12

أ .اتجاهات التجارة بين البلدان المغاربية والعالم

شهدت السنوات األخرية تراج ًعا يف درجة االنفتاح التجاري عرب دول
املغرب العريب ووتائره ،ما عدا املغرب ،وذلك عىل األرجح بسبب
انخفاض أسعار املواد األولية وعدم كفاية التنوع االقتصادي ،خاصة
بالنسبة إىل الجزائر وليبيا وموريتانيا .ويرجح التقرير أن يكون
التنافس الدويل املتزايد ،وخاص ًة مع تنامي الصادرات الصينية إىل
املنطقة (من  5مليارات عام  2006إىل نحو  14مليار دوالر عام
2016؛ أي ما نسبته  12-8يف املئة من مجموع الــواردات) ،أحد
فضل عن ذلك،
التحديات األخرى التي تعوق االندماج اإلقليميً .
وبخالف املعادن والوقود واإلنتاج الحيواين والزيوت النباتية ،ال تزال
جودة املنتجات التصديرية لدول املغرب العريب ،عمو ًما ،أقل منها يف
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى ،وال سيام
السلع يف قطاعات الصناعة التحويلية واآلالت والنقل.
تحسن اندماج االقتصادات املغاربية يف سالسل القيمة
وحتى مع ّ
العاملية ،وإن عىل نحو متفاوت ،يبقى الجزء األكرب من هذا االندماج
مع رشكاء اقتصاديني خارج املنطقة .وأبعد من ذلك ،حتى مع منو
نسب مداخيل السياحة من إجاميل الناتج املحيل ،خاصة يف تونس
واملغرب ،فإن نشاطات السفر والسياحة بني دول املنطقة تبقى
محدودة يف الوقت الذي يأيت فيه معظم السياح من خارج املنطقة.

ب .حالة االندماج اإلقليمي في مجاالت التجارة
واالستثمار والخدمات المالية والعمل

التجارة
يسجل التقرير أنه عىل الرغم من الرتتيبات املؤسسية القامئة ،ال يزال
حجم التجارة بني دول املغرب العريب محدو ًدا؛ إذ تبقى مستويات
التجارة البينية أدىن بكثري منها مقارنة بتجارتها الخارجية مع
االقتصادات من خارج املنطقة ،إذ "يبلغ حجم التجارة البينية أقل من
 % 5من مجموع التجارة يف املنطقة ،مقارنة بحجم التجارة اإلقليمية
الذي يبلغ نحو  % 16يف أفريقيا % 19 ،يف أمريكا الالتينية % 51 ،يف
فضل عن ذلك،
آسيا % 54 ،يف أمريكا الشاملية ،و % 70يف أوروبا"ً .
"ال تتخذ دول املغرب العريب الخمس أيًا من بلدان منطقتها رشيكًا
تجاريًا أساسيًا لها .فمعظم األنشطة التجارية لبلدان املغرب العريب
تتم مع أوروبا"((( ،وتبقى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،األقرب جغراف ًيا
من املنطقة ،مقص ًدا ملا يزيد عىل نصف صادرات دولها جمي ًعا ،ما
عدا موريتانيا .وتتشكل التجارة البينية من تدفقات أساسية قليلة
(صادرات الغاز والنفط من الجزائر إىل املغرب وتونس ،وصادرات
الحديد والصلب واملالبس من املغرب إىل الجزائر ،وصادرات الحديد
والصلب من تونس إىل الجزائر ،وصادرات الزيوت الحيوانية والنباتية
من تونس إىل ليبيا) .ويقرتح التقرير الئحة من السلع املهمة القابلة
5

كريييف [وآخرون] ،ص .10
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للتصدير ،لكنها ال تدخل ضمن التدفقات التجارية البينية ،كالسيارات
وقطع غيارها من املغرب ،واألسمدة من الجزائر ،واألسامك من
موريتانيا ،وأشباه املوصالت الكهربائية من تونس (ينظر الشكل .)2

االستثامر األجنبي املبارش
شح االستثامرات األجنبية املبارشة البينية ،إذ
يسجل التقرير أيضً ا ّ
جل تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الداخلة والخارجة
يكون ّ
مع أوروبا وأجزاء أخرى من العامل .ويرجع ذلك ،عىل األرجح ،إىل
القيود التي تفرضها دول املغرب العريب عىل هذه االستثامرات،
نحو إلزام الرشكات األجنبية بالعمل مع رشكاء محليني واستخدام
مدخالت محلية.
االندماج املايل
يبقى االندماج املايل عرب حدود دول املغرب العريب محدو ًدا ج ًدا،
أساسا ،ما يعكس حالة التعاون االقتصادي اإلقليمي .ويبقى
وهوً ،
املغرب استثنا ًء ،فقد توسعت عمليات جهازه املرصيف العابرة
للحدود لتشمل  22دولة أفريقية ،لكن األمر يقترص فقط عىل تونس
وموريتانيا من بني الدول املغاربية .وال تزال فرص متويل املرشوعات
فضل عن الحصول عىل مختلف الخدمات املالية،
الصغرية واملتوسطةً ،
محدودة ودون متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية .ويف مجال التكنولوجيات املالية ،يقرتح التقرير أن "إزالة
الحواجز التجارية والتنسيق التنظيمي يف تطبيق هذه التكنولوجيات
الجديدة عىل نحو أرسع وأوسع نطاقًا"((( ،من شأنه أن يشجع عىل
زيادة االندماج املايل يف املنطقة.
العمل
حتى عىل مستوى الهجرة البينية ،وعىل الرغم من أن حرية انتقال
العاملة بني دول االتحاد املغاريب كانت أحد أهدافه ،فإن النسب
تبقى متدنية ج ًدا (ال تتجاوز  1يف املئة من مجموع سكان املنطقة،
وأقل من  0.5يف املئة من مجموع القوة العاملة) ،مع أن املغرب
مثل ،يع ّدان من بني أكرب الدول املص ّدرة للمهاجرين يف
والجزائرً ،
العامل ،تحدي ًدا نحو دول االتحاد األورويب.
ج .ما الذي يفسر ضعف االندماج في منطقة
المغرب العربي؟

يفرتض التقرير أن أسباب الالاندماج يف املغرب العريب عديدة
أساسا إىل الطابع التقييدي للسياسات التجارية
ومعقدة ،تعود ً
6
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واالستثامرية (تعريفات أقل مع اقتصادات االتحاد األورويب مقارنة
بها مع االقتصادات املغاربية بعضها مع بعض)((( ،واستمرار الحواجز
التجارية الجمركية وغري الجمركية ،وفقر البنية التحتية اإلقليمية
(مثل ،وبسبب الحدود ،وخاصة
ما يؤدي إىل زيادة تكلفة التجارة ً
يف الحالة الجزائرية  -املغربية ،ليس مثة شبكة إقليمية للسكك
الحديدية والطرق الرسيعة ،بينام تتوقف الشبكات املحلية منها عند
حدود الدول ،أما خطوط النقل البحرية فهي تخدم التجارة الخارجية
فضل عن االعتبارات
مع االتحاد األورويب مقارنة بالتجارة البينية)ً ،
الجيوسياسية ،إذ يستمر التوجه التقليدي للتجارة الخارجية نحو
االتحاد األورويب ،بينام تتجه املحاوالت الحديثة للتنويع نحو أفريقيا
جنوب الصحراء ،ويتضافر كل ذلك مع صعود الصني بوصفها سوقًا
لصادرات املغرب العريب ،فتتشتت أكرث فأكرث جهود االندماج اإلقليمي
يف املنطقة.

 .2حول المنافع المترتبة على تعزيز االندماج
أ .ما أهمية تعزيز االندماج؟

يحاج التقرير بأن تعزيز االندماج اإلقليمي بني دول املغرب العريب،
ّ
التي يجمعها تقارب جغرايف وانسجام ثقايف ولغوي وتاريخ ومصري
مشرتك ،من شأنه أن ميكنها من "االستفادة من وفورات الحجم،
وجذب االستثامرات األجنبية ،وإنشاء سالسل قيمة إقليمية واالندماج
بشكل أفضل يف سالسل القيمة العاملية ،وتعزيز قدرتها عىل التفاوض
الجامعي"(((.

•عىل مستوى وفورات الحجم ،من شأن االندماج اإلقليمي أن
يؤدي إىل بناء سوق من نحو  100مليون مستهلك ،وبإجاميل
ناتج محيل مشرتك بقيمة  360مليار دوالر (مامثل إلجاميل
الناتج املحيل لجنوب أفريقيا أو الرنويج) ،وبنصيب فردي من
إجاميل الناتج املحيل اإلقليمي بنحو  4000دوالر (مامثل لجنوب
أفريقيا أو إندونيسيا).

 7يبقى املتوسط البسيط للتعريفة الجمركية املطبقة يف دول املغرب العريب أعىل مام
مثل ،يف مجموعة العرشين ويف مجموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
هو عليهً ،
النامية .عىل سبيل املثال ،بلغ هذا املتوسط نحو  14يف املئة يف عام  ،2016مقابل  5يف املئة يف
االتحاد األورويب ،و 4يف املئة يف الواليات املتحدة األمريكية ،و 10يف املئة يف الصني .وأبعد من
مثل ،مع بداية عام  ،2018تطبيق حظر مؤقت عىل استرياد نحو 850
ذلك ،عرفت الجزائر ً
سلعة ،وزيادة عدد السلع الخاضعة لرضيبة انتقائية نسبتها  30يف املئة ،إىل جانب تطبيق
زيادة معتربة يف التعريفة الجمركية (حتى  60يف املئة) عىل بعض املنتجات األخرى .وإىل
جانب الحواجز الجمركية ،تواجه التجارة اإلقليمية البينية حواجز غري جمركية عديدة ،نحو:
ارتفاع تكاليف معامالت التصدير أو االسترياد ،واعتامد نقاط التفتيش عىل الطرق ،والتأخر
عند املعابر الحدودية ،وطول املدة التي تستغرقها إجراءات التخليص الجمريك وأوجه القصور
التي تشوبها .ينظر :املرجع نفسه ،ص .15-14
 8املرجع نفسه ،ص .19

152
•من شأن هذه السوق ،القامئة عىل منطق االندماج اإلقليمي،
أن تخلق حوافز جاذبة لالستثامرات األجنبية املبارشة ،وتش ّجع
عىل االبتكار ،وتس ّهل نقل التكنولوجيا .لكن تحقيق ذلك يقتيض
فضل عن
تبسيط قوانني االستثامر عرب املنطقة وتوحيدهاً ،
متطلبات جوهرية أخرى "كالسياسات االقتصادية السليمة،
والنمو القوي ،واستقرار سعر الرصف ،ورأس املال البرشي
السليم ،والبنية التحتية الجيدة ،واالستقرار السيايس ،وجودة
اإلطار التنظيمي"(((.
•من شأن االندماج اإلقليمي أن يؤدي إىل تنمية سالسل القيمة
اإلقليمية (ما سيحرر حركة املكونات بني الرشكاء اإلقليميني)
واندماجها ،عىل نحو أفضل ،يف سالسل القيمة العاملية ،ما يعني
إنشاء بيئة استثامرية أفضل حتى بالنسبة إىل عمليات التصدير
نحو األسواق القريبة ،مثل االتحاد األورويب .ومن الواضح أن
ٍ
قنوات لنقل املعارف
االندماج يف سالسل القيمة العاملية يوفر
والتكنولوجيات من االقتصادات املتقدمة االقتصادات املغاربية
مثل،
وفيام بينها ،وهو ما يسمح للمغرب العريب بأن يصبحً ،
مرك ًزا للتجارة واالستثامر بني أفريقيا جنوب الصحراء واالتحاد
األورويب.

•من شأن االندماج اإلقليمي أن يعزز القدرات التفاوضية لدول
بدل من تفاوضها
اإلقليم يف املجاالت ذات االهتامم املشرتكً ،
حجم منها ،أو مع
منفردة ،سواء مع الرشكاء االقتصاديني األكرب ً
املجموعات /التكتالت التي تنتمي إليها ،أو يف إطار منظمة
التجارة العاملية ذاتها .ويضيف التقرير أن اندماج دول املغرب
العريب يسهم يف تعزيز صمودها أمام التأثري املحتمل لتصعيد
النزاعات التجارية العاملية.
ب .اإلمكانيات التجارية اإلقليمية

يفيد التقرير أن خصائص التدفقات التجارية يف إقليم املغرب العريب
مثل،
تشري إىل أن مثة إمكانيات كبرية للتجارة اإلقليمية البينيةً .
تشري مستويات الرتكز السوقي وكثافة التجارة ومعدالت استمرارية
فضل عن رضورة االستفادة
املنتجات إىل إمكانية كبرية لالندماجً ،
بصورة أكرب من املزايا النسبية للدول منفردة.
ً
أول ،يؤكد "مؤرش الرتكز السوقي" ،وهو مقياس لتشتت الصادرات
عرب الرشكاء التجاريني ،أن مثة إمكانية كبرية لتنويع هؤالء الرشكاء،
خاصة عرب االندماج اإلقليمي ،وذلك ألن نصف التدفقات التجارية
الثنائية املحتملة عىل األقل بني دول املغرب العريب إما منعدمة
9
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أو متدنية ج ًدا .ثان ًيا ،يؤكد "مؤرش كثافة التجارة" أن دول املغرب
العريب جمي ًعا ،ما عدا موريتانيا ،تعد أهم وجهات تجارية لبعضها
البعض ،وأقل أهمية لباقي دول العامل (ينظر الشكل  .((1()3ثالثًا،
يؤكد "مؤرش استمرارية املنتجات" ،وهو مقياس الستمرارية العالقات
التجارية ،أن "نسبة كبرية من املنتجات التصديرية الجديدة باختالف
قيمتها يتوقف إنتاجها نظ ًرا ألن عدد األسواق الخارجية التي تصل
إليها ليس كب ًريا مبا يكفي .ويشري ذلك أيضً ا إىل وجود إمكانية كبرية
غري مست َغلَّة لتعزيز االندماج مبا يتيح خلق أسواق خارجية جديدة
لفرادى املنتجات ،ورمبا تحسني معدل استمراريتها"(.((1
من ناحية أخرى ،يؤكد التقرير الطبيعة التكاملية للتجارة البينية بني
دول املغرب العريب ،إذ يبني "مؤرش التكامل التجاري" ،الذي يقيس
هيكل الصادرات والواردات ،أن مثة تطابقًا بني
َ
مقدار التداخل بني
صادرات املغرب العريب ووارداته من جهة ،وواردات الرشكاء التجاريني
الرئيسني للدول املغاربية من خارج املنطقة ،من جهة أخرى (يشري
مثل إىل أن صادرات الجزائر وموريتانيا واملغرب وتونس
التقرير ً
متكاملة متا ًما مع واردات الدول املغاربية األخرى بقدر تكاملها مع
واردات االتحاد األورويب عىل األقل) .وأبعد من ذلك ،يؤكد التقرير
دول مغاربية تبقى متكاملة بين ًّيا ،بعضها مع بعض أكرث مام هي
أن ً
(مثل ،يتفوق مؤرش
متكاملة مع رشكائها الرئيسني من خارج املنطقة ً
التكامل التجاري للجزائر مع موريتانيا واملغرب عىل مؤرش تكاملها
رئيسا) .ويخلص التقرير إىل أنه
التجاري مع إيطاليا التي تعد رشيكًا ً
عىل الرغم من أن الدول األوروبية هي الرشيك التجاري التقليدي
للمغرب العريب ،فإن التجارة البينية بني االقتصاديات املغاربية تع ّد
مصد ًرا كب ًريا لإلمكانيات التجارية غري املستغلة بالنسبة إىل دول
املغرب العريب (ينظر الشكل .((1()4
مؤرشي الرتكز
ً
 10املرجع نفسه ،ص  ،22حيث يدرج التقرير
أشكال بيانية أخرى متثل َ
السوقي واستمرارية املنتجات.
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 12يدرج التقرير حسابات امليزة النسبية ويحدد جملة من املنتجات ومجموعات
مثل ،يتمتع
املنتجات التي ميكن زيادة التجارة البينية فيها بني اقتصادات املغرب العريبً .
املغرب مبيزة نسبية أقوى من تونس يف خدمات النقل والغذاء والفلزات والكيامويات ،وأقوى
من الجزائر يف املعادن ،وأقوى من ليبيا يف الفلزات ،وبناء عليه ،ميكنه تصدير مزيد من هذه
املنتجات إىل كل من هذه الدول .ويف الوقت نفسه ،ميكن تونس تصدير مزيد من املعادن إىل
الجزائر ومزيد من الخرضاوات إىل املغرب ومزيد من األخشاب إىل موريتانيا .وينتهي التقرير
إىل أن املغرب ميكنه زيادة صادراته إىل الجزائر يف ما ال يقل عن  36منت ًجا ،وإىل تونس يف 22
منت ًجا ،وإىل موريتانيا يف  10منتجات ،وإىل ليبيا يف  8منتجات .كام ميكن تونس أيضً ا زيادة
صادراتها اإلقليمية يف  30منت ًجا تقريبًا بحسب البلد .وميكن موريتانيا زيادة صادراتها إىل
املغرب وتونس يف  4منتجات ،وإىل الجزائر يف منتجني ،وإىل ليبيا يف منتج واحد فقط .أخ ًريا،
ميكن الجزائر زيادة صادراتها يف  6منتجات تقري ًبا بحسب البلد.

مراجعة وعروض كتب
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إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

الشكل ()3
كثافة التجارة البينية والتجارة الخارجية مع االتحاد األورويب عام 2016

املصدر :املرجع نفسه ،ص .22

الشكل ()4
إمكانيات التجارة اإلقليمية عام 2016

املصدر :املرجع نفسه ،ص .24
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حجم اإلطار يعكس حجم الصادرات يف عام  ،2016وتشري األرقام إىل قيمة مؤرش امليزة النسبية.
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ج .التأثير المحتمل لزيادة االندماج في النمو

يؤكد التقرير ،أيضً ا ،أن االندماج اإلقليمي سيكون له تأثري إيجايب
كبري يف مستويات الرخاء يف دول املغرب العريب ،وذلك عرب زيادة
النمو وتحسني الظروف املعيشية .ويشري ،عىل سبيل املثال ،إىل أن
فضل
تعزيز املشاركة يف سالسل القيمة العاملية وتنويع الصادراتً ،
عن تحسني الجودة ،من شأنها جمي ًعا أن ترفع مستوى الدخل إىل
نحو  10-5يف املئة خالل  5إىل  10سنوات يف اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية العادية.
بتعبري آخر ،إذا كان من املتوقع أن متوسط النمو السنوي للفرتة
( )2023-2018سيبلغ  1.6يف املئة يف الجزائر ،و 3.9يف املئة يف ليبيا،
و 3.4يف املئة يف تونس ،و 4.1يف املئة يف املغرب ،و 5.5يف املئة يف
موريتانيا ،فمن املتوقع أيضً ا أن ترتفع هذه املعدالت بنسبة  1يف املئة
يف املتوسط يف حالة زيادة االنفتاح يف البلدان املغاربية ،وبنسبة 0.7
يف املئة يف حالة زيادة مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية ،وبنسبة
 0.6يف املئة يف حالة تنويع اقتصاداتها ،وبنسبة  0.2يف املئة يف حالة
تحسني جودة املنتجات.
وباستعامل منوذج حسايب آخر ،يتوقع التقرير أن إلغاء التعريفات
الجمركية جمي ًعا املفروضة عىل التجارة اإلقليمية من شأنه أن يؤدي،
عىل املدى الطويل ،إىل ارتفاع النمو تقريبًا بنسبة  1يف املئة ،وارتفاع
معدالت التوظيف بنسبة  1.2يف املئة ،وزيادة التجارة اإلقليمية
بنسبة  33يف املئة .ومن ناحية أخرى ،يستند التقرير إىل دراسة
مشرتكة بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة
العاملية عام  2017إىل أن االندماج اإلقليمي من شأنه أن يحفز من ًّوا
رسي ًعا يف متوسط الدخول وتراج ًعا يف مستويات الفقر.

 .3حول األهداف المشتركة لسياسات دول
المغرب العربي
يويص التقرير برضورة استغالل دول املغرب العريب للزخم الناتج
من االتجاهات الحالية يف االقتصاد والتجارة واالستثامر العاملي .كام
يويص بتوظيف الزيادة يف اإليرادات ،الناتجة من زيادة الطلب من
الرشكاء التقليديني يف أوروبا ،يف موازنة التكلفة الناجمة مبدئ ًيا عن
تعزيز االندماج اإلقليمي .من جانب آخر ،يويص التقرير باستغالل
مبادرة الحزام والطريق الصينية وتنسيق التعاون مع الصني ،يف إطار
فضل عام سبق،
املبادرة ،لصالح االندماج اإلقليمي يف املغرب العريبً .
يدرج التقرير جملة من التوصيات ،أبرزها:
.أمراعاة مخاطر زيادة النزعة الحامئية عامل ًيا ،وتقلبات األسواق
املالية ،وعدم االستقرار الجغرايف السيايس يف املنطقة.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

.بتعزيز التعاون البيني بشأن التجارة اإلقليمية وبشأن التجارة
املتعددة األطراف خارج اإلقليم ،وذلك باعتامد نظام قائم عىل
القواعد ،وهو ما يسمح بجني منافع االقتصاد العاملي والحد من
االنعكاسات السلبية لالضطرابات التجارية العاملية.
.جرسم أهداف مشرتكة عىل مستوى السياسات ،وذلك للحد من
انعكاسات البيئة االقتصادية العاملية ،الديناميكية نسب ًيا والهشة
يف الوقت نفسه.
.دعدم التعامل مع االندماج اإلقليمي بوصفه هدفًا يف حد
ذاته ،بل بوصفه أداة لتحقيق األهداف املشرتكة عىل مستوى
السياسات ،ذات األهمية لكل دولة من دول املغرب العريب عىل
حدة ،ولإلقليم عمو ًما (ينظر اإلطار).
.هضامن معاملة متكافئة تتيح للمرشوعات الصغرية واملتوسطة
يف القطاع الخاص توفري فرص العمل الالزمة لتوظيف شباب
املنطقة عندما يصبح القطاع العام غري قادر عىل االضطالع بدور
املالذ األول للتوظيف ،واستغالل التجارة والتكنولوجيا يف إقامة
سوق إقليمية داخلية كبرية بغرض تعزيز قدرة املنطقة عىل
املنافسة عامل ًّيا.
.وتعزيز الشفافية ،وال سيام بيانات االستثامر اإلقليمي وحركة
العاملة والتدفقات املالية.
.زإقامة مؤسسات مالية إقليمية مشرتكة بوصفها وسيلة لتعزيز
اندماج أسواق السلع والخدمات ورأس املال والعمل ،وزيادة
شبكات األمان االجتامعي وتحسينها يف كل دولة ملوازنة اآلثار
الجانبية املحتملة لزيادة االندماج اإلقليمي يف األشخاص
والعاملة والــركــات ،وزي ــادة قــدرة املــروعــات الصغرية
واملتوسطة واملجتمعات الريفية عىل االنخراط يف التجارة ،مبا يف
ذلك التجارة اإلقليمية ،واستغالل التجارة بوصفها وسيلة لتوفري
فرص إضافية للشباب والنساء واملهاجرين والفئات األخرى األقل
حظًا.
.حاالستفادة من املفاوضات ،وذلك عرب العمل عىل وضع اتفاقية
اقتصادية إقليمية عميقة ،تغطي جميع املجاالت التي يشملها
فعل االندماج املغاريب ،مثل ،تحرير التجارة يف السلع والخدمات،
ً
فضل عن مجاالت جديدة،
وحرية حركة رأس املال والعاملةً ،
نحو :سياسات املنافسة املشرتكة والنظام االستثامري ،وإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية ،وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تتضمن
هذه االتفاقية آليات لحل النزاعات ورصد السياسات.
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إطار األهداف املشرتكة عىل مستوى السياسات املغاربية

 الوظائف :الهدف النهايئ من االندماج اإلقليمي هو توفري فرص العمل وتحسني معيشة املواطنني من خالل تحقيق منو مرتفعقابل لالستمرار .وينبغي التشجيع عىل توفري فرص العمل من خالل سالسل القيمة اإلقليمية وزيادة االندماج بني القطاعات الخاصة
عىل مستوى املنطقة.
 االنفتاح :يتعني وضع منوذج اقتصادي جديد وأكرث انفتا ًحا يف دول املغرب العريب جمي ًعا ،وذلك بتوفري فرص تجارية واستثامريةجديدة يف املنطقة ،وتعزيز حرية حركة العاملة ورأس املال عرب الحدود.
 االحتوائية :ينبغي أن يؤدي النمو اإلضايف الناتج من االندماج اإلقليمي إىل توفري فرص للجميع (الشباب والنساء وسكانالريف واملهاجرين).
 املفاوضات :ينبغي أن تتفاوض البلدان املغاربية بشأن وضع اتفاقية اقتصادية إقليمية عميقة ،وأن تصمم نظا ًما للتفاوض لحلالنزاعات وآليات لرصد السياسات.
 التجارة :ينبغي أن تويل دول املغرب العريب اهتام ًما أكرب بالتجارة اإلقليمية ،بحيث يتوىل القطاع العام تنسيق السياسات ،بيناميضطلع القطاع الخاص بدور أنشط يف استكشاف أسواق إقليمية جديدة.
املصدر :كريييف [وآخرون] ،ص ( 30بترصف).

.طالتفاوض كمنطقة واحدة مع كبار الرشكاء التجاريني ،مثل
االتحاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية والصني ،وهي
اسرتاتيجية توظفها التكتالت اإلقليمية األخــرى ،لكنها غري
مستغلة يف املغرب العريب.
.ييؤكد التقرير استعداد صندوق النقد الــدويل لدعم جهود
االندماج اإلقليمي بني دول املغرب العريب ،وتقديم املشورة
واملساعدة الفنية بشأن السياسات يف سياق أنشطة الرقابة
بهدف الحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل ،بوصفه رشطًا
أساس ًيا للنجاح يف تحقيق األهــداف املشرتكة عىل مستوى
السياسات.

ثان ًيا :ما ال يخبرنا به التقرير
كغريه من تقارير املؤسسات االقتصادية الدولية ،يستمد تقرير
صندوق النقد الدويل قوته من سلطة األرقام /البيانات واملؤرشات
االقتصادية التي تستند إليها استنتاجاته .ورغم إشارته إىل وجود
فضل عن
عوامل جيوسياسية تعوق اندماج املغرب العريب اإلقليميً ،
األسباب املعقدة خلف تعطل اتحاد املغرب العريب (وال سيام الخالف
بني الجزائر واملغرب ،والدور الذي تؤديه التهديدات األمنية يف تشديد
الضوابط الحدودية) ،فإن فهم منطق الالاندماج يف املغرب العريب

يتطلب مقاربة مركّبة تنطلق من افرت ٍ
اض مفاده أن االقتصادي وحده،
مفصولً عن السيايس ،غري ٍ
كاف الستيعابه ،وأننا يف حاجة إىل مقاربة
للموضوع تأخذ يف اعتباره ،عىل األقل ،حج ًجا من منظور االقتصاد
السيايس (الدويل) ،من دون تجريد هذه املقاربة من االستبصارات
التي توفرها املنظورات االجتامعية.
وبسبب مضامينه االقتصادية املحضة عىل األرجح ،ال يشري التقرير
إطالقًا إىل الشق السيايس يف "منطق" فشل االندماج املغاريب .ومثة،
فقط ،تشديد عىل الدور السيئ الذي يؤديه الخالف الحدودي بني
الجزائر واملغرب يف تعطيل آليات االندماج اإلقليمي ،عىل غرار
الشبكة اإلقليمية للسكك الحديدية والطرق الرسيعة .وهي مسألة
فمثل ،وبسبب الحدود ،وخاصة يف الحالة
بالغة األهمية وال ريبً ،
الجزائرية  -املغربية ،ليس مثة شبكة إقليمية للسكك الحديدية
والطرق الرسيعة ،بينام تتوقف الشبكات املحلية منها عند الحدود
البينية الفاصلة بني الدول.
يف هذا السياق ،تسعى هذه الدراسة ،يف هذا املحور ،إىل فهم منطق
تحاج بأن
الفشل يف االندماج املغاريب بعي ًدا عن االقتصادي .وهي ّ
مؤسستني.
منطق الالاندماج املغاريب يقوم ،عىل األقل ،عىل أسطورتني َّ
املؤسسة يف أنها متجذرة ،ليس
وتكمن املشكلة مع هذه األساطري َّ
فقط يف الخطاب السيايس ،لكنها متتد إىل الوعي األكادميي واملزاج
املجتمعي عىل ح ٍّد سواء .األسطورة األوىل هي مركزية الخالف
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ددعلالا
سرام /راذآراذآ

الجزائري  -املغريب ،أما األسطورة الثانية فهي تباين األنظمة الحاكمة
يف دول املغرب العريب.

جهة ،يف حاجة إىل التعاون مع الجزائر يف مجال مكافحة اإلرهاب،
ليس فقط ألنهام يقتسامن أكرث من  950كيلومرتًا من الحدود
املشرتكة ،لكن ،أيضً ا ،ألن الجزائر تتمتع بتجربة ناجحة يف مجال
مكافحة اإلرهاب ،كام تبقى تونس ،من جهة أخرى ،يف حاجة ماسة
إىل االستثامرات املغربية املتزايدة خالل السنوات األخرية .وال تعرتف
تونس بجبهة البوليساريو ،ألنها تخىش أن يعترب املغرب ذلك موقفًا
عدائ ًّيا ضده ،وال يقوم مسؤولوه بزيارات رسمية إىل اإلقليم ،لكنها يف
الوقت نفسه تؤمن بحق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه حتى لو
كان ذلك يف شكل وضع قانوين يف صالح املغرب.

الحجة األوىل هي أنه رغم االمتداد الزمني للخالف بني الجزائر
واملغرب واستعصائه ،وانزالق التوتر يف العالقة بينهام إىل اشتباك
مسلح محدود يف عام ( 1963حرب الرمال) ،فإن العالقة بني الدولتني
مل /ال توصف بأي حال من األحوال بأنها عالقة رصاع أو عداء .وحتى
يف الخطاب السيايس الرسمي ،ال توجد دالالت عىل أ ّن أحد الطرفني
يتصور اآلخر بوصفه عد ًّوا اسرتاتيج ًّيا أو عىل األقل بوصفه تهدي ًدا
مدخل لرصا ٍع
ً
"وجوديًّا" باملفهوم االسرتاتيجي الذي ميكن أن ميثّل
ثنايئ مسلح( .((1ما من شك يف أن منطق التجاذب بني الدولتني يبقى
محكو ًما بحتمية التعايش والحرص عىل تجنب االنزالق نحو الصدام
العنيف .ويف هذا السياق ،يسجل عبد النور بن عنرت أن البلدين عرفا
"أزمات سياسية داخلية حادة كان يف اإلمكان أن تدفع بالنظامني إىل
مغامرات عسكرية لتعبئة الرأي العام [الداخيل] ضد عدو خارجي،
لكنهام مل يفعال ذلك قط"(.((1

إىل جانب ذلك ،تسعى موريتانيا إىل تحقيق ٍ
منط مختلف من
الحياد ،وذلك عرب املحافظة عىل عالقات متوازنة مع املغرب وجبهة
البوليساريو عىل ح ٍّد سواء ،ومن ثم مع الجزائر .فهي تستخدم رسميًا
جملة "الجمهورية العربية الصحراوية" لكنها ال تستضيف ممثلني
لجبهة البوليساريو .ويأيت هذا االعرتاف يف سياق السعي السرتضاء
الجبهة بعد تاريخ طويل من االحرتاب مع مقاتليها ،عانته موريتانيا
خالل "حرب الصحراء الغربية" يف سنوات السبعينيات (انتهى بتوقيع
حاسم
عامل
اتفاقية لوقف إطالق النار عام  .)1979غري أن هناك ً
ً
آخر ،يتمثل مبخاوف موريتانية معلنة من اتساع بؤرة الالاستقرار يف
إقليم الصحراء الغربية نحو الداخل املوريتاين ،وخاصة مع التقاطعات
الق َبلية /املجتمعية عىل حدود موريتانيا الشاملية مع اإلقليم،
فضل عن مخاوف أخرى غري معلنة ،من أال تكتفي مطالب املغرب
ً
سجل تاريخ ًّيا للمطالب
التوسعية بالصحراء الغربية ،وخاصة أن مثة ً
اإللحاقية  Irredentistلدى املغرب ،إ ْن يف األرايض املوريتانية أو يف
أر ٍ
اض جزائرية .ينسحب منطق الحياد نفسه عىل موقف ليبيا؛ فنظام
القذايف السابق يف ليبيا رفض االعرتاف رسميًّا بالجمهورية العربية
متويل
دعم بارزًا لجبهة البوليساريوً ،
الصحراوية ،لكنه تاريخيًّا ق ّدم ً
وتسلي ًحا وتدريبًا عسكريًّا .بينام يبقى املوقف الليبي ،يف فرتة ما
بعد القذايف الذي سقط نظامه يف عام  ،2011غري واضح تحت وطأة
الرصاع املستمر بني حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي
بقيادة خليفة حفرت.

 .1الخالف الجزائري  -المغربي معيق،
لكنه ليس معط ًلا لالندماج اإلقليمي في
المغرب العربي
مثة تركيز مبالغ فيه عىل الخالف الجزائري  -املغريب بوصفه سببًا
لتعطل االندماج يف املغرب العريب .وميكن ،بسهولة ،دحض ذلك من
خالل حجتني أساسيتني:

الحجة الثانية هي أنه رغم محورية النزاع حول الصحراء الغربية يف
الخالف الجزائري  -املغريب ،فإنه مل يؤ ِّد قط إىل بروز حالة استقطاب
إقليمي دائم يعمق حدة االنقسام بني دول املغرب العريب حول
االندماج اإلقليمي .فتونس التي تقتسم مع الجزائر حدو ًدا منكشفة
أمن ًّيا ،تتبنى سياسة حياد إيجايب ،وإن كان "قلقًا" باستمرار( ،((1حيال
الخالف الجزائري  -املغريب حول مسألة الصحراء الغربية ،فهي من
 13يالحظ عبد النور بن عنرت أن البلدين ال يعمالن ،عىل املستوى العسكري ،عىل "تلقني
جنودهام عقائد يف مجال بناء العدو تقدم الجار األقرب عىل أنه العدو" .ينظر :عبد النور بن
عنرت" ،تهديدات غري وجودية :االرتهان املغاريب لرصاعات ما دون الحرب" ،السياسة الدولية:
ملحق تحوالت اسرتاتيجية ،العدد ( 191كانون الثاين /يناير  ،)2013ص .24
 14املرجع نفسه.
 15هذه الطبيعة القلقة للحياد التونيس ليست وليدة تطورات املسألة الصحراوية ،لكنها
ترجع إىل عام  1960عندما أعلنت موريتانيا استقاللها عن االستعامر الفرنيس واعرتفت بها
تونس ،فقاطعها املغرب الذي كان يطالب بالسيادة عىل األرايض املوريتانية ،ومل تتحسن
استقبال
ً
العالقات بينهام إال يف عام  .1965ومؤخ ًرا (صيف  ،)2017ألغى امللك محمد السادس
مربم ًجا لرئيس الحكومة التونيس السابق ،يوسف الشاهد ،ألنه رفض إضافة فقرة إىل البيان
الختامي للّجنة العليا التونسية املغربية تكرس "مغربية" الصحراء الغربية ،تجن ًبا إلثارة
حفيظة الجزائر.

أبعد من كل ذلك ،ميكن العودة إىل التجربة األوروبية بوصفها شاه ًدا
تاريخيًّا عىل تهافت فرضية الخالف الجزائري  -املغريب بوصفها معط ًِّل
جوهريًا لالندماج اإلقليمي ،فقد متكنت الدول األوروبية ،رغم ما
يجمعها من تاري ٍخ طويل ودامٍ من االحرتاب وما يفرقها من عوامل
حادة نحو األديان والثقافات واألعراق وحتى أنظمة الحكم القامئة
عىل عكس ما تعرفه دول املغرب العريب ،من بلوغ درجات متقدمة
ج ًدا من االندماج إقليم ًّيا .وإذا كان الخطاب السائد يشدد عىل
محور الجزائر – املغرب يف أي مسار اندماجي يف املغرب العريب ،فإن
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تصدع هذا املحور ،بكل تأكيد ،ال يضاهي التصدع الذي عرفه محور
فرنسا – أملانيا الذي نجح يف التعايف من حرب عاملية مأساوية ،ومتكّن
من قيادة مسار االندماج اإلقليمي يف أوروبا.

 .2اتحاد المغرب الغربي بوصفه
ِّ
معط ًلا لالندماج المغاربي :ما ال يُدرَك
ُ
بعضه
كلُّه ال ينبغي أن يُترَك
مثة أطروحة تقول بوجود حاجة ،آنية وملحة ،إىل التخيل عن اتحاد
املغرب العريب بوصفه اإلطار األمثل لالندماج اإلقليمي يف املنطقة.
ٍ
بخالف
بتعبري آخر ،يبدو أن اتحاد املغرب العريب ،من خالل ربطه
ٍ
ومستعص بني الجزائر واملغرب ،صار ميثل يف حد ذاته سب ًبا
مزمنٍ
لتعطل مسار االندماج اإلقليمي يف املنطقة .يف هذه الحالة ،من غري
املجدي ،بأي حال من األحوال ،االفرتاض أن حل النزاع بني الجزائر
واملغرب رش ٌط مسبق إلحياء اتحاد املغرب العريب ،ومن ثم لالندماج
املغاريب .وينبغي االنتباه إىل وجود منطق عكيس ميكن املحا ّجة من
خالله بأن االندماج يف حد ذاته هو الذي سيوفر اآلليات املالمئة
والفعالة لحل النزاعات بني الدول املندمجة ،وليس العكس .وما يربر
الدعوة إىل التخيل عن اتحاد املغرب العريب هو أن فشله املزمن
ٍ
بخالف جزائري – مغريب مزمنٍ ال يلوح يف
يرتبط ،جوهريًّا وبنيويًّا،
ٍ
مقدمات لتسويته.
األفق أي
إذا كانت مسألة الصحراء الغربية جوه ًرا للخالف الجزائري -
املغريب( ،((1فيمكن مالحظة أن الوضع الراهن سيبقى قامئً ا عىل املدى
ألسباب ثالث ٍة عىل األقل:
القريب ،واملتوسط عىل األرجح،
ٍ

•املغرب غري مستعد للقبول بحل استفتاء تقرير املصري ،ليس
فقط بسبب تزايد احتامالت تعارض نتائج االستفتاء مع
مطالبه اإللحاقية ،لكن ألسباب عقالنية محضة ،تتعلق بعقود
من اإلنفاق العسكري واإلنفاق عىل البنى التحتية يف اإلقليم.
وبعي ًدا عن رسديات السيادة وتصفية االستعامر وما إىل ذلك،
ينبغي دامئا استحضار األهمية االقتصادية والجيوسياسية إلقليم
الصحراء الغربية ،سواء بالنسبة إىل املغرب الطامح إىل بسط
خاصا من قبيل الحكم
سيادته عليه ولو عرب منحه وض ًعا قانونيًّا ًّ
الذايت ،أو بالنسبة إىل الجزائر الطامحة إىل قيام دول ٍة صحراوي ٍة
مستقلة ،تتيح لها منفذًا بحريًّا عرب األطليس ،كام تتيح لها نفاذًا

 16حتى إن كانت املسألة الصحراوية جوه ًرا للخالف الجزائري  -املغريب ،فهي ال تتسم
بالخاصية نفسها عندما يتعلق األمر بعمل اتحاد املغرب العريب ،بدليل أن املسألة موجودة
حائل دون ذلك .ويف اجتامع وزراء خارجية دول االتحاد،
قبل تأسيس هذا األخري ،ومل متثِّل ً
الذي استضافته الجزائر يف ربيع  ،2001اقرتحت الجزائر تحييد ملف الصحراء الغربية والعمل
عىل ملف إحياء االتحاد ،إال أن املغرب رفض ذلك.
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حرصيًّا لعقود اإلعامر ورخص استغالل املواقع الغنية باملوارد
الطبيعية يف الصحراء الغربية.

•الجزائر بدورها غري مستعدة للتضحية برصيدها املعياري
فضل عن
املرتبط بدعم مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريهاً ،
أ ّن املسألة الصحراوية تبقى ،إىل جانب النزاع مع املغرب،
عامل لإلبقاء عىل ح ٍّد أدىن من اإلجامع الشعبي ،داخليًّا ،حول
ً
السياسة الخارجية وحول الدور املتنامي للجيش تحدي ًدا ،حيث
تحظى املؤسسة العسكرية بجزء كبري من املوازنة العامة تحت
مسوغ حامية الحدود املنكشفة .وما من شك يف أن هذا ينطبق
عىل املغرب أيضً ا.
•يبدو أن استعصاء املسألة الصحراوية ،ومن ثم الخالف
أساسا بغياب إرادة دولية مشرتكة
الجزائري  -املغريب ،مرتب ٌط ً
لحل املسألة ،سواء عرب األمم املتحدة أو عرب الضغط عىل الجزائر
حل نهايئ وحاسم .لذلك ،يبدو أن الحل إما
واملغرب للذهاب إىل ٍّ
أن يكون دول ًّيا ،وهو مسار يخضع ملنطق عريض ال ميكن توقعه
 Highly Contingentوتحكمه موازين القوى الدولية ،وإما
أن يكون إقليم ًّيا عرب ترتيبات إقليمية فوق وطنية قادرة عىل
(إعادة) تشكيل سلوك دول املنطقة ،وهذه الرتتيبات ،بطبيعة
الحال ،ليست مؤسسات اتحاد املغرب العريب ،ألن اشتغال هذا
أصل بحل الخالف الجزائري  -املغريب.
األخري مرشوط ً
إذا كان األمر كذلك ،فلامذا يُنتظر حل الخالفات الجزائرية  -املغربية
أصل عىل الحل اآلن ،من أجل بعث اتحاد املغرب العريب،
املستعصية ً
ومن ثم بعث مسار االندماج املغاريب؟ ما الجدوى من انتظار
ميت داخل الرحم"؟ ينبغي،
"ميالد جنني معلوم مسبقًا أنه ً
أصل ٌ
بدل من ذلك ،التفكري يف مسارات بديلة متاحة أكرث وفعالة أشد،
ً
نحو املسارات الثنائية /الثالثية ما دون اإلقليمية التي ميكن أن متثّل
جذب نحو االندماج اإلقليمي.
َ
مقدم ًة
وعامل ٍ
يُ َع ُّد املسار الجزائري  -التونيس منوذ ًجا مثال ًّيا يف هذا السياق ،إذ ميكن
اندماجي ثنايئ األطراف ،فلهذا املسار
الجزائر وتونس الرشوع يف مسا ٍر
ٍّ
تتوافر جملة من الرشوط االبتدائية الحاسمة ،وهي :الجوار الجغرايف
مثل) ،والسجل التاريخي للتعاون
(عكس املسار التونيس  -املغريب ً
والتقارب وحسن الجوار (مواطنو الدولتني يتنقلون عرب الحدود من
دون تأشريات) ،وتهديدات /تحديات أمنية مشرتكة (اإلرهاب وحركة
التهريب عرب الحدود) ،ومثة درجة متقدمة من املشرتك يف التنسيق
الثنايئ ملعالجة تلك التهديدات /التحديات .واستحضا ًرا لتجربة
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معاهدة "إخاء ووفاق" عام  ،((1(1983ميكن إلحاق /التحاق موريتانيا
لتوافر الرشوط ِ
نفسها تقريبًا ،إذا استثنينا نسبيًّا الرشط األول ،ليتحول
هذا املسار إىل مسار ثاليث األطراف .يجدر التفكري جديًّا طبقًا لهذا
املنطق املتاح سياسيًّا ،عىل األقل ،يف انتظار التوصل إىل تسوية نهائية
ملسألة الصحراء الغربية ،ومن ثم تسوية الخالف الجزائري  -املغريب،
وميكن حينها إلحاق /التحاق املغرب ،واالجتهاد ،عىل نح ٍو مشرتك ،يف
تطوير الرتتيبات القامئة لتصري أشد مالءمة للوضع الجديد.
بديل ناج ًعا من اتحاد املغرب
مامثل يك يكون ً
غري أن للمجلس مسا ًرا ً
العريب ،ينبغي أن يبدأ منضبطًا بتصو ٍر َمسارِي ومؤسيس بعيد املدى.
واألمر ال يتطلب جه ًدا مضن ًيا يف ابتكار تصور مامثل .ميكن ،فقط،
العودة إىل النموذج الفذ الذي وضعه بيال باالسا ()1991-1928
 Béla Balassaيف ستينيات القرن املايض( ،((1والذي أثبت حتى اآلن
نجاعته ،سواء يف تجربة االتحاد األورويب الرائدة( ،((1أو يف غريها من
التجارب اإلقليمية الجديدة عرب العامل .يقدم باالسا االندماج اإلقليمي
بوصفه مسا ًرا من عدة مراحل :منطقة التجارة التفضيلية (تسمى
أيضً ا منطقة التفضيليات الجمركية) ،ومنطقة التجارة الحرة ،واالتحاد
الجمريك ،والسوق املشرتكة ،واالتحاد النقدي ،واالندماج االقتصادي
الشامل .والالفت لالنتباه يف سريورة هذا املسار أن االقتصاديات املحلية
كلام انخرطت يف مرحلة محددة ،زاد رشهها لالنتقال واالرتقاء نحو
مرحل ٍة أعىل.
إن االهتداء بنامذج االندماج اإلقليمي الناجحة ،نظري ًة ومامرسة،
من شأنه أن يربز تهافت األساس املنطقي  Rationaleالهش الذي
بُني عليه اتحاد املغرب العريب ،املتمثل باالندماج من أعىل ،وتسييس
العمل اإلقليمي ،ورهنه بالسيادات املطلقة للدول األطراف( ،((2إذ
تنص املعاهدة املنشئة له عىل أن املجلس الرئايس لالتحاد وحده
سلطة اتخاذ القرارات ،وعىل أن القرارات تُتخذ باإلجامع .وبذلك،
يصري االتحاد محكو ًما مبنطق عمل مؤسيس يحمل يف ذاته أسباب
فضل عن أنه ال يضمن أي دور لألجهزة التي ميكن أن تكون
عطلهً ،
 17سبق ،يف  19آذار /مارس  ،1983أن وقعت الجزائر معاهدة "إخاء ووفاق" مع تونس
أساسا لتعزيز "عالقات الجوار اإليجايب والتعاون األخوي القامئة بني دول
عىل أمل أن تكون ً
املغرب العريب الكبري" ،وانضمت إليها موريتانيا يف  13كانون األول /ديسمرب من العام نفسه.
يُنظر :معاهدة "إخاء ووفاق" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد ،1983/8/5 ،53
ص  ،2190شوهد يف  ،2020/4/20يفhttps://bit.ly/2rGovKz :
18 Bélla Balassa, The Theory of Economic Integration (California: R.D.
Irwin, 1961).
نفسه الذي نظّر
 19من املدهش أن تجربة االندماج اإلقليمي األوروبية أخذت املسار َ
له باالسا.
 20من املفارقة ،تاريخيًّا ،أن روح االندماج اإلقليمي كانت أعىل خالل مرحلة ما قبل
االستقالل ،بني حركات التحرر من االستعامر ،منها يف مرحلة ما بعد االستقالل ،بني الدول
ذات السيادة.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

أكرث تقنية /فنية ،ومن ثم أكرث تحر ًرا من القيود السياسية املك ِّبلة
لقوى االندماج اإلقليمي ،مثل اللجان الوزارية املتخصصة.

 .3أنظمة سياسية متباينة شك ًلا،
متشابهة جوه ًرا
لطاملا ركزت األدبيات السائدة ،ذات العالقة بإشكالية استعصاء
االندماج املغاريب ،عىل مشكلة التباين يف األنظمة السياسية الحاكمة
يف دول املغرب العريب ،تُراوح بني امللكية (يف املغرب) والجمهورية (يف
تونس والجزائر وموريتانيا) والجامهريية (يف ليبيا قبل عام .)2011
وبعد الربيع العريب ،أصبح األمر يتعلق بأنظمة انتقالية يف تونس
وليبيا ،والجزائر إىل ح ٍّد ما .طب ًعا ،من شأن تجربة االندماج األورويب
أن تفند هذا االفرتاض ،إذ تشكل الدميقراطية الليربالية يف أوروبا
قاسم مشرتكًا بني أنظمة حكم أكرث تنو ًعا من حيث الشكل مام هي
ً
عليه أنظمة الحكم يف دول املغرب العريب .لذلك ،ميكن املحا ّجة بأن
النقاش ينبغي أن يلتفت نحو الرتكيز عىل جوهر أنظمة الحكم ،ما إذا
بدل من االنشغال بشكلها؛ حينها ،ميكن
كانت تسلطية أم تعدديةً ،
االنتهاء إىل استنتاج مفاده أن سبب الالاندماج اإلقليمي يف املغرب
أساسا ،إىل الطبيعة غري الدميقراطية ألنظمة الحكم يف
العريب يرجعً ،
دول اإلقليم .وينطلق هذا االستنتاج من افرتاضني أساسيني :األول
مفاده أن الدول الدميقراطية غالبًا ما تجنح نحو االندماج ،بينام غالبًا
ما تجنح الدول التسلطية نحو مامنعة تيارات االندماج اإلقليمي،
أما الثاين فمفاده أن "األنظمة غري املنفتحة محل ًيا ناد ًرا ما تكون لها
استعدادات لالنفتاح إقليم ًّيا"(.((2
ش ّدد الرئيس التونيس السابق ،منصف املرزوقي (فرتة واليته -2011
 )2014يف شتاء  ،2012مــر ّد ًدا صدى مقولة أنصار نظرية السالم
الدميقراطي يف حقل العالقات الدولية القائلة إن "الدميقراطيات
ال يحارب بعضها بعضً ا" ،عىل أن التسلطيات ال يتحد بعضها مع
بعض( .((2ويأيت تشديد املرزوقي عىل التسلطية بوصفها عائقًا أمام
االندماج املغاريب يف سياق الزخم الذي عرفته الثورتان التونسية
والليبية آنذاك ،إذ قصد بالتسلطيات (استعمل مفردة الدكتاتوريات)
نظام زين العابدين بن عيل ونظام معمر القذايف ،وألسباب
دبلوماسية عىل األرجح مل ِ
يأت عىل ذكر النظامني الجزائري واملغريب،
 21عبد النور بن عنرت" ،البعد األمني إلشكالية االستعصاء التكاميل يف املغرب العريب"،
ورقة قدمت يف امللتقى الدويل "التحديات والرهانات يف منطقة شامل أفريقيا" ،قسم العلوم
السياسية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر ،2013/11/20-19 ،ص ( .14تم االقتباس مبوافقة
من الباحث).
" 22املرزوقي :هذا عام املغرب العريب الكبري" ،الجزيرة نت ،2012/1/12 ،شوهد يف
 ،2019/12/6يفhttps://bit.ly/342KJDE :

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

رغم مركزية سلوكهام املعيق عرب اإلرصار عىل ربط مصري االندماج
املغاريب بخالفاتهام الثنائية.
مدخل نحو االندماج ،وهو ما تثبته
ً
صحيح أن الدميقراطية متثّل
ٌ
التجربة األوروبية ،غري أن األمر بالتأكيد ال يتعلق ،فقط ،بشكل نظام
الحكم السيايس ،لكنه يتعلق أكرث مبدى انفتاح الحقل السيايس وأثر
ذلك يف الحقل االقتصادي .لذلك ،فاملوضوع يف حاجة إىل مقاربته من
منظور االقتصاد السيايس (الدويل) ،حيث يجري البحث يف الكيفية
التي يتآثر( ((2بها السيايس واالقتصادي ،محل ًّيا وإقليم ًّيا.
يزودنا عبد النور بن عنرت مبقدم ٍة متسقة للكيفية التي متثّل بها
مدخل لالندماج اإلقليمي( ،((2إذ يوالف بني مقاربتني
ً
الدميقراطية
أساسيتني يف هذا الصدد :املقاربة الليربالية املؤسساتية التي تعترب،
استنا ًدا إىل أفكار إميانويل كانط ،الحوكمة الدميقراطية ،واالعتامد
املتبادل واملنظامت ما بني الحكوماتيةٍ ،
أدوات فعال ًة للتلطيف من حدة
املعضلة األمنية( ((2املالزمة للنظام الدويل؛ ومن ث ّم ،فإن الترصف تحت
وطأة الشعور بالالأمن سيبقى طاغيًا عىل الدول التي تفتقر العالقات
فيام بينها إىل ما يكفي من هذه األدوات ،واملقاربة البنائية التي تركز
عىل العمليات السياسية الداخلية ،واملأسسة ،والتفاعالت البينذاتية،
والتعلم /التلقني واإلقناع ،والتنشئة االجتامعية ،ومسارات التذويت(،((2
وتحويل الهويات ،وغريها من اآلليات التي من خاللها تتطو ُر الثقة
املتبادلة والهويات املشرتكة ،وهي جميعها آليات ،ال ميكن أن تشتغل
إال يف فضاء سيايس منفتح محليًّا ،ممهدة بذلك لالنفتاح إقليميًّا.
من جهة أخرى ،واستنا ًدا إىل املقاربة البنائية القائلة إن هويات
الفواعل ،بوصفها ُمشَ كِّلة ملصالحها ،ليست ثابتة كام تزعم املقاربات
 23يتآثران مبعنى يؤثران .ويف الوقت ِ
نفسه ،يتأثر أحدُهام باآلخر.
 24بن عنرت" ،البعد األمني" ،ص .16-14
 25يستند الواقعيون فـي تفسيـر الرصاع بوصفه سم ًة تاريخيةً ،حتمي ًة ودامئةً ،فـي
العالقات الدولية إىل مفهوم املعضلة األمنية التي تواجهها الدول باستمرار ،وهو مفهوم
بنيوي يتعلق بالبنية الفوضوية للنظام الدويل ،إضافة إىل سمة االعتامد عىل النفس .فالدول،
ّ
بسبب الفوىض ،ومن ث َّم اعتامدها عىل نفسها ،تتخذ إجر ٍ
اءات لتعزيز أمنها ،وبرصف النظر
عن كونها ذات طابع دفاعي أو هجومي ،فإن الدول األخرى تفرس تلك اإلجراءات عىل أنها
خطر محتمل عىل أمنها الداخيل .إن حالة الشك وعدم الثقة الدامئتيـن حيال االستعدادات
العسكرية التي تقوم بها الدول األخرى من شأنها أن تؤدي بالدول مجتمعة إىل دوامة من
الفعل ورد الفعل ،أي إن الشعور بندرة األمن يولد مزيدًا من الشعور بالالأمن ،ما يجعل
احتامل قيام الحرب أم ًرا ممك ًنا عىل الدوام .وحتى عندما يسود اعتقا ٌد بأن دول ًة ما تضمر
نيّات حسنة ،يبقى هناك تخوف دائم من أن تتبدل هذه النيات .ينظر:
"John Baylis, "International and Global Security in the Post-Cold War Era,
in: John Baylis & Steve Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An
Introduction to International Relations, 2nd ed. (New York: Oxford University
Press, 2001), pp. 303-304.
 26يُقصد بالتذويت  Internalizationتحول معاييـر السلوك إىل قواعد مفروغ منها ،إذ
يصبح االمتثال لها عملية آلية.
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العقالنية ،ميكن املحا ّجة بأن الكيفيات التي تحدد بها الدول مصالحها
ميكن أن تتغري بتغري هوياتها ،وذلك عرب طيف واسع من العوامل
التصورية أو املتعلقة باألفكار  ،Ideationalنحو القيم ،والـمعاييـر،
واإلدراكات ،والـمعارف ،والحجج ،واللغة ،والخطاب ،وغيـرها مام
يندرج ضمن الفهوم الجامعية والبينذاتية القادرة عىل تحويل
الهويات املحلية املنكفئة عىل ذاتها ،إىل هويات إقليمية منفتحة
عىل اآلخر اإلقليمي ،والقادرة أيضً ا عىل جعل الدول قادرة عىل إعادة
فضل عام سبق ،يوالف بن عنرت
تعريف مصالحها وأدوات تعزيزهاً .
بني تشكُّل ثقافة اندماجية (مغاربية) ،والضغوطات /التحفيزات
االقتصادية والسياسية الخارجية ،وبروز دولة تتوىل دور املش ّيد
اإلقليمي ،بوصفها عوامل ميكن أن تساهم مجتمعة يف الدفع مبرشوع
االندماج املغاريب نحو األمــام ،مجادلً بأن "دور األفكار ومعايري
[السلوك] – ذات التشكل املحيل املنشأ واملدعومة بنقل خارجي
(االتحاد األورويب بالنسبة إىل الشق االقتصادي والسيايس والحلف
األطليس بالنسبة إىل الشق الدفاعي واألمني) للمعايري – رضوري يف
تشكيل هوية إقليمية مغاربية"(.((2
بعي ًدا عن الخطاب الشعبوي القائل بأن االندماج املغاريب "حلم
الشعوب" املغاربية ،وأن وجود أنظمة حكمٍ غري دميقراطية هو ما
اب محض ،ينبغي االنتباه إىل أن االندماج
يُح ّول هذا الحلم إىل رس ٍ
ال يتحقق آليًّا فور وصول نخب سياسية رشعية إىل الحكم ،عرب
انتخابات شفافة .عىل نقيض ذلك ،غال ًبا ما يبدأ االندماج عرب مسار
تقني السيايس  ،Apoloticalويشمل يف البداية ما تسميه أدبيات
الوظيفيني  ،Fonctionalistsوهم أبرز من ّأسس لنظريات االندماج
اإلقليمي ،حقل السياسات الدنيا (مثل االقتصاد والتجارة) التي ناد ًرا
ما تعرف االستقطاب السيايس واأليديولوجي الذي تعرفه مسائل
السياسات العليا (مثل األمن والدفاع) .ومن اليسري مالحظة أ ّن
السياسات الدنيا ترتبط بحاجات الناس األساسية أكرث مام ترتبط
بقيمهم ،ما يجعل إمكانية "نقل الوالء" يف هذه املسائل ،من املحيل
إىل اإلقليمي ،أسهل ،يف انتظار أن يُن ِتج فعل االنتشار Spill-over
تقد ًما بعيد املدى عىل مستوى اندماج السياسات العليا .ويف نهاية
املطاف ،تثبت التجارب العاملية أن إدماج السياسات العليا ال ينبغي
أن يطرح بوصفه هدفًا ُملِ ًّحا ألي مسار اندماجي ناشئ ،بل ينبغي
الرتكيز عىل مسائل السياسات الدنيا.
إن التمييز بني السيايس واالقتصادي مه ّم ج ًّدا هنا ،ألنه يسمح
بنقل الرتكيز من دور النخب السياسية  ،Political Elitesالذي
غال ًبا ما يكون عىل أحسن تقدير بطيئًا وعىل أسوأ تقدير ُمعيقًا،
27
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إىل دور النخب البريوقراطية ،والنخب التكنو-اقتصادية ،والنخب
السياسية مبعنى النخب الوظيفية التي تعمل عىل مستوى أجهزة
صنع السياسات العامة  ،Policy-Elitesوهو دور يتسم بالنجاعة
واآلنية .ويف مراحل متقدمة من التمكني لعمل هذه األخرية ،من
املرجح أن تربز نخب وتحالفات نخبوية سياسية اقتصادية ذات
تطلعات إقليمية ،تؤسس حتى لربامج انتخابية يقوم جوهرها عىل
هدف االندماج اإلقليمي البعيد املدى ،بعد أن يكون الوعي الجمعي
بالهوية "اإلقليمية" قد بلغ مبلغه ،مطال ًبا بالتمكني عىل مستوى
الربامج والسياسات واألجهزة الفاعلة.
ال ميكن هذه النخب الالسياسية أن تنشأ وتنضج ،ومتارس فعلها
يف الدفع نحو االندماج ،إال ضمن بيئات محلية يتسم فيها الحقل
السيايس باالنفتاح واإلرشاك  ،Inclusionوتسمح بتطور قطاعني
أساسيني :أولً  ،قطاع مدين غري حكومي (مجتمع مدين) ب ّناء ،وغري
مسيس (ال يخضع لسياسات التضييق واإلقصاء والزبونية) ،وقادر
عىل املساهمة يف تحويل الهويات املحلية وأقلمتها ،وذلك عرب خلق
نسيج اجتامعي شبيك يربط تطلعات املجتمعات املغاربية بعضها
ببعض ،خاصة يف الفضاءات الحدودية املشرتكة بني الدول .وثان ًيا،
قطاع اقتصادي خاص ُمن ِتج ،وف ّعال ،ومبادر ،وقادر عىل الضغط عىل
الحكومات من أجل عبور الحدود (الحدود املعيقة لحركة التجارة
والخدمات ،واالستثامرات والعاملة) ،ومندمج يف الفضاء السيايس
ٍ
عالقات صحية باملجتمع املدين املحيط به ،مبا يف ذلك الحركات
عرب
النقابية .وبهذه املواصفات ،ميكن القطاع الخاص أن يدشن الشبكات
والرشاكات العابرة للحدود الرضورية لعملية االندماج اإلقليمي.

 .4الفضاءات الحدودية المشتركة والتجارة
الموازية عبرها :فرصة ضائعة أخرى
يف الوقت الذي تتضاءل فيه مستويات التجارة البينية عرب حدود
املغرب العريب لصالح التجارة الخارجية مع الرشكاء األجانب ،تنشط
عرب تلك الحدود ،وعىل نح ٍو متنامٍ  ،شبكاتُ تهريب املواد والسلع
ُمشكِّل ًة أمناطًا قامئة وراسخة لتجار ٍة بينية موازية .يشري تنامي هذه
األمناط إىل مسألتني أساسيتني :تتمثل األوىل بأن مثة إمكانيات فعلية
للتبادل البيني ،لكنها تبقى مهدورة وتتمظهر يف شكل شبكات موازية
وغري رشعية ،أما الثانية فتتمثل بأن الفضاءات الحدودية املشرتكة
تبقى عرضة للتهميش التنموي ،ما يدفع سكانها إىل امتهان التهريب
وبديل من البنى االقتصادية التي فشلت الدول يف
ً
مصد ًرا للمعيشة
توفريها لهم عىل تخوم الحدود املغاربية.
تقع املناطق الحدودية املشرتكة بني دول املغرب العريب عىل هوامش
الديناميات السياسية واالقتصادية .فهي تعاين الحرمان من موارد

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

التنمية ومنافعها ،كام تعاين اإلقصاء من الحقل السيايس .لذلك ،فإن
أمناط الحرمان واإلقصاء التي تعرفها مجتمعات هذه املناطق ،عىل
طريف الحدود ،هي التي تدفعها إىل االعتامد عىل التهريب لضامن
العيش اليومي؛ وبذلك يصري التهريب مامرسة يومية تع ّوض الغياب
االقتصادي للدولة فيها ،كام يصري التهريب مظه ًرا من مظاهر التمرد
متمثل بالحدود والحواجز
ً
اليومي عىل الحضور السيايس للدولة،
والجدران .إن مفردة "التهريب" ،بالنسبة إىل هذه املجتمعات ،تنطوي
عىل انحياز معياري يف لغة الخطاب السيايس إىل الحكومات ،فهم
يؤمنون بأنهم ال "يه ّربون" عرب الحدود ،ألنها بالنسبة إليهم إمعا ٌن
يف حرمانهم واإلبقاء عليهم عىل الهامش ،وإمنا "يتبادلون" بينهم،
التبادل فحسب ،ألنه ما من مصد ٍر آخر للعيش اليومي توفّره لهم
حكوماتهم ،وهم يف نهاية املطاف ال يقرتفون سلوكًا "غري مرشوع"،
لكنهم فقط ميارسون نشاطًا تصنفه املنظومة القانونية (الدولية) بأنه
نشاط "غري رشعي".
ففضل عام سبق ،تقع املناطق الحدودية عىل هوامش الحقل
ً
الوظيفي للدولة ،اقتصاديًّا وسياسيًّا ،وهو ما يؤثر عىل نحو مبارش
يف درجة والء املجتمعات املحلية ،القاطنة يف هذه الفضاءات،
تجاه الهويات "الجامعة" املتشكِّلة وطن ًّيا .كام يدفع ذلك ،هذه
املجتمعات ،نحو تشكيل هويات محلية ،لكنها عابرة للحدود ،قامئة
عىل عالقات تضامنية بني األفراد وأساسها هو اقتسام الهم اليومي
وظروف التهميش الناتج من غياب الدولة وهشاشة هويتها الوطنية
الجامعة يف هذه املساحات ،الجغرافية واالجتامعية واملجتمعية يف
الوقت نفسه.
إن هذا االقتسام هو ما مينح الهويات املتشكلة ميزة االنفكاك من
األبعاد السياسية القريبة من فكرة االستقطاب واملميزة لسياسات
الهوية "الصلبة" عىل سبيل املثال .فام نسميه الهم اليومي وظروف
التهميش يجمع التجمعات املتجاورة ،والقاطنة عىل طريف الحدود
ٍ
مامرسات ذات طابع مجتمعي واقتصادي تخرتق أشكال املعاناة
يف
ُ
وانفكاك ذلك عن البعد السلطوي
املشرتكة رغم اختالف هذه الحدود.
املتضمن يف السياسة عىل هذا النحو ،هو ما يجعل البعد االقتصادي
– االجتامعي القائم عىل فكرة التبادل والتشارك والتواصل ،األقرب
إىل تحقيق الشعور بهذه الهوية "الناعمة" التي تعد عابرة للحدود
و"إقليمية" باملعنى اإليجايب للكلمة .ومن ثم نؤسس عىل قدرتها
مستقبل عىل "تليني" الحدود السياسية الصلبة ،وليس عىل إلغائها
ً
بالرضورة ،ومن ورائها العالقات السياسية املتأزمة ،وال سيام إذا أخذنا
يف االعتبار باقي املشرتكات األخرى.

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

بالعودة إىل ما متت اإلشارة إليه يف مستهل هذا املحور ،يبدو أن
الديناميات االقتصادية ضمن املناطق الحدودية املشرتكة تثبت وجود
إمكانيات فعلية للتبادل البيني ،لكنها تبقى مهدورة وتتمظهر يف
شكل شبكات موازية وغري رشعية ،ومن املرجح أن االندماج اإلقليمي
بدل من ذلك إىل توفري
ال يتعارض مع زخمها املتزايد ،لكنه سيؤدي ً
اآلليات القانونية الكفيلة بضبطها وإدماجها يف حركة التجارة البينية
العابرة للحدود .ومن جهة أخرى ،يبدو أن الهويات املحلية ،القامئة
ٍ
عالقات تضامنية بني السكان ،واملتشكلة عىل طريف الحدود،
عىل
يف إمكانها أن تفند الفرضية الشائعة القائلة بأن الهويات الوطنية
"ثابتة" ،وأنها تقاوم التحول نحو هوية إقليمية ما فوق وطنية.
ال يتعلق األمر بالشق االقتصادي /التجاري فحسب ،لكنه يتعلق أيضً ا
بالجانب األمني .إن العمل الثنايئ املشرتك بني دول املغرب العريب ،من
أجل إدارة التحديات التي تطرحها املناطق الحدودية املشرتكة ،من
شأنه أن يُشكّل فضا ًء لتعلم االندماج اإلقليمي .تتعامل الحكومات
املغاربية مع املناطق الحدودية بوصفها مصادر للتهديدات األمنية
العابرة للحدود ،مع أنها تتحمل املسؤولية حيال تنامي تلك
التهديدات ،إذ بدت يف السابق كأنها متارس "سياسة غض البرص"
عن نشاطات تهريب السلع األساسية (مثل الوقود واملواد الغذائية)،
التي تشكل مورد العيش الرئيس لسكان تلك املناطق ،والتي تحفظ
الحد األدىن من االستقرار املجتمعي عىل تخوم حدودها .لقد كانت
"تغض البرص" عن تلك النشاطات حتى ال تزيد عبئًا إضاف ًّيا عىل أعباء
فشل
جهدها التنموي الذي يعرف ،منذ السنوات األوىل لالستقاللً ،
فضل عن األطراف.
مزم ًنا حتى يف املراكزً ،
غري أن التحوالت األمنية التي شهدها اإلقليم خالل العقود األخرية،
ب ّينت أن شبكات تجارة السالح والجامعات اإلرهابية وشبكات
اإلجرام املنظم يف إمكانها أن تتحكم يف األساليب واألدوات والطرق
واملعابر نفسها التي تستعملها شبكات تهريب السلع األساسية
املتسا َمح معها نسب ًّيا .ومن هنا ،رشعت الحكومات يف أمننة الحدود
وعسكرتها عىل نحو غري مسبوق ،وصل إىل حد غلقها أو تعزيز كبح
الحركة عربها من خالل وضع مزيد من منظومات املراقبة األمنية أو
تشييد املزيد من األسيجة والجدران العازلة.
ت َظل الحلول األمنية ملشكالت انعدام األمن يف املناطق الحدودية
الطرفية ،وانعكاسه عىل األمن القومي للدولة ،غري كافية؛ إذ تثبت
التجربة أن االستجابة ينبغي أن تكون مركبة عىل نحو يسمح لها
بالتعامل مع السياقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية املسبِّبة
الحل،
النعدام األمن يف تلك املناطق ،وبذلك يصري األمني جز ًءا من ِّ
الحل يف حد ذاته .يتعلق األمر هنا باإلقصاء السيايس والحرمان
ال ّ
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االقتصادي والشعور بالحرمان واإلحباط بوصفها دوافع أصيلة
خلف جنوح سكان املناطق الحدودية نحو العنف والتمرد .ويف
حالة اإلرهاب عىل سبيل املثال ،غالبًا ما ت ُؤيت االستجابات األمنية/
كل آنيًّا،
بيني فعال ،أُ ً
العسكرية ،وخاصة يف ظل تنسيق استخبارايت ّ
كام حدث عىل الحدود الجزائرية  -التونسية؛ لكن جذور اإلرهاب،
بوصفه متظه ًرا للحرمان والتهميش واإلقصاء ،ستبقى ماثلة عىل املدى
الطويل ،وستتطلب من الدولتني عىل طريف الحدود ما هو أبعد من
التنسيق األمني .ال بد من عمل مشرتك من أجل تنمية املناطق
الحدودية الطرفية( ،((2مع السهر عىل االستثامر يف الوشائج ،املادية
محتمل
ً
زخم
واالجتامعية ،املتشكّلة عىل طريف الحدود بوصفها ً
لالندماج اإلقليمي عرب الحدود .وينبغي ،عند هذه املرحلة ،نزع
ِسمة التهديد األمني  Desecuritizingعن شبكات التهريب السيئة
الصيت ،بوصفها ر َّد فعلٍ عارضً ا حيال الحرمان واإلهامل والنسيان
فعل ُممنه ًجا ضد سلطة الدولة يف حد ذاتها.
من طرف الدولة ،ال ً
ومن جه ٍة أخرى ،يدعو أنور بوخرص إىل (إعادة) االعرتاف بالخصوصية
التاريخية والجغرافية للمناطق الحدودية الط َرفية يف املغرب العريب،
مش ًريا إىل التالعب الذي شمل الرسديات التاريخية التي تصورها
للمتلقي بوصفها "مناطق نائية ومهجورة مليئة باملنشقني والخارجني
عن القانون" .لذلك ،فإن "تضميد جراح املايض يتطلب من الحكومات
تطوير مبادرات تؤكد مساهمة مجتمعات هذه املناطق يف كتب
التاريخ والقوانني والنصب التذكارية واملعارض وغريها .وإذا كان ذلك
مصحوبًا بنشاطات تنموية تلبي االحتياجات اإلقليمية – يف حالة
تونس والجزائر ،تحسني إدارة املوارد الطبيعية واستثامر جز ٍء منصف
من مكاسب املوارد املحلية يف مشاريع محلية – فإنه ميكن هذه
املبادرات أن تساعد يف التخفيف من حدة مشاعر الغضب واالستياء
بني املجتمعات الط َرفية"(.((2

 .5االندماج بوصفه مدخ ًلا لألمن بتكاليف ّ
أقل
هل يؤدي االندماج اإلقليمي ،مبا ينطوي عليه من "إرخاء" الحدود
البينية ،إىل تعزيز ،أم إىل تقويض أُ ُمون الدول األطراف؟ طب ًعا ،يف حالة
املغرب العريب ،وعند هذه املرحلة البعيدة متا ًما عن أي مرشوع ج ّدي
لالندماج ،سيكون من سبيل الصدق مع الذات االكتفا ُء بالحديث
بدل من
عن أمونٍ وطنية  ،National Securitiesحبيسة جغراف ًياً ،
 28ينبغي أن يتم العمل املشرتك هنا عىل ثالث خطوات عىل األقل :جذب االستثامرات
نحو املناطق الحدودية الطرفية ،وتحرير حركة االستثامرات عرب الحدود مبا يسمح بالتكامل
بني املشاريع االقتصادية وتبادل وجهات النظر بشأن األولويات التنموية ،وإرشاك املجتمعات
املحلية ومتكينها.
29 Anouar Boukhars, "The Maghreb's Fragile Edges," Africa Security
Brief, no. 34 (2018), accessed on 8/12/2019, at: https://bit.ly/2E2b4qW
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الحديث عن أمنٍ إقليمي مغاريب  .Regional Securityورغم أن
اإلجابة عن السؤال اآلنف طر ُحه تبدو بديهية ،تستمد بداهتها من
التجارب اإلقليمية عرب العامل (وخاصة يف أوروبا وجنوب رشق آسيا)،
فإن اإلجابات املناكفة ال ُّ
تنفك تطفو إىل السطح ،من هنا ومن هناك،
ُ
ُمالجِج ًة أن الحدود املفتوحة من شأنها أن تؤدي إىل تقويض األ ُمون
الوطنية للدول عىل طريف الحدود ،وأن تدفق التهديدات األمنية
يتنامى أكرث عرب الحدود املفتوحة و /أو غري املراقبة.
عىل نقيض ذلك ،تذهب أدبيات مختصة عديدة إىل أن تدفق
التهديدات األمنية يعد رشطًا للحالة اإلقليمية ،أهم من القرب
الجغرايف؛ فالتهديدات املشرتكة هي ما يجعل الدول ترتابط ببعضها،
بغض النظر عن مواقعها الجغرافية .وإذا
ويعتمد بعضها عىل بعضّ ،
كانت الجغرافيا مهمة ،فهي تستمد أهميتها من مصدر التهديدات
التي تجعل مجموع ًة من الدول تنخرط يف حال ٍة إقليمية أمنية ،حتى
إن كانت غري متجاورة جغرافيًّا( .((3ال ينبغي أن ننىس الدرس الذي
تُعلِّمنا إياه رضورات اإلدارة "املشرتكة" للتحديات التي تطرحها
املناطق الحدودية الط َرفية "املشرتكة" .ووفقًا للمنطق ِ
نفسه ،من
الواضح أ ّن تدفق التهديدات عرب الحدود البينية ميكنه أن "يعلّم"
الدول عىل َ
طرف الحدود الكثري لالنتقال من املقاربة ألُ ُمونِها وطنيًّا إىل
املقاربة ألمنها املرتابط  ،Interconnectedواملتعالق ،Interrelated
إقليميًّا .وال يتجىل اإلقليمي ،هنا ،يف التنسيق األمني واالستخبارايت
فحسب ،لكنه يتبدى أيضً ا يف اقتسام األعباء والتكاليف ،املادية
واالجتامعية ،التي تتطلبها االستجابة لجذور انعدام األمن ومصادره.

 30ينظر ،عىل سبيل املثال :الفصول الواردة يف الكتاب الجامعي الذي حرره ديفيد اليك
وباتريك مورغن:
David Lake & Patrick Morgan (eds.), Regional Orders: Building Security in a
New World (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997).

سرام /راذآراذآ

خاتمة
ملخصا مقتض ًبا لتقرير
قدمت هذه الدراسة ،يف محورها األول،
ً
صندوق النقد الــدويل ،الصادر عام  ،2018حول وضع االندماج
اإلقليمي يف منطقة املغرب العريب ،بينام حاولت ،يف محورها الثاين،
التأمل يف املضامني غري االقتصادية لسببية استعصاء االندماج املغاريب،
ساعية إىل ردم الفجوة الناجمة عن غياب االقتصادي ‑ السيايس يف
التقارير االقتصادية الرصفة التي تتناول هذه اإلشكالية .كام عملت
مؤسستني رئيستني يقوم عليهام
الدراسة عىل تفكيك أسطورتني َّ
منطق الفشل املزمن لالندماج املغاريب :مركزية الخالف الجزائري -
املغريب ،وتباين األنظمة الحاكمة يف دول املغرب العريب .وقدمت
الدراسة جمل ًة من املحا ّجات بشأن ذلك ،أبرزها :أ ّن الخالف الجزائري
 املغريب قد يكون معيقًا لالندماج املغاريب ،لكنه ليس ُمعط ًِّل لهبالرضورة ،وأ ّن اتحاد املغرب العريب ،ببنيته املؤسسية الحالية
التي ترهن اشتغاله بالسيادات املطلقة للدول األعضاء ،ومن ث َ َّم
بالخالف الجزائري  -املغريب ،هو ما يُشكّل ُمعط ًّل ،سواء إلصالحه
من الداخل أو لربوز أي مسار ٍ
ات بديلة ،كاملسارات الثنائية األطراف،
مدخل نحو االندماج ،غري أن األمر
ً
وأ ّن الدميقراطية ميكن أن متثّل
ال يتعلق فقط بشكل نظام الحكم السيايس ،لكنه يتعلق أكرث مبدى
انفتاح الحقل السيايس وأثر ذلك يف الحقل االقتصادي ،وأن اإلدارة
املشرتكة للتهديدات (األمنية) والتحديات (التنموية) التي تطرحها
املناطق الحدودية الط َرفية "املشرتكة" متثّل فضا ًء مالمئًا لتمكني الدول
عىل طريف الحدود من "تعلّم" مامرسة االندماج اإلقليمي.
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