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التعاون اإلمنايئ جنوب -جنوب :املعطيات واإلطار املفاهيمي

يرتبــط تنامــي التعــاون اإلمنــايئ جنــوب  -جنــوب بالصعــود املضطــرد لــدول الجنــوب وتعزيــز مكانتهــا عــى مســتوى االقتصــاد
العاملــي .ويســعى هــذا التعــاون اىل تجــاوز املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية التــي تقدمهــا بلــدان الشــال للــدول «الناميــة».
ويتطلــب تعظيــم الفوائــد االمنائيــة للتعــاون جنوب-جنــوب ضبــط اإلطــار املفاهيمــي الــذي يؤطــره وبلــورة مقاربــة مالمئــة لتقييم
اثــاره.

الصعود االقتصادي للجنوب

تهــدف هــذه الورقــة ايل تبيــان خصائــص ومميــزات التعــاون جنوب-جنــوب وأشــكال متظهــره يف العــامل
العــريب .وتربــط الدراســة بــن الصعــود املتنامــي لــدول الجنــوب وتقويــة مكانتهــا يف مجــايل السياســة
واالقتصــاد العامليــن وبــن انتشــار مختلــف أشــكال التعــاون جنوب-جنــوب الــذي ال يقتــر عــى املســاعدة
اإلمنائيــة التقليديــة (أي تقديــم االعانــة املاليــة يف شــكل منــح وقروض ميــرة) ،بــل يتعداها ليطــال التجارة
واالســتثامر وتبــادل الخــرات ونقــل املعرفــة والتكنولوجيــا ،إلــخ .كــا تركــز عــى التعــاون اإلمنــايئ العــريب
مــن حيــث أهميتــه وتوزيعــه الجغــرايف والقطاعــي وتقــدم نظــرة نقديــة ملحتــواه وأبعــاده ،خاصــة يف ظــل
التحــوالت التــي يشــهدها العــامل العــريب بعــد الثــورات التــي هزتــه يف عامــي  2010و.2011وتتطــرق الورقــة
يف جزئهــا األخــر إىل دراســة اإلندمــاج اإلقليمــي العــريب بوصفــه آليــة أساســية مــن آليــات التعــاون جنــوب–
جنــوب موضحــة ،مــن خــال تقييــم تجربتــي مجلــس التعــاون الخليجــي واتحــاد املغــرب العــريب ،محدوديــة
اإلنجــازات وحجــم التحديــات التــي تواجههــا .ويتجــى مــن خــال الدراســة بــأن التعــاون جنوب-جنــوب بالعــامل
العــريب متخلــف كثــرا مقارنــة مــع مناطــق الجنــوب األخــرى ،وهــو قائــم عــى اإلعتبــارات الجيو-سياســية
أكــر مــن املصالــح االقتصاديــة.

هنــاك حاليــا إجــاع عــى صعيــد املنظــات الدوليــة (األمــم
املتحــدة ،منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة ،املؤسســات
متعــددة األطــراف) ويف األوســاط األكادمييــة عــى تحقيــق عــدد
مــن بلــدان الجنــوب نتائــج إقتصاديــة ملفتــة جعلــت منهــا إقتصــادات
صاعــدة تنافــس الــدول الرأســالية املتقدمــة وتطمــح اىل تغيــر
موازيــن القــوى عــى الصعيــد العاملــي .هكــذا ارتفــع نصيــب دول
الجنــوب مــن اإلنتــاج العاملــي مــن  24باملائــة ســنة  2001اىل 30
باملائــة ســنة  2005و 35باملائــة ســنة  2009ليبلــغ  45باملائــة ســنة
2014

وقــد متــت هــذه الزيــادة عــى حســاب دول الشــال التــي تراجــع
نصيبهــا مــن الناتــج الداخــي الخــام العاملــي عــى الصعيــد
العاملــي مــن  76.1باملائــة ســنة  2000اىل  65.2باملائــة ســنة 2014
يف حــن انتقلــت هــذه النســبة مــن  23.9باملائــة ســنة  2000اىل
 34.8باملائــة ســنة  2014لبلــدان الجنــوب (الشــكل  .)2وقــد كانــت
مجموعــة الــدول الصاعــدة (خاصــة الصــن ،الهنــد ،الربازيــل وجنــوب
افريقيــا) أكــر مســتفيد مــن هــذا التحــول حيــث ارتفــع نصيبهــا مــن
 17باملائــة ســنة  2000اىل  26.4باملائــة ســنة  .2014باملقابــل ،عــرف
نصيــب الــدول الناميــة األخــرى تحســنا طفيفــا حيــث ارتفــع نصيبهــا
مــن الناتــج الداخــي العاملــي الخــام مــن  5.8باملائــة ســنة 2000
اىل  6.7باملائــة ســنة 2014
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وقــد ســاهمت التجــارة بشــكل وافــر يف هــذا الصعــود إذ عــرف
نصيــب دول الجنــوب مــن التجــارة العامليــة قفــزة نوعيــة بــن ســنة
 2002و 2014مقابــل تراجــع ملمــوس لنصيــب دول الشــال

وقــد ســاهم االنخــراط يف سالســل اإلنتــاج العامليــة واإلقليميــة
يف الصعــود التجــاري لــدول الجنــوب

يتجــى مــن الشــكل رقــم  4أن نصيــب الجنــوب مــن الصــادرات
العامليــة يف إطــار هــذه السالســل ارتفــع مــن  32باملائــة ســنة
 2002اىل  47.9باملائــة ســنة  ،2014أمــا بالنســبة للــواردات ،فقــد
انتقــل نصيــب دول الجنــوب مــن  41.9باملائــة ســنة  2002اىل 51.3
باملائــة ســنة .2014وقــد ســاهم هــذا الصعــود التجــاري لبلــدان
الجنــوب يف تقويــة رصيدهــا مــن العملــة الصعبــة حيــث ســجل
معــدل منــو يســاوي  7.0باملائــة ســنة  2005و 9.3باملائــة ســنة
 2013مقابــل  2.2باملائــة و 3.0باملائــة فقــط بالنســبة لــدول
الشــال .وقــد ســجلت مجموعــة الــدول الصاعــدة معــدالت أعــى
حيــث بلغــت  8.0باملائــة ســنة  2005و 11.0باملائــة ســنة . 2013

أخــرا وليــس آخــرا ،ازداد اهتــام دول الجنــوب عامــة ،والبلــدان
الصاعــدة عــى الخصــوص ،مبجــال املعرفــة والتقــدم التكنولوجــي
مــن خــال تخصيــص نســبة معتــرة مــن ناتجهــا الداخــي الخــام
للبحــث والتطويــر.
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من التعاون جنوب-جنوب اىل التعاون اإلمنايئ
جنوب-جنوب
تعــود اللبنــات األوىل للتعــاون جنوب-جنــوب اىل مرحلــة نضــال
شــعوب العــامل الثالــث ضــد االســتعامر واملحــاوالت األوىل
لبنــاء الدولــة الوطنيــة املســتقلة خــال الخمســينات مــن القــرن
العرشيــن .وقــد شــكل مؤمتــر باندونــغ ( )1955اللبنــة األوىل يف
وضــع أســس التعــاون جنوب-جنــوب حيــث نــص عــى املبــادىء
التــي تحكــم العالقــات بــن الــدول اآلســيوية واألفريقية املشــاركة
ومــن أهمهــا :ســيادة جميــع الــدول ووحدتهــا ،وعــدم التدخــل يف
شــؤونها ،واحــرام حقــوق اإلنســان ،وتســوية النزاعــات بالطــرق
الســلمية وتنميــة املصالــح املتبادلــة بينهــا والتعــاون .وقــد مهــد
هــذا املؤمتــر إلنشــاء حركــة عــدم االنحيــاز ســنة  1961ثــم مجموعــة
 77ســنة  .1964وتطــورت مختلــف أشــكال التعــاون بــن بلــدان العــامل
الثالــث ،خاصــة بعــد انعقــاد مؤمتــر األمم املتحــدة للتعــاون التقني
فيــا بــن البلــدان الناميــة يف ســنة  1978يف بوينــس ايــرس،
حيــث تنوعــت مبــادرات التكامــل االقليمــي بــن بلــدان الجنــوب
مــن خــال إحــداث أســواق إقليميــة مشــركة واتحــادات جمركيــة،
وإقامــة التعــاون عــى األصعدة السياســية واملؤسســية ،وإنشــاء
شــبكات النقــل واإلتصــاالت بــن الــدول .كــا تضمنــت مختلــف
أشــكال التعــاون والتنســيق يف املحافــل الدوليــة ،خاصــة داخــل
املنظــات املتعــددة األطــراف ويف بنــاء التحالفــات العســكرية
والتبــادل الثقــايف .وقــد أكــدت وثيقــة نــرويب الختاميــة ملؤمتــر
األمــم املتحــدة الرفيــع املســتوى املعنــي بالتعــاون فيــا بــن
بلــدان الجنــوب لســنة  2009بــأن «التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب
مظهــر مــن مظاهــر التضامــن بــن شــعوب وبلــدان الجنــوب  ...وأن
ماهيــة هــذا التعــاون فيــا بــن بلــدان الجنــوب وجــدول أعاملــه
يجــب أن تحددهــا بلــدان الجنــوب ،وأن يســتمر االسرتشــاد يف ذلــك
مببــادئ احــرام الســيادة الوطنيــة وتــويل البلــدان زمــام أمورهــا
بنفســها واإلســتقاللية واملســاواة وعــدم فــرض الــروط وعــدم
التدخــل يف الشــؤون الداخليــة واملنفعــة املتبادلــة» .هــذا
وقــد عرفــت مظاهــر التعــاون جنوب-جنــوب تطــورا ملحوظــا خــال
العقديــن األخرييــن -مبــا فيهــا التجــارة ،االســتثامر ،املســاعدة
اإلمنائيــة ،التعــاون الفنــي وتدفقــات ماليــة أخــرى.
عــى ســبيل املثــال ،ارتفــع نصيــب التبــادل التجــاري جنوب-جنــوب
مــن التجــارة العامليــة مــن  8.1باملائــة ســنة  1980اىل  16باملائــة

ســنة  1991و 30باملائــة ســنة  ،2011يف حــن تراجعــت هــذه الحصــة
بالنســبة لــدول الشــال مــن  46باملائــة اىل أقــل مــن  30باملائــة
خــال الفــرة CSO Partnership for Development( 2010-1980
)2016 ,Effectiveness
ومــن منافــع التبــادل التجــاري جنوب-جنــوب أنــه يحــد مــن التبعيــة
ألســواق بلــدان الشــال ،كــا أنــه يقلــص مصاريــف النقــل بالنظــر
اىل القــرب الجغــرايف بــن بلدانــه ،إضافــة اىل أنــه يســاعد عــى
تنويــع ســلة الســلع املتبادلــة .نفــس املنحــى التصاعــدي ميــز
تدفقــات اإلســتثامرات األجنبيــة املبــارشة بــن دول الجنــوب ،ذلــك
أن نصيــب هــذه األخــرة مــن التدفقــات العامليــة ارتفــع مــن 6
باملائــة ســنة  1980اىل  31باملائــة ســنة  .2012كــا تبــن معطيــات
أخــرى أن تدفقــات اإلســتثامرات األجنبيــة املبــارشة جنوب-جنــوب
أصبحــت ظاهــرة مميــزة يف حــد ذاتهــا إذ ازدادت مبعــدل ســنوي
بلــغ  21باملائــة وشــكلت قرابــة  14باملائــة مــن مجمــوع اإلســتثامرات
األجنبيــة عــى الصعيــد العاملــي .عــى ســبيل املثــال ال الحــر،
عــرف التبــادل التجــاري بــن الربازيــل وأفريقيــا قفــزة كبــرة إذ
انتقــل مــن  4مليــار دوالر أمريــي ســنة  2000اىل  28مليــار ســنة
 .2012وقــد كان هــذا التطــور مــن بــن العوامــل املهمــة التــي
دفعــت الربازيــل اىل رفــع عــدد ســفاراتها يف أفريقيــا اىل ،37
أي أكــر مــن اململكــة املتحــدة .كــا أصبحــت الصــن أهــم رشيــك
تجــاري للقــارة اإلفريقيــة.
إذا كان التعــاون جنوب-جنــوب يتميــز بتنــوع أشــكاله ومضامينــه،
فــإن الغايــة مــن هــذه الورقــة هــو الرتكيــز عــى هــذا التعــاون مــن
جانــب املســاعدة مــن أجــل التنميــة.
تشــر آخــر اإلحصائيــات املنشــورة مــن قبــل منظمــة التعــاون
اإلقتصــادي والتنميــة (جــدول رقــم  )1بــأن التعــاون اإلمنــايئ
املقــدم مــن طــرف عــر أكــر دول مــن دول الجنــوب املانحــة
مــا فتــئ حجمــه يتزايــد خــال فــرة  2015-2010حيــث انتقــل مــن 10.1
مليــار دوالر ســنة  2010اىل  28.8مليــار دوالر تقريبــا ســنة  ،2014هــذا
دون احتســاب مســاهامت دول الجنــوب املانحــة يف املنظــات
املتعــددة األطــراف ،خاصــة تلــك التابعــة لألمــم املتحــدة.

( )1إن التعاون اإلمنايئ للربازيل أعىل بكثري وفقاً لألرقام الرسمية التي تنرشها الحكومة الربازيلية .إن منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية تستخدم هذه البيانات ،ولكن ألغراض هذا التحليل ،فهي تشمل يف
تقديراتها فقط( :أ) األنشطة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل؛ (ب) املساهامت املقدمة إىل الوكاالت املتعددة األطراف التي يهدف بشكل رئييس إىل تعزيز التنمية االقتصادية ورفاهية البلدان النامية (أو
نسبة من هذه املساهامت عندما تكون الوكالة املتعددة األطراف ال تعمل حرصا ً عىل األنشطة التنموية يف البلدان النامية) .وتستبعد منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية يف أنشطة حفظ السالم الثنائية.
( )2األرقام الخاصة بالهند تستند إىل سنواتها املالية .عىل سبيل املثال ،تتطابق بيانات  2012مع السنة املالية .2013/2012
( )3ترجع ذروة التعاون التنموي املكسييك يف عام  2013بشكل رئييس إىل عملية تخفيف عبء الديون مع كوبا.
( )4إن تقارير اململكة العربية السعودية ملنظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية عن برنامج التعاون اإلمنايئ الخاص بها تتكون من األرقام اإلجاملية للمساعدات اإلنسانية والتنموية حسب املنطقة ،واملعونات
املتعددة األطراف ومدفوعات القروض من قبل الصندوق السعودي للتنمية.
Source: Luijkx W and Benn J, 2017.p 7.
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ووفقــا لنفــس املصدر(جــدول رقــم  ،)2فقــد شــكل التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب  5.2باملائــة مــن التعــاون اإلمنــايئ الــدويل ســنة
 2011و 5.6باملائــة ســنة  ،2012ثــم  6.8باملائــة ســنة  2013و 7.0ســنة  ،2014عل ـاً بــأن طريقــة احتســاب املعونــة املقدمــة مــن طــرف دول
الجنــوب تنــزع اىل التقليــل مــن حجمهــا الحقيقــي (ســنتطرق لهــذه النقطــة يف الفقــرة  ،)1.3انظــر2017,Correa M.L:

مالحظات
( )1أخذت من «تقرير التعاون التنموي  »2016الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
( )2يشــمل املــزودون التســعة والعــرون  19بلــدا ً تقــدم تقاريرهــا إىل منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة («إرسائيــل »،كازاخســتان ،الكويــت ،ليختنشــتاين ،االتحــاد الــرويس ،اململكــة العربيــة الســعودية،
تايلنــد  ،تيمــور  -ليشــتي  ،تركيــا  ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة و  9دول أعضــاء يف االتحــاد األورويب ليســت أعضــاء يف لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة) ،و 10بلــدان تقــوم منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بوضــع
تقديـرات لهــا (الربازيــل وتشــييل والصــن وكولومبيــا وكوســتاريكا والهنــد وإندونيســيا واملكســيك وقطــر وجنــوب إفريقيــا).
( )3مل تنرش الربازيل وقطر بيانات عن تعاونهام التنموي لعام  .2014إلكامل الجدول  ،يقدر التعاون اإلمنايئ للربازيل وقطر يف عام  2014بنفس املستوى الذي كان عليه عام .2013
( )4يبلــغ مجمــوع املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية املقدمــة مــن  19مــن مــزودي التعــاون التنمــوي الذيــن يعــدون التقاريــر (وهــم  )٪14وتقدي ـرات مســاعدات  10مــن الذيــن ال يعــدون التقاريــر (وهــم )٪4
 ٪17بســبب التقريــب.
Source: Luijks, and Benn, 2017, op.cit.
أمــا أهــم الــدول املانحــة ،فهــي اململكــة العربيــة الســعودية والصــن وتركيــا والهنــد واالمــارات العربيــة املتحــدة .أمــا يف مــا يخــص
التوزيــع القطاعــي للتعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب ،فيتغــر حســب الدولــة املانحــة :عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،تركــز الصــن عــى
املرافــق العموميــة والصناعــة والبنــى التحتيــة مــع إعطــاء االولويــة للمشــاريع الجاهــزة للتســليم ،يف حــن تهتــم الربازيل باملســاعدة
اإلنســانية ،واملعونــة الفنيــة والتعــاون العلمــي والتكنولوجــي ،وتقديــم منــح البحــث ،وتكاليــف الالجئــن .مــن جانــب اخــر ،تركــز الهنــد عىل
قطاعــات الصحــة والتعليــم وتكنولوجيــا املعلومــات وتوليــد الطاقــة املائيــة يف مــا تهتــم جنــوب افريقيــا أساســا بالتعــاون التقنــي يف
مجــاالت حفــظ الســام واألمــن والحوكمــة .بقــي أن نشــر اىل أن هــذه الــدول تلجــأ كذلــك اىل التعــاون الثــايث بالرشاكــة مــع املنظــات
املتعــددة األطــراف مثــل البنــك الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة ومنظمــة التغذيــة العامليــة إضافــة اىل البلــدان املنضويــة
اىل منظمــة التعــان اإلقتصــادي والتنميــة.

اإلطار املفاهيمي للتعاون اإلمنايئ جنوب-جنوب
مــن جهــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة اىل أن التعــاون اإلمنــايئ
جنوب-جنــوب يســتمد مبادئــه كــا أســلفنا مــن «مؤمتــر باندونــج»
ويســعى اىل إرســاء عالقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف تنبنــي
عــى التضامــن والتعــاون عــوض الهيمنــة والتبعيــة عكــس مــا هــو
عليــه الحــال بالنســبة للعالقــات شــال-جنوب .وهــذا يعنــي عالقات
أفقيــة وليــس تراتبيــة ،بــن أنــداد وليــس رشكاء غــر متكافئــي
القــوة ،وعالقــات يطبعهــا احــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل
يف شــؤونها الداخليــة (بــدالً مــن عالقــات اإلســتعامر أو اإلســتعامر
الجديــد) ،وغيــاب املرشوطيــة (عكــس املرشوطيــة املفروضــة
مــن دول الشــال) واملنفعــة املشــركة (عكــس أبويــة «الغــرب»)،
والتعــاون الطوعــي (بــدالً مــن خطــاب «املســؤولية» امللقــاة عىل
الــدول الغربيــة) .وتظهــر «العلبــة»  1متيــز املبــادئ املعياريــة
ملؤمتــر نــرويب ( )2009للتعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب عــن
العالقــات شــال-جنوب ،فيــا يستشــف نــوع مــن التشــابه بــن
املبــادئ العمليــة كالشــفافية ،وفعاليــة التنميــة ،والتنســيق
واملبــادرات القامئــة عــى النتائــج ،واملقاربــة الدامجــة الصحــاب
املصلحــة املتعدديــن (ســنعود اىل هــذه املســألة الحقــا).

تســتمد املقاربــة التقليديــة للتعــاون اإلمنــايئ التــي تعتمدهــا
الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة
أرضيتهــا النظريــة مــن « منــوذج هارود-دومــار» الــذي يربــط ربطــا
وثيقــا بــن معــدل النمــو االقتصــادي ألي بلــد وحجــم االســتثامر
يف املعــدات بصفــة خاصــة ،وبالتــايل بنســبة الناتــج الداخــي
الخــام املخصصــة لتكويــن رأس املــال الثابــت (أو اإلســتثامر) .غــر
أن متويــل هــذا الجهــد اإلســتثامري مــن طــرف البلــدان الناميــة
يصطــدم بضعــف اإلدخــار املحــي  ،مــا يجعــل الحاجــة اىل
مــوارد خارجيــة ملحــة .لهــذا وانطالقــا مــن هــذه املقاربــة ،يجــب
عــى البلــدان الرأســالية املتقدمــة تقديــم املســاعدة مــن
أجــل التنميــة لــدول الجنــوب ،خاصــة وأن خطــر انتشــار الشــيوعية
كان قــد بــات يهــدد العديــد مــن البلــدان الناميــة يف ظــل الحــرب
البــاردة التــي كانــت ســائدة يف الخمســينات والســتينات مــن القــرن
املــايض (انظــر مثــا (. 2001 Easterly
ابتــداء مــن الثامنينــات ،وعــى أثــر أزمــة املديونيــة التــي حلــت
بالعديــد مــن البلــدان «الناميــة» ،اضطــرت هــذه األخــرة إىل تبنــي
«إصالحــات اقتصاديــات» تحــت ضغــط املؤسســات املاليــة الدوليــة.
واعتمــدت هــذه «اإلصالحــات» عــى النمــوذج النيولــرايل املرتكــز
عــى معادلــة مفادهــا أن النمــو االقتصــادي رهــن بلربلــة االقتصــاد
وفتــح األســواق واعتــاد الخصخصــة والتحكــم يف التوازنــات
املاكروإقتصاديــة ،إضافــة اىل اعتــاد قواعــد الحكــم الرشــيد.
وبصفــة أدق ،تســتند هــذه «اإلصالحــات» عــى مــا عــرف مببــادئ
«توافــق واشــنطن» ومــن أهمهــا تجنــب اإلرتفــاع الكبــر يف
نســبة العجــز املــايل إىل الناتــج الداخــي الخــام ،وإعــادة توجيــه

اإلنفــاق العــام مــن اإلنفــاق عــى الدعــم لفائــدة اإلنفــاق عــى
القطاعــات املنحــازة للفقــراء (خاصــة التعليــم والصحــة) ،واإلصــاح
الرضيبــي ،وتحريــر معــدالت الفائــدة وإخضاعهــا آلليــات الســوق،
وتطبيــق أســعار رصف تنافســية ،وتحريــر التجــارة الخارجيــة،
وتســهيل عمليــات تدفــق اإلســتثامر األجنبــي ،وخصخصــة
القطــاع العــام واملؤسســات اململوكــة للدولــة ،وإلغــاء القيــود
املفروضــة عــى حريــة الدخــول اىل الســوق والخــروج منهــا مــن
خــال إلغــاء القيــود التــي تؤثــر ســلبا عــى املنافســة ،والحاميــة
القانونيــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة .يف هــذا اإلطــار ،اســتعملت
املســاعدة مــن أجــل التنميــة كإحــدى أدوات املرشوطيــة لجعــل
بلــدان الجنــوب تتبنــى برامــج التكييــف الهيــكيل املصممــة تحــت
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رعايــة املؤسســات الدوليــة -البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد
الــدويل .ومــع حلــول القــرن الواحــد والعرشيــن ،تــم الرتكيــز
أكــر عــى ربــط تقديــم املســاعدة مــن أجــل التنميــة بالتجــارة
تحــت مقولــة «املعونــة مقابــل التجــارة» (أنظــر البنــك الــدويل،
 .)2008إن الهــدف مــن هــذا التوجــه هــو دفــع بلــدان الجنــوب إىل
اإلندمــاج أكــر يف اإلقتصــاد الرأســايل العاملــي عــر تخصيــص
املســاعدة مــن أجــل التنميــة لتمويــل البنيــة األساســية الالزمــة
للتبــادل التجــاري -كبنــاء املوانــئ واملطــارات وشــق الطــرق التــي
تشــكل حلقــات الوصــل بــن مناطــق اإلنتــاج واألســواق .كــا تخصــص
املعونــة مقابــل التجــارة لتمويــل التدريــب وبنــاء القــدرات ودعــم
اإلصالحــات املؤسســية (إدارة الجــارك مثــا).

الظــروف ،وتزامنــا مــع صعــود الجنــوب الــذي عرضنــا لــه ســابقا،
أصبحــت الــدول «الناميــة» بالجنــوب تنجــذب للــدول الصاعــدة كونهــا
متثــل بديــا عــن املســاعدة االمنائيــة يف شــكلها التقليــدي كــا
متارســها الــدول املانحــة مــن الشــال .باإلضافــة اىل هذا ،ســاهم
هــذا التقــارب يف إعطــاء نفــس جديــد للتعــاون جنوب-جنــوب
الــذي تــم إرســاء مبادئــه يف الخمســينات والســتينات مــن القــرن
املــايض .مــن جهــة أخــرى ،شــكل هــذا التحــول الجيوســيايس
فرصــة ســانحة للــدول الصاعــدة لتعزيــز حضورهــا ومكانتهــا عــى
الصعيديــن اإلقليمــي والــدويل بغيــة تغيــر ميــزان القــوى يف
اتجــاه عــامل متعــدد األقطــاب .واذا كان مــن الســابق ألوانــه الحديــث
عــن منــوذج بديــل للتعــاون اإلمنــايئ يســتمد تصــوره مــن مقاربــة
مختلفــة لقضايــا التنميــة والتعــاون الــدويل ،فــإن تجــارب بعــض
بلــدان الجنــوب قــد تفيــد يف مالمســة بعــض عنــارصه اآلخــذة يف
الــروز .ومــا يتبــادر إىل الذهــن أوال هــو مــا يعــرف ب»توافــق
بكــن» الــذي يعتــر بأنــه ال يوجــد منــوذج واحــد قابــل للتعميــم وال
يوجــد حــل واحــد ملشــاكل التنميــة ،ذلــك أن الــدول التــي نجحت يف
الخــروج مــن التخلــف هــي التــي مل تطبــق «توافــق واشــنطن» بــل
اســتلهمت طريقهــا اىل التنميــة مــن مختلــف التجــارب التنمويــة،
خاصــة املوجــة الحديثــة مــن النــاذج التنمويــة -اآلســيوية .وبصفة
أدق ،يعتــر «توافــق بكــن» بــأن تحقيــق التنميــة رهــن بتوفــر رؤية
ومــروع وطنــي بعيــد املــدى تلعــب فيــه الدولــة التنمويــة دورا ً
محوريــاً وتعطــي األولويــة القصــوى لإلبتــكار التكنولوجــي يف
خدمــة صناعــة أقــل تلوث ـاً .ومــن املبــادئ األساســية كذلــك لهــذا
التوافــق اســتقاللية وحــق تقريــر مصــر الــدول يف مواجهــة
القطــب الرئيــي املهيمــن عامليــا  -الواليــات املتحــدة.

وهــذا مــا تجــى عــى الخصــوص بالنســبة للمســاعدة اإلمنائيــة
الرســمية حيــث خلصــت دراســة حــول تأثــر هــذه األخــرة عــى
النمــو خــال ثالثــة عقــود اىل غيــاب هــذا التأثــر أو ضعفــه ،بــل
حتــى طابعــه الســلبي ( Dervis K, Easterly W ,Ito T, Stiglitz 2009
), E,. Shahid Yusuf with Deaton A

إن الصعــود اإلقتصــادي الناجــح للصــن مقابــل فشــل الــدول التــي
اعتمــدت «توافــق واشــنطن» وســعيها الحثيــث لتعزيــز مكانتهــا
عــى الصعيــد اإلقليمــي والعاملــي جعلهــا تربــط عالقــات
للتعــاون جنوب-جنــوب مختلفــة يف عــدد مــن الجوانــب مقارنــة
مــع املقاربــة التقليديــة التــي تعتمدهــا بلــدان الشــال يف
هــذا املجــال (انظــر مثــا (2010, Turin D.Rمــن جهتهــا ،اعتمــدت
الهنــد عــى مقاربــة بنيويــة القتصــادات دول الجنــوب لرســم
اســراتيجية التعــاون مــن أجــل التنميــة التــي تبنتها)،انظــر Indian
) 2016, Development Cooperationوتعتــر هــذه املقاربــة أن
هنــاك عقبــات تتعلــق بضعــف القــدرات اإلنتاجيــة والعــرض متنــع
دول الجنــوب مــن اإلقــاع االقتصــادي ،خاصــة يف قطاعــات الزراعة،
والصناعــة ،والخدمــات ،والبنيــات التحتيــة واملرافــق اإلجتامعيــة.
بالتــايل يتعــن عــى سياســة التعــاون اإلمنــايئ أن تســتجيب
لطلــب وخصائــص بلــدان الجنــوب وأن تشــجع عــى إعــادة توزيــع
الدخــل مــن خــال إحــداث مشــاريع صغــرة مولــدة لفــرص العمــل
مبناطــق معينــة داخــل البلــد املعنــي .إن هــذه املقاربــة تتعــارض

هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية جعلــت العديــد مــن األوســاط
الرســمية واألكادمييــة والــرأي العــام تشــكك يف نجاعــة النمــوذج
النيولــرايل املعتمــد كمرجعيــة للمســاعدة مــن أجــل التنميــة.
أوال ،أثبتــت برامــج التكييــف الهيــكيل التــي فرضتهــا املؤسســات
املاليــة الدوليــة -البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الدويل -فشــلها
يف الدفــع بعجلــة النمــو يف العديــد مــن بلــدان الجنــوب ،هــذا
رغــم تنقيحهــا مبرشوطيــة مؤسســية تحــت مســمى «الحوكمــة
الرشــيدة» (انظــر عــى ســبيل املثــال (2002 ,Stiglitz
ثانيــا ،تبــن مــن خــال املامرســة أن الرتكيــز عــى اإلســتثامر
باعتبــاره العامــل الحاســم يف تحفيــز النمــو مجانــب للصــواب ،وأن
هنــاك عوامــل متعــددة ومعقــدة تؤثــر يف مســتوى النمــو الــذي
تحققــه البلــدان املســتفيدة مــن املســاعدة مــن أجــل التنميــة.
()2001 ,Easterly

أمــا العامــل الثالــث ،فيتمثــل يف االزمــة املاليــة العامليــة لســنتي
 2008-2007التــي أبانــت بشــكل الفــت عــن عــدم صحــة مقولــة أن
ميكانزمــات الســوق قــادرة عــى أن تصحــح نفســها دون حاجــة
لتدخــل الدولــة .والحــال أن اللجــوء اىل الحلــول ذات الطبيعــة
الكينزيــة هــو مــا مكــن مــن إنقــاذ القطــاع البنــي واملــايل بالبلدان
الرأســالية املتقدمــة .باملقابــل ،كان لهــذه االزمــة آثــارا ً كارثيــة
عــى أوضــاع الفئــات املســتضعفة واملتوســطة يف الشــال
والجنــوب عــى حــد ســواء ،مــا دفــع هــذه الفئــات اىل مقاومــة
النمــوذج النيولــرايل وســاهم يف انــدالع العديــد مــن االنتفاضــات
الشــعبية كان أبرزهــا انــدالع الثــورات العربيــة ســنة  .2011يف هــذه

من أجل مقاربة جديدة لتقييم نوعية وآثار التعاون
اإلمنايئ جنوب-جنوب
مــن الصعــب الحديــث عــن وجــود مقاربــة أو إطــار موحــد لتقييــم
آثــار ونوعيــة التعــاون اإلمنــايئ جنــوب -جنــوب نظــرا ً إىل حداثــة
االهتــام بهــذا املوضــوع مقارنــة مــع الرتاكــات املســجلة عــى
صعيــد املســاعدة اإلمنائيــة كــا بلورتهــا اللجنــة اإلمنائيــة التابعــة
ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .لهــذا ،ســنعرض بعــض
املحــاوالت التــي اقرتحهــا باحثــون وأكادمييــون مــن دول الجنــوب
لإلحاطــة باملوضــوع.
•إشكالية التعريف
يعتــر التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب أشــمل مــن املســاعدة
اإلمنائيــة الرســمية التــي تعتمدهــا لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة
التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة حيــث تشــمل
كذلــك مهــات حفــظ الســام ،وشــطب الديــون ،واملنــح الدراســية،
واملعونــة اإلنســانية ومســاعدة الالجئــن ،والتســهيالت التجاريــة
وإجــراءات تحفيــز االســتثامر .وتجــدر اإلشــارة اىل أن تعريــف
التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب يتطلــب بعــض املرونــة لألخــذ
بعــن اإلعتبــار خصوصيــات وظــروف بلــدان الجنــوب.
•قياس التعاون اإلمنايئ جنوب-جنوب
هنــاك عــدة صعوبــات تقــف أمــام أيــة محاولــة لقيــاس التعــاون
اإلمنــايئ جنوب-جنــوب أولهــا عــدم توفــر املعلومــات الرضوريــة،
وهــذا يعــود اىل ضعــف البنــاء املؤســي املهتــم بالتعــاون
اإلمنــايئ ،أو ألســباب سياســية يف العديــد مــن بلــدان الجنــوب.
ثانيــاً ،بعــض دول الجنــوب مثــل الربازيــل أو الهنــد تعــرض عــى
إعطــاء قيمــة نقديــة ملســاهامتها اإلمنائيــة ألنهــا تــؤدي اىل
التقليــل مــن قيمتهــا أو ال تعكــس روح التضامــن التــي ينبنــي
عليهــا التعــاون جنوب-جنــوب (.)2017 ,Di Ciommo M
ويعــود التقليــل مــن قيمــة التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب
إىل كــون أســعار الســلع والخدمــات متدنيــة مقارنــة مــع الــدول
الرأســالية املتقدمــة ،وهــذا مــا قــد يــؤدي اىل اســتصغار الدعم
اإلمنــايئ املقــدم مــن طــرف دول الجنــوب (ينطبــق هــذا اإلحتــال
عــى الخصــوص بالنســبة للتعــاون الفنــي وتبــادل الخــرات بــن دول
الجنــوب) .لهــذا ،هنــاك مقرتحــات بديلــة ترمــي اىل الرتكيــز عــى
مخرجــات ونتائــج التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب عــوض ا

لرتكيــز عــى مدخالتــه فقــط ،مــا ســيعطي صــورة أشــمل لهــذا
التعــاون ويظهــر قيمتــه املضافــة ومســاهمته يف إمنــاء البلــدان
الرشيكــة .غــر أن مناهــج التتبــع الرســمية للتعــاون اإلمنــايئ ال
توفــر هــذه املعلومــات.
•تقييم أثر التعاون اإلمنايئ جنوب-جنوب
يطــرح التطــرق اىل تقييــم أثــر التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب
عــدة اشــكاليات تجعلــه صعــب املنــال ،خاصــة اذا أخذنا بعــن االعتبار
عــدم توفــر املعطيــات وغيــاب تعريــف موحــد ومتعــارف عليــه
للتعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب .تتعلــق االشــكالية األوىل مبــدى
مالءمــة مصطلــح «اإلدارة القامئــة عــى النتائــج» املعتمــدة مــن
طــرف املانحــن التقليديــن للمســاعدة اإلمنائيــة لتقييــم الربامــج
اإلمنائيــة للتعــاون جنوب-جنــوب نظــرا لطابعهــا التكنوقراطــي
وتركيزهــا عــى الجوانــب التقنيــة للتخطيــط وإعــداد التقاريــر .غــر
أن هــذه النقائــص مل متنــع بلــدان الجنــوب الصاعــدة مــن اســتعامل
«اإلدارة القامئــة عــى النتائــج» لتقييــم أثــر برامجهــا اإلمنائيــة
وتدخالتهــا يف بلــدان الجنــوب .لهــذا ،يــرى بعــض الخــراء أنــه
يستحســن اســتعامل هــذه املقاربــة مــع إدماجهــا يف مفهــوم
«املنفعــة املتبادلــة» الــذي مييــز التعــاون اإلمنــايئ جنــوب-
جنــوب .ومــن شــأن هــذه اإلضافــة أن تجعــل تقييــم األثــر يطــال البلــد
«املانــح» والبلــد «املســتفيد» عــى حــد ســواء ،عكــس مــا هــو
جــا ٍر بــه العمــل يف التعــاون شــال-جنوب حيــث يقتــر تقييــم
األثــر اإلمنــايئ عــى البلــد املســتفيد مــن املســاعدة اإلمنائيــة
الرســمية (.)2015, NeST Africa
أمــا اإلشــكالية الثانيــة ،فتتمثــل يف املعايــر التــي ينبغــي
اعتامدهــا لتقييــم األثــر اإلمنــايئ للتعــاون جنوب-جنــوب .معلــوم
أن املانحــن األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلقتصــادي والتنميــة
يعتمــدون عــى خمســة معايــر قياســية لتقييــم الربامــج اإلمنائية
وهــي املالءمــة ،والفعاليــة ،والكفــاءة ،والتأثــر واالســتدامة.
والســؤال املطــروح هــو مــدى مالءمــة هــذه املعايــر لتقييــم
أثــر التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب الــذي يختلــف جوهريــا عــن
التعــاون شــال-جنوب .لهــذا بــادرت بعــض الــدول كالهنــد اىل
اقــراح شــبكة جديــدة ملعايــر تقييــم األثــر عــى النحــو التــايل:
* متكــن املجموعــات املحليــة  ،واملواطنــن ،والــدول الرشيكــة* ،
بنــاء الثقــة وســط املجموعــات املحليــة وبــن املواطنــن ،وداخــل
الــدول الرشيكــة نفســها * ،النفعــة املتبادلــة بالنســبة للمواطنــن،
واملجموعــات املحليــة ،والــدول الرشيكــة * ،األثــر بالنســبة
للمجموعــات املحليــة ،واملواطنــن ،والــدول الرشيكــة * ،وأخــرا،
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مــدى اســتدامة املــوارد اإلجتامعيــة والبرشيــة والطبيعيــة،
والبيئيــة والسياســية يف الــدول الرشيكــة) )NeST Africa, idem .
أمــا اإلشــكالية الثالثــة ،فرتتبــط مبنهجيــة تقييــم األثــر اإلمنــايئ،
إذ تتــوزع اآلراء بــن التأييــد للمناهــج الكميــة وامليــل إىل اعتبــار
املناهــج النوعيــة نظــرا ً لصغــر حجــم مشــاريع التعــاون اإلمنــايئ
جنوب-جنــوب .لهــذا ،تعتــر املناهــج املختلطــة األكــر مالءمــة
لتقييــم األثــر التنمــوي لهــذا التعــاون ،كــا يحبــذ اعتــاد املناهــج
التشــاركية ألنهــا تفتــح املجــال لتقييــم مشــرك لألثــر يــرك كل
أصحــاب املصلحــة .ويف ظــل نــذرة املعطيــات حــول التعــاون
جنوب-جنــوب ،يبقــى اللجــوء اىل دراســة الحــاالت أســهل الطــرق
وأكرثهــا اســتعامالً لتقييــم األثــر اإلمنــايئ للتعــاون جنوب-جنــوب.
إطــار تحليــي لتقييــم نوعيــة (أو جــودة) التعــاون اإلمنــايئ
جنوب-جنــوب
نعــرض يف مــا يــي أهــم العنــارص لالطــار التحليــي لتقييــم نوعية
التعــاون اإلمنــايئ الــذي قدمــه بشــارايت وآخــرون ( Besharati,
)2017 ,.N.A., Rawhani, C and Rios, O.R
يتكــون هــذا اإلطــار مــن خمســة أبعــاد و 20مــؤرشا كــا هــو مبــن
يف الجــدول رقــم .3
*البعــد األول يتعلــق بامللكيــة الوطنيــة الدامجــة التــي تتألــف مــن
خمســة مــؤرشات هــي« :رشاكات تضــم كل أصحــاب املصلحــة»
(املــؤرش رقــم  ،)1وهــذا راجــع لكــون التعــاون جنوب-جنــوب يعتمــد
يف معظــم الحــاالت عــى العالقــات بــن الحكومــات ،لهــذا يجــب
التأكيــد عــى أهميــة إرشاك كل أصحــاب املصلحــة ،مبــن فيهــم
الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين.
األمــر نفســه يــري عــى «تضمينيــة محورهــا النــاس» (املــؤرش
رقــم  ،)2وهــذا يعنــي أن تســعى كل أنشــطة التعــاون جنــوب-
جنــوب إىل تحســن األوضــاع اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة للفئــات
األكــر فقــرا واألكــر حرمانــا .ومــن شــأن أخــذ هذيــن املؤرشيــن
بعــن اإلعتبــار ضــان اتســاق التعــاون جنوب-جنــوب مــع االحتياجــات
واألولويــات الوطنيــة للبلــدان الرشيكــة (املــؤرش رقــم  .)3كــا
أل يتضمــن التعــاون اإلمنــايئ جنوب-جنــوب أيــة قيــود قــد
ينبغــي ّ
تــر بســيادة البلــد الرشيــك (املــؤرش رقــم .)4
*البعــد الثــاين يتمثــل يف «األفقيــة» ،مبــا يعنــي املســاواة بــن
البلديــن الرشيكــن وغيــاب أيــة تراتبيــة بينهــا .يف هــذا اإلطــار،
تــرز أهميــة املنفعــة املتبادلــة (املــؤرش رقــم  ،)5والتشــاركية
يف عمليــة اتخــذ القــرار واقتســام املــوارد (املــؤرش رقــم .)6
كذلــك ،تعتــر «الثقــة والتضامــن» (املــؤرش رقــم  )7مــن األهميــة

مبــكان لتأكيــد «األفقيــة» ،وهــو مــا ميكــن قياســه مثــا بتواتــر
ونوعيــة التواصــل بــن البلديــن الرشيكــن وعمــق العالقــات
الثنائيــة .ومــن مكونــات التعــاون جنوب-جنــوب حســب نفــس االطــار
التحليــي وجــود «تحالفــات سياســية عامليــة» (املــؤرش رقــم
 )8عــى شــكل مواقــف مشــركة تتبناهــا البلــدان الرشيكــة يف
املحافــل الدوليــة مثــا.
*يســعى البعــد الثالــث املتعلــق ب»اإلعتــاد عــى الــذات
واالســتدامة» إىل الحــد مــن التبعيــة الخارجيــة .وهــو مــا ميكــن
تحقيقــه عــر تقويــة القــدرات املحليــة (املــؤرش رقــم  ،)9ونقــل
املعرفــة والتكنولوجيــا املالءمــة (املــؤرش رقــم  .)10ومــن شــأن
«التعبئــة القصــوى لألجهــزة واملــوارد املحليــة» (املــؤرش رقــم
« ،)11وتوليــد االمكانيــات املاليــة مــن الداخــل» (املــؤرش رقــم )12
أن تســاعد البلــدان «املســتفيدة» عــى توفــر املــوارد الرضوريــة
لتمويــل العمليــة التنمويــة.
*يرتكــز البعــد الرابــع عــى «املســاءلة والشــفافية» .وهــذا مرتبــط
بوجــود «أنظمــة كافيــة لتدبــر املعطيــات وإعــداد التقاريــر»
(املــؤرش رقــم  ،)13مــا يحيــل اىل توفــر اإلرادة السياســية لجمــع
وتحليــل ونــر املعلومــات حــول مذكــرات التفاهــم واالتفاقيــات
وكــذا تنفيــد املشــاريع .كــا يقتــي توفــر نظــام للمتابعــة
والتقييــم فعــال (املــؤرش رقــم  .)14كــا يجــب ضــان ولــوج كل
أصحــاب املصلحــة لهــذه املعطيــات (املــؤرش رقــم  )15ضامنــا
للشــفافية .كذلــك ،مــن شــأن تعزيــز الشــفافية املتعلقــة بالتعــاون
جنوب-جنــوب وتوفــر آليــات للمراجعــة املشــركة أن تفــي اىل
اعــال «املســاءلة املتبادلــة» (املــؤرش رقــم .)16
يتعلــق البعــد الخامــس واألخــر ب»الكفــاءة العامــة» للتعــاون
جنوب-جنــوب مبــا يحقــق األهــداف اإلمنائيــة املتوخــاة .ويقــاس
هــذا البعــد مــن خــال خمســة مــؤرشات .أوالً« ،املرونــة والتكيــف
مــع البيئــة املحليــة» مــن أجــل اإلســتجابة للحاجيــات واألولويــات
املعــرة عنهــا مــن طــرف البلــدان الرشيكــة (املــؤرش رقــم .)17
ثانيــا ،تعتــر الكفــاءة يف إنجــاز وتنفيــذ املشــاريع مــع التحكــم
يف عامــي الزمــن والتكاليــف (املــؤرش رقــم  )18مــن نقــاط
القــوة عــى مســتوى التعــاون جنوب-جنــوب .كــا ترتبــط الكفــاءة
بالتنســيق والتكامــل داخــل الجهــاز (أو األجهــزة) املكلــف بالتعــاون
جنوب-جنــوب ويف عالقتــه بالبلــدان الرشيكــة (املــؤرش رقــم .)19
أخــرا وليــس آخــرا ً ،يقتــي تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة تعزيــز
اإلتســاق والتعــاون بــن بلــدان الجنــوب فيــا يتعلــق بسياســات
التجــارة واإلســتثامر واألمــن والهجــرة (املــؤرش رقــم .)20
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التعاون االمنايئ العريب
عــى البلــدان الرئيســية املانحــة للمســاعدات وكذلــك عــى
املؤسســات املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة.

حجم العون اإلمنايئ:

 .١التعاون اإلمنايئ الثنايئ :

يعتــر التعــاون اإلمنــايئ أحــد أهــم أوجــه التعــاون جنــوب -جنــوب
ســواء بــن الــدول العربيــة أو يف عالقــة هــذه األخــرة مــع باقــي
بلــدان الجنــوب .وقــد ظهــر هــذا التعــاون بشــكل جــي خــال
الســبعينات مــن القــرن املــايض حيــث وفــرت الطفــرة النفطيــة
مــوارد ماليــة كبــرة للــدول العربيــة النفطيــة التــي ســخرت جــزءا
منهــا للمســاعدة مــن أجــل التنميــة .ويتضــح مــن الرســم البيــاين
رقــم  7العالقــة الوطيــدة بــن تطــور العــون اإلمنــايئ العــريب
ومســتوى األســعار العامليــة للنفــط حيــث بلــغ ذروتــه يف ســنة
.1981-1980
لقــد بلــغ حجــم املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية (أي اجــايل
التزامــات املســاعدات اإلمنائيــة املقدمــة مــن طــرف الــدول
العربيــة املانحــة) واملســاعدة املقدمــة مــن مؤسســات
مجموعــة التنســيق (البنــك االســامي للتنميــة ،صنــدوق أبــو ظبــي
للتنميــة ،صنــدوق األوبــك للتنميــة ،الصنــدوق الســعودي للتنميــة،
الصنــدوق العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واإلجتامعــي ،الصنــدوق
الكويتــي للتنميــة اإلقتصاديــة العربيــة ،املــرف العــريب للتنميــة
اإلقتصاديــة يف أفريقيــا ،برنامــج الخليــج العــريب للتنميــة (أجفنــد)،
صنــدوق النقــد العــريب ،وصنــدوق قطــر للتنميــة) باإلضافــة اىل
متويــات تنمويــة أخــرى بــروط تفضيليــة معــدل ســنوي يقــدر ب
 6.3مليــار دوالر مــا بــن ســنتي  2011و( 2015يتعلــق االمــر باالنفــاق
الصــايف) .جــل االحصائيــات التمضمنــة يف هــذا الفصــل مأخــوذة
مــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة (. )2017 ,OECD

عرفــت املســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة مــن طــرف دول مجلــس
التعــاون الخليجــي الرئيســية ارتفاعــا مضطــردا منــذ االزمــة املاليــة
العامليــة ( )2008-2007ســواء بالقيمــة املطلقــة أو النســبية (شــكل
.)8
فقــد انتقلــت حصــة الكويــت ،والســعودية ،واإلمــارات مقارنــة
مــع اجــايل املســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة مــن طــرف الــدول
الرأســالية الغنيــة مــن  %2.8مــن ناتجهــا املحــي اإلجــايل
خــال األربــع ســنوات التــي ســبقت األزمــة العامليــة اىل  %4.0خــال
فــرة األزمــة ( )2010-2008اىل  %7.5خــال الفــرة التــي تلــت الربيــع
العــريب (.)2015-2011مــن جهــة أخــرى ،تضاعــف املعــدل الســنوي
لحجــم املســاعدة املقدمــة مــن طــرف الكويــت ،واململكــة
العربيــة الســعودية ،واالمــارات العربيــة املتحــدة خــال األزمــة
املاليــة العامليــة ،ثــم غــداة الربيــع العــريب.

املانحون :
يبــن شــكل  7خريطــة البلــدان واملؤسســات العربيــة املانحــة
للمســاعدة اإلمنائيــة .وســركز يف هــذه الفقــرة
شكل 7

وقــد بلغــت هــذه املســاعدة ذروتهــا يف  2014حيــث بلغــت 19
مليــار دوالر أمريــي .وتعتــر اململكــة العربيــة الســعودية أكــر
البلــدان املانحــة حيــث مثلــت حصتهــا  %65مــن إجــايل املســاعدة
ملقدمــة مــن طــرف بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي الثــاث خــال
الفــرة  ،2015-2011متبوعــة باإلمــارات العربيــة املتحــدة (،)%33
والكويــت (.)%2
ومتــر النســبة األكــر مــن املســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة مــن
طــرف هــذه البلــدان عــر القنــوات الثنائيــة ويتــم توفريهــا عــى
شــكل منــح (( )%90املصــدر)2018,World bank
شكل 8

مقدمو التعاون اإلمنايئ العرب
Source: OECD, 2017.

املســاعدة اإلمنائيــة املقدمــة مــن طــرف املؤسســات املاليــة
العربيــة الوطنيــة واإلقليميــة.
تتألــف الصناديــق اإلقليميــة مــن الصنــدوق العــريب لإلمنــاء
اإلقتصــادي واإلجتامعــي ( ،)1967وصنــدوق النقــد العــريب (.)1976
وتتكــون الصناديــق الوطنيــة مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة
اإلقتصاديــة العربيــة ( ،)1961وصنــدوق أبــو ظبــي للتنميــة (،)1971
والصنــدوق الســعودي للتنميــة ( .)1974أخــرا ،هنــاك املؤسســات
التمويليــة الدوليــة وهــي البنــك اإلســامي للتنميــة ( )1975الــذي
متولــه الــدول العربيــة بنســبة  ،%70وصنــدوق األوبــك للتنميــة
( )1976الــذي يســتمد مــوارده بنســبة الثلثــن مــن ســبع دول عربيــة
نفطيــة.
وقــد شــكلت هــذه املؤسســات املاليــة «مجموعــة التنســيق»
مــن أجــل تعزيــز التعــاون بينهــا وتنســيق املســاعدة اإلمنائيــة
العربيــة ،وتجنــب االزدواجيــة عنــد منــح القــروض .وتوفــر هــذه
الصناديــق قروضــا بــروط ميــرة ،تتمثــل يف انخفــاض ســعر
الفائــدة وطــول فــريت الســاح والســداد ،باإلضافــة إىل ارتفــاع
عــى نســبة عنــر املنــح ،والــذي يصــل اىل نســبة  %45متفوقــا
بشــكل محســوس عــى عنــر املنــح يف التمويــل املتــاح مــن
مصــادر دوليــة.

21
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عملــت املؤسســات املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة عــى
الرفــع مــن املســاعدة اإلمنائيــة التــي تقدمهــا تفاعـاً مــع األزمــة
املاليــة العامليــة وانتفاضــات الربيــع العــريب (شــكل  ،)9خاصــة
منــذ ســنة  .2013هكــذا ،عــرف املعــدل الســنوي اللتزامــات هــذه
املؤسســات زيــادة فاقــت الضعــف (أكــر مــن  )%100خــال الفــرة
 ،2016-2011مقارنــة مــع الفــرة  ،2010-2008إذ انتقــل هــذا املعــدل
مــن  7.4مليــار دوالر أمريــي ســنة  2010اىل مســتوى قيــايس مل
يبلغــه مــن قبــل ويقــدر ب 20مليــار دوالر ســنة .2016

املستفيدون:
تركــز البلــدان واملؤسســات العربيــة املانحــة تدخالتهــا يف
املنطقــة العربيــة ،ذلــك أن  %81مــن املســاعدة اإلمنائيــة
املقدمــة مــن طــرف ســبعة مانحــن عــرب رئيســيني تــم تخصيصهــا
لهــذه املنطقــة (شــكل )10
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وفــر البنــك اإلســامي للتنميــة الجــزء األكــر مــن املســاعدة
اإلمنائيــة ( )%56.5خــال الفــرة  ، 2016-2011متبوعــا بالصنــدوق
العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واإلجتامعــي ( ،)%10.2ثــم الصنــدوق
الســعودي للتنميــة ( ،)% 9.7فصنــدوق األوبــك للتنميــة (.)%7.9

شكل 9
Commitments of national and regional Arab financial
)institutions (US$ millions

نـ�فس الرتكيــز يالحــظ بالنســبة لتدخــات املؤسســات املاليــة
العربيــة حيــث تســتحوذ البلــدان الخمســة األوائــل عــى  40%مــن
اجــايل املســاعدة اإلمنائيــة التــي قدمتهــا خــال العرشيــن ســنة
األخــرة والعــر األوائــل عــىWorld Bank,2018 op.cit..55-60%
p3
وقــد تشــكلت الئحــة العــر األوائــل مــن ســبعة بلــدان عربيــة
باإلضافــة إىل بنغــادش وباكســتان وتركيــا .أمــا يف ســنة ،2016
فقــد كان اإلســتحواذ مــن نصيــب ثالثــة بلــدان عربيــة (مــر
وعــان واملغــرب) وســبع بلــدان غــر عربيــة (مبــا فيهــا رصبيــا
وتركامنســتان).

دعم متييزي للبلدان التي طالها الربيع العريب
ويتبــن مــن الجــدول رقــم  4أن مــر هــي املســتفيد األول مــن
املســاعدة اإلمنائيــة العربيــة الثنائيــة خــال الفــرة 2015 -2011
بنســبة  %33.5متبوعــة باملغــرب ( ،)%5.8واألردن ( ،)%5.3ثــم
اليمــن ( ،)%5.0فيــا حصلــت باقــي البلــدان العربيــة مجتمعــة
(الســودان ،موريطانيــا ،لبنــان ،تونــس و فلســطني ) عــى .%8.2

قامــت بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي واملؤسســات اإلقليميــة
بتقديــم مســاعدات ماليــة كبــرة لخمســة مــن البلــدان التــي عرفت
انتفاضــات شــعبية ابــان الربيــع العــريب ،وهــي مــر ،واملغــرب،
وتونــس ،واليمــن .وقــد تــم تأكيــد مــن خــال املســاهمة الوازنــة
لهــؤالء األطــراف فيــا يعــرف ب»رشاكــة دوفيــل».
هكــذا ،بلــغ إجــايل املســاعدة املاليــة املقدمــة مــن بلــدان
الخليــج  30مليــار دوالر مــا بــن يوليــو  2013ودســيمرب  .2016كــا
تعهــدت بلــدان الخليــج (الكويــت ،قطــر ،الســعودية ،واإلمــارات)
يف ســنة  2011بتقديــم دعــم مــايل اســتثنايئ للمغــرب واألردن
قــدره  5مليارمليــار دوالر لــكل منهــا تــرف عــى مــدى خمــس
ســنوات .نفــس التعهــد قــدم مــن طــرف بلــدان الخليــج العــريب
بتقديــم مســاعدة ماليــة خاصــة تقــدر بحــوايل  4مليارمليــار دوالر
ســنة  .2016أخــرا وليــس آخــرا ،منحــت هــذه البلــدان الخليجيــة 4.7
مليــار دوالر لليمــن يف الفــرة ( 2014-2012أي قبــل الحــرب) ،تحملــت
اململكــة العربيــة الســعودية نصفهــا تقريبــا ( 2.2مليــار دوالر).
مــن جهتهــا ،قدمــت املؤسســات املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة
قرابــة  %30مــن مســاعداتها اإلمنائيــة خــال الفــرة 2016-2011
للبلــدان التــي طالهــا الربيــع العــريب ،علــا بــأن مــر اســتفادت
لوحدهــا مــن نصــف هــذه املســاعدات .وقــد ســجل هــذا الدعــم
املــايل اإلمنــايئ معــدل زيــادة ســنوية قــدر ب  %68مقارنــة
مــع مــا كان عليــه الوضــع قبــل انــدالع األزمــة املاليــة العامليــة.
ويــأيت البنــك اإلســامي للتنميــة عــى رأس املؤسســات املاليــة
الداعمــة بنســبة  ،%39ثــم الصنــدوق العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي
واإلجتامعــي ( ،)%22مــن جهتهــا ،خصصــت املؤسســات املاليــة
الوطنيــة الجــزء األكــر مــن مســاعداتها املاليــة ملــر (الصنــدوق

الســعودي والصنــدوق الكويتــي) واألردن (حالــة صنــدوق أبــو
ظبــي).
بقــي اإلشــارة اىل أن أقــل مــن خمــس املســاعدة اإلمنائيــة
العربيــة ( %19حســب الرســم رقــم  )3كانــت لصالــح بلــدان خــارج
املنطقــة العربيــة ،وبشــكل خــاص أفريقيــا جنــوب الصحــراء (%11
مــن اجــايل املســاعدة اإلمنائيــة العربيــة).

التوزيع القطاعي للمساعدة اإلمنائية العربية
هنــاك خمســة قطاعــات تســتأثر ب  %78مــن املســاعدة االمنائيــة
التــي توفرهــا مثــاين أكــر مانحــن مــن بلــدان ومؤسســات ماليــة
عربيــة (شــكل .)11
شكل 11
Five main sectors for total Arab ODA

ويحظــى قطــاع النقــل والتخزيــن باالولويــة ( ،)%24متبوعــا بقطــاع
الطاقــة ( ،)%19ثــم الفالحــة والغابــات والصيــد البحــري (،)%11
فقطاعــي املناجــم والبنــاء.
أمــا  %17الباقيــة ،فيوجــه الجــزء األكــر منهــا للتنميــة الحرضيــة
(الشــكل رقــم  .)11وتجــدر إثــارة االنتبــاه اىل أن اهتامم املؤسســات
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املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة ال يقتــر عــى متويــل
األنشــطة القطاعيــة ،بــل يتعــداه اىل دعــم برامــج «اإلصــاح
االقتصــادي ،علــاً أن صنــدوق النقــد العــريب يوجــه تدخالتــه
حــرا ً لدعــم ميــزان املدفوعــات وبرامــج التكييــف الهيــكيل،
عــى منــوال مــا يقــوم بــه صنــدوق النقــد الــدويل عــى الصعيــد
العاملــي.

مالحظات تقييمية للعون اإلمنايئ العريب
ال شــك أن للتعــاون اإلمنــايئ العــريب جوانــب إيجابيــة لعــل
أهمهــا يتمثــل يف املســاهمة الفعالــة يف متويــل عــدد مــن
املشــاريع يف القطاعــات األساســية يف الــدول العربيــة فضــا
عــن مســاهمتها يف الحــد مــن اإلختناقــات التــي تعــاين منهــا
الــدول واملســاهمة يف بنــاء القــدرات البرشيــة واملؤسســية
لهــذه الــدول .كــا أن املســاعدات الحكوميــة الثنائيــة تخصــص
يف معظمهــا لتغطيــة العجــز يف املوازنــات العامــة للــدول
املتلقيــة للمســاعدة اإلمنائيــة ،والوفــاء بالتزاماتهــا الخارجيــة.
كــا تؤكــد املؤسســات املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة
عــى مســاعدة الــدول املســتفيدة لتحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة التــي اعتمدتهــا األمــم املتحــدة يف ســبتمرب2015
لتحــل محــل األهــداف اإلمنائيــة لاللفيــة ،وتؤكــد حرصهــا عــى
احــرام األولويــات التنمويــة للــدول املســتفيدة مبــا يف ذلــك
املشــاريع يف القطاعــات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة املختلفــة مــع
مراعــاة احــرام البيئــة.
غــر أن للتعــاون اإلمنــايئ العــريب أبعــاد جيوسياســية واضحــة تحد
مــن حمولتــه التنمويــة وتخــدم باألســاس املصالــح االســراتيجية
واإلقتصاديــة للبلــدان املانحــة ،وهــي بلــدان الخليــج بالتحديــد يف
الحالــة العربيــة.
ودون الرجــوع بعيــدا اىل الــوراء ،يالحــظ بــأن مــا يحكــم حاليــا
اســراتيجية اململكــة العربيــة الســعودية -وهــي أكــر بلــد عــريب
مانــح للمســاعدة التنمويــة -باملنطقــة العربيــة هــو رضورة احتواء
موجــة الربيــع العــريب ومخلفاتــه باعتبــار هــذا األخــر يشــكل
تهديــدا حقيقيــا عــى املــدى القصــر واملتوســط لإلســتقرار
الداخــي للملكيــات املحافظــة يف الخليــج العــريب وبقائهــا
عــى املــدى البعيــد .كــا أن الربيــع العــريب مكــن حركــة االخــوان
املســلمني مــن الوصــول إىل الســلطة يف عــدد مــن البلــدان
العربيــة ،مــا شــكل تهديــدا رصيحــا للمذهــب الوهــايب الــذي

تجارب االندماج اإلقليمي العريب :حالة مجلس الخليج العريب
واتحاد املغرب العريب

يعتــر مــن الركائــز التــي بنيــت عليهــا اململكــة العربيــة الســعودية
منــذ نشــأتها( .انظــر 2013 , Ennis C.A. and Momani B
باإلضافــة اىل ذلــك عــرف رشق اململكــة العربيــة الســعودية،
والبحريــن ،وعــان احتجاجــات شــعبية أقلقــت حــكام بلــدان الخليــج
العــريب ودفعتهــم اىل التدخــل ،إن يف الخليــج  -حالــة البحريــن-
أو يف الــدول العربيــة األخــرى التــي عرفــت انتفاضــات شــعبية
واســعة .وهــذا مــا يفــر تركيــز املســاعدات اإلمنائيــة عــى بلــدان
بعينهــا ،وهــي مــر واألردن واملغــرب ،علـاً أن البلديــن األخرييــن

هــا ملكيتــان وراثيتــان .باملقابــل ،ال تحظــى البلــدان األقــل منــوا
(الســودان ،فلســطني ،الصومــال) أو تلــك التــي لهــا توجهــات
سياســية مخالفــة لتلــك الســائدة يف بلــدان مجلــس التعــاون
الخليجــي بنفــس الرعايــة واالهتــام.
مــن جهــة ثانيــة ،تشــكل االعتبــارات الدينيــة (نــر املذهــب
الوهــايب) ،إىل جانــب الدوافــع االقتصاديــة عامــا أساســيا لتوجيــه
العــون اإلمنــايئ العــريب -خاصــة عــر البنــك اإلســامي للتنميــة-
اىل بلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء ،خصوصــا الســنغال (انظــر
.)2017, Robert A.C
عــى صعيــد آخــر ،يــؤرش اإلهتــام الــذي توليــه البلــدان
واملؤسســات املاليــة الوطنيــة واإلقليميــة العربيــة ملــا اصطلــح
عليــه باإلصالحــات االقتصاديــة الهيكليــة» وانخراطهــا يف «رشاكــة
دوفيــل» إىل إرصار املانحــن العرب يف املســاعدة اإلمنائية عىل
اإلســتمرار بتمويــل سياســات نيولرباليــة (أي سياســات تنبنــي عــى
لربلــة االقتصــاد والخصخصــة واالســتقرار املاكرواقتصــادي) أبانــت
عــن فشــلها الذريــع بحيــث كانــت مــن األســباب الرئيســية النــدالع
الثــورات العربيــة يف ســنة  .2011-2010والحــال أن» رشاكــة دوفيــل»،
يف الوقــت الــذي تلتــزم فيــه بالنهــوض بقيــم الدميقراطيــة،
والحريــة ،والرخــاء املشــرك ،تربــط تقديــم املســاعدة اإلمنائيــة
بالتــزام البلــدان املســتفيدة «باقتصــاد الســوق ...واالنخــراط يف
اإلقتصــاد اإلقليمــي والعاملــي مــن خــال تنميــة التجــارة وجــذب
اإلســتثامرات األجنبيــة للمنطقــة» (انظــر ) 2016 ,Ben Mustapha A
مــن جهــة أخــرى ،تشــكل عــدم قــدرة البلــدان العربيــة
واملؤسســات املاليــة املانحــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه
البلــدان املســتفيدة بســبب تقلبــات أســعار املــواد النفطيــة يف
الســوق العامليــة عائقــا كبــرا أمــام فعاليــة املســاعدة اإلمنائيــة
ومعرقــا للتنميــة .كــا أنهــا ترغــم البلــدان املســتفيدة عــى
اتخــاذ إجــراءات ترهــق كاهــل الفئــات املســتضعفة واملتوســطة

مجلس التعاون الخليجي :اإلنجازات واإلخفاقات
النشأة:
تــم انشــاء مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة (يشــار إليــه يف
مــا بعــد مبجلــس التعــاون) ســنة  1981مــن طــرف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية ودول قطــر
والبحريــن والكويــت ،إضافــة اىل ســلطنة عــان .وكانــت اإلعتبــارات
األمنيــة (خاصــة بعــد ثــورة الخمينــي بإيــران وتواجــد االســاطيل
العســكرية والقواعــد األجنبيــة باملنطقــة) والتحديــات اإلقليميــة
مــن أبــرز الدوافــع للتعجيــل بإقامــة هــذا اإلتحــاد .أضــف اىل هــذا
أن الــروة النفطيــة أصبحــت محــط اهتــام قــوى إقليميــة ودوليــة
وتهــدد بجعــل دول الخليــج العــريب عرضــة لألطــاع السياســية.
توفــرت عوامــل الوحــدة مــن «قوميــة تديــن بديــن واحــد» ،وتــراث
حضــاري مشــرك ،وقيــم وعــادات وتقاليــد مشــركة وأنظمــة
سياســية متقاربــة كونهــا ملكيــات وراثيــة .وقــد تعــززت كل هــذه
العوامــل بالرقعــة الجغرافيــة املنبســطة عــر البيئــة الصحراويــة
الســاحلية التــي تحتضــن ســكان هــذه املنطقــة ،ويــرت االتصــال
والتواصــل بينهــم وخلقــت ترابطــا بينهــم وتجانســا يف الهويــة
والقيــم .كــا فرضــت التحديــات اإلقتصاديــة رضورة تجــاوز الكيانــات
الصغــرة ملواجهــة املنافســة الدوليــة وتلبيــة طموحــات
شــعوبها يف التنميــة الشــاملة .لــكل هــذه األســباب اتفقــت دول
مجلــس التعــاون عــى تحقيــق اندمــاج إقليمــي شــامل للقطاعــات
اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والسياســية .وقــد حظــي املدخــل
االقتصــادي باألولويــة مــن خــال اعتــاد اإلتفاقيــة اإلقتصاديــة
املوحــدة (تــم إقرارهــا مــن طــرف املجلــس األعــى يف نوفمــر
 .)1981وترســم هــذه االتفاقيــة خطــة العمــل اإلقتصــادي املشــرك
ومراحــل التكامــل والتعــاون االقتصــادي بــن دول املجلــس عــى
منــوال االتحــاد األورويب .وتشــمل االتفاقيــة االقتصاديــة املوحــدة
عــى الخصــوص:
• تحقيق املواطنة اإلقتصادية ملواطني دول املجلس،
• تحقيــق التكامــل االقتصــادي بــن دول املجلــس بصفــة تدريجيــة ،
بــدءا بإقامــة منطقــة التجــارة الحــرة  ،ثــم االتحــاد ت الجمــريك ،ثــم
اســتكامل الســوق الخليجيــة املشــركة ،وانتهــاء باالتحــاد النقــدي
واالقتصــادي ،وإقامــة املؤسســات املشــركة الالزمــة لذلــك،

•تقريــب وتوحيــد األنظمــة والسياســات واالســراتيجيات يف
املجــاالت االقتصاديــة واملاليــة والجمركيــة،
• ربــط البنــى األساســية بــدول املجلــس ،الســيام يف مجــاالت
املواصــات والكهربــاء والغــاز ،وتشــجيع إقامــة املشــاريع
املشــركة.
الهياكل :
عكــس التجمعــات اإلقليميــة األخــرى التــي تلعب فيها املؤسســات
فوق-الوطنيــة دورا رئيســيا ،تتحكــم الحكومــات يف دواليــب القرار
داخــل مجلــس التعــاون .يتكــون الهيــكل املؤسســايت والتنظيمــي
مــن األجهــزة األساســية التالية:
• املجلــس األعــى الــذي يضــم رؤســاء الــدول ويجتمــع مرتــن
يف الســنة .يقــوم املجلــس األعــى بوضــع السياســة العليــا
ملجلــس التعــاون ويحــدد الخطــوط الرئيســية التــي يســر عليهــا،
كــا يقــوم بتعيــن األمــن العــام للمجلــس .تؤخــذ القــرارات
داخــل املجلــس األعــى بإجــاع الــدول األعضــاء الحــارضة بالنســبة
للمســائل املوضوعيــة وباألغلبيــة يف مــا يخــص املســائل
اإلجرائيــة.
•املجلــس الــوزاري ويتكــون مــن وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء
 ،ويعقــد اجتامعاتــه مــرة كل ثالثــة أشــهر مــن أجــل اقــراح
السياســات ووضــع التوصيــات والدراســات واملشــاريع .تــم تشــكيل
العديــد مــن اللجــان عــى الصعيــد الــوزاري (املاليــة والتعــاون
االقتصــادي ،والتعليــم ،والصحــة ،والقضايــا االجتامعيــة وتلــك
املتعلقــة بالشــغل) مــن أجــل إعــداد الدراســات واقــراح التوصيــات
للمجلــس األعــى.
• األمانــة العامــة للمجلــس :متثــل الجهــاز اإلداري والتنفيــذي
للمجلــس وتضطلــع باالعــداد الجتامعــات املجلــس األعــى
واملجلــس الــوزاري وتحــر الدراســات والتقاريــر لهــذا الغــرض.
كــا تقــوم بإعــداد الدراســات الخاصــة بالتعــاون والتقاريــر وتســهر
عــى تنفيــذ قــرارات وتوصيــات املجلــس األعــى واملجلــس
الــوزاري مــن قبــل الــدول األعضــاء .تتمتــع األمانــة العامــة طبقــا
للنظــام األســايس ملجلــس التعــاون باإلســتقالل التــام ومبيزانيــة
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خاصــة تســاهم فيهــا الــدول األعضــاء بنســب متســاوية .وتشــكل
األمانــة العامــة للمجلــس بهــذا املعنــى رديفــا للجنــة األوروبيــة
داخــل هيــاكل اإلتحــاد األورويب (التــي تضــم كذلــك املجلــس
الــوزاري ،والربملــان األورويب ،ومحكمــة العــدل األوروبيــة).
تجــدر اإلشــارة اىل أن املجلــس يتوفــر عــى هيئــات متخصصــة
مكلفــة بتصميــم وتنفيــذ املعايــر التقنيــة والتحكيــم التجــاري
وتســجيل بــراءات االخــراع.

 19،9مليــار دوالر يف الســنة األوىل لقيــام اإلتحــاد الجمــريك،
وهــي أعــى قيمــة إلجــايل حجــم التجــارة البينيــة بــن دول
املجلــس تــم تحقيقهــا منــذ قيــام املجلــس ســنة ( 1981مركــز
الخليــج  2011و الشــكل .) 12

بعض املنجزات :
•منطقة التجارة الحرة ()2003-1983
متكــن مجلــس التعــاون مــن إقامــة منطقــة التبــادل الحــر مــن خــال
التخفيــف التدريجــي للقيــود التجاريــة حتــى تــزول كل الحواجــز
والرســوم الجمركيــة والقيــود غــر الجمركيــة فيــا بــن الــدول
األعضــاء ،عــى أن تطبــق هــذه اإلجــراءات عــى املنتجــات مــن
منشــأ خليجــي .وقــد ســاعد عــى إنجــاز عمليــة اإلنتقــال إىل
مرحلــة التجــارة الحــرة مــا يــي (انظــر مركــز الخليــج للدراســات
االســراتيجية :)2011 ،الســاح ملواطنــي الــدول األعضــاء مبزاولــة
تجــارة التجزئــة والجملــة بحلــول  ،1990والســاح للمؤسســات
والوحــدات اإلنتاجيــة يف دول املجلــس بفتــح مكاتــب لهــا للتمثيــل
التجــاري يف أي دولــة عضــو ،واملوافقــة عــى إقامــة مركــز
التحكيــم التجــاري وانشــاء هيئــة للتقييــس (.)2002
•ترسيع جهود التكامل اإلقتصادي يف بداية األلفية الثالثة
مــع حلــول األلفيــة الثالثــة ،صــادق مجلــس التعــاون عــى نســخة
جديــدة لإلتفاقيــة اإلقتصاديــة املوحــدة ( )2001تضمنــت نصوصــا
أو طــورت نصوصــا كانــت قامئــة مثــل اإلتحــاد الجمــريك ،والســوق
الخليجيــة املشــركة ،واإلتحــاد اإلقتصــادي والنقــدي ،والتعــاون
يف مجــال البنيــات االساســية وتنميــة املــوارد البرشيــة.
اإلتحاد الجمريك لدول مجلس التعاون الخليجي ()2003
يعتــر قيــام اإلتحــاد الجمــريك خطــوة مهمــة نحــو إنجــاز
التكامــل اإلقتصــادي مل يتــم مبارشتهــا بعــد عــى صعيــد العمــل
اإلقتصــادي العــريب املشــرك رغــم إنجــاز منطقــة التجــارة
الحــرة العربيــة الكــرى يف  .2005وقــد تــم اإلتفــاق عــى توحيــد
التعريفــة الجمركيــة لإلتحــاد الجمــريك لــدول املجلــس تجــاه
العــامل الخارجــي بواقــع  %5ابتــدأ مــن  2003وتطبيــق املواصفــات
واملقاييــس والعمــل بنقطــة الدخــول الواحــدة .كــا تــم متكــن
الــدول األعضــاء مــن حاميــة الصناعــات الوطنيــة بعــد قيــام اإلتحــاد
الجمــريك مبــا يف ذلــك مكافحــة اإلغــراق ،واإلجــراءات االحرتازيــة.
وقــد تــم تســجيل ارتفــاع محســوس يف التجــارة البينيــة حيــث بلــغ

• االتحاد النقدي والعملة املوحدة ()2010
يعتــر إنشــاء اتحــاد نقــدي محطــة رضوريــة لإلنتقــال مــن مرحلــة
الســوق املشــركة إىل مرحلــة اإلتحــاد اإلقتصــادي .ومــن شــأن
إحــداث اإلتحــاد النقــدي وإصــدار العملــة الخليجيــة املوحــدة أن
يؤثــر إيجابيــا عــى قطاعــات اقتصاديــة كالتجــارة البينيــة والســياحة
واإلســتثامرات يف قطــاع الخدمــات املاليــة واألســواق املاليــة.
كــا ســتختفي املخاطــر املتعلقــة بأســعار رصف العمــات
الخليجيــة نتيجــة التعامــل بعملــة خليجيــة واحــدة .غــر أن قــرار
اإلمــارات بعــدم املشــاركة يف اإلتحــاد النقــدي وانســحاب عــان
مــن تطبيــق العملــة املوحــدة ،إضافــة اىل قــرار الكويــت بتحويــل
ربــط عملتهــا الدينــار بالــدوالر اىل ربطهــا بســلة عمــات ،كلهــا
عوامــل عطلــت اعتــاد العملــة املوحــدة التــي كان مــن املقــرر
ء مــن ســنة .2010
العمــل بهــا ابتــدا ً
إخفاقات االندماج الخليجي

•انطالق السوق الخليجية املشرتكة ()2009
يســعى إطــاق الســوق الخليجيــة املشــركة إىل تحويــل دول
مجلــس التعــاون الخليجــي بأكملهــا إىل ســوق مفتوحــة واحــدة
دون أي عوائــق أو حواجــز جغرافيــة أو جمركيــة النتقــال الســلع
والخدمــات ورأس املــال والعاملــة عــر حــدود دول التعــاون،
وتذويــب الفــوارق واإلختالفــات بــن السياســات االقتصاديــة،
والنقديــة واملاليــة واملرصفيــة ،وتحريرتجــارة الســلع والخدمــات
بشــكل كامــل وانتقــال عنــارص اإلنتــاج .ولعــل أهــم اإلنعكاســات
االيجابيــة املتوخــاة مــن إقامــة الســوق املشــركة تســهيل انتقــال
منطقــة الخليــج العــريب مــن مــزود عاملــي للنفــط الخــام اىل
قطــب عاملــي للصناعــات كثيفــة اإلســتخدام للطاقــة ،وكثيفــة
اإلســتعامل لــرأس املــال ،وأهمهــا صناعــة تكريــر النفــط واملــواد
البرتوكيامويــة والصلــب واأللومنيــوم.
غــر أن هنــاك عائقــان أساســيان أمــام إنجــاز الســوق املشــركة،
أولهــا رضورة إيجــاد البنيــة األساســية للتكامــل اإلقتصــادي،
خاصــة يف مجــاالت النقــل الطرقــي والبحــري والســكيك ،إضافــة
اىل الربــط الكهربــايئ .أمــا ثانيهــا ،فيتعلــق بالتنســيق بــن
السياســات النقديــة ،إضافــة اىل التحكــم يف التضخــم.

ضعــف التجــارة البينيــة :تظــل التجــارة البينيــة بــن دول مجلــس
التعــاون محــدودة رغــم التحســن املســجل خــال العرشيــة األوىل
للقــرن الواحــد والعرشيــن (شــكل رقــم 12املشــار اليــه أعــاه).
فنســبة الــواردات البينيــة مقارنــة مــع إجــايل واردات البلــدان
املغربيــة مل تتجــاوز  %10بقليــل اال ســنة ( 2006شــكل  .)13كــا
أن نســبة الصــادرات البينيــة مقارنــة مــع إجــايل صــادرات هــذه
البلــدان مل تتعــدى  %10خــال نفــس الفــرة (شــكل )14
إن هــذه النســب ال ترقــى إىل املســتويات التــي بلغتهــا مناطــق
أخــرى يف العــامل كمنظمــة «األســيان» ( ،)%23منطقــة التبــادل
الحــر ألمريــكا الشــالية ( ،)%41واإلتحــاد األورويب (.)%57
شكل 13
)Intra-subregional imports (percentage of total imports

شكل 14

ويرجــع ضعــف التجــارة البينيــة داخــل مجلــس التعــاون اىل تشــابه
الهيــاكل اإلنتاجيــة عــوض تكاملهــا .ذلــك أن ضعــف القــدرات
اإلنتاجيــة (الصناعــة ،الخدمــات ،الزراعــة ،تكنولوجيــا املعلومــات،
إنتــاج املعرفــة) يقلــص مــن فــرص التبــادل التجــاري بــن بلــدان
الخليــج األعضــاء يف مجلــس التعــاون .وهــو يعكــس اآلثــار الســلبية
للرتكيــز املفــرط عــى النفــط كمحــرك أســايس لإلنخــراط وضعــف
القــدرات اإلنتاجيــة (الصناعــة ،الخدمــات ،الفالحــة) .كــا يحــد
اســتمرار العراقيــل يف وجــه االنتقــال الســلس للســلع – يف إطــار
اإلتحــاد الجمــريك – مــن أهميــة التجــارة البينيــة داخــل مجلــس
التعــاون .وتــراوح هــذه العوائــق مــن عرقلــة نقــل البضائــع بــن
دول اإلتحــاد الجمــريك مــن خــال إعــادة عمليــة تفتيــش الشــاحنات
اىل فــرض رســوم بتســميات مختلفــة عــى بضائــع تنتقــل بــن دول
الخليــج مــرورا ً بالتمييــز ضــد الخليجيــن لصالــح املواطنــن يف
تطبيــق الــروط الصحيــة عــى بعــض الســلع واملنتجــات الغذائيــة
وتأجيــل تفعيــل النظــام املوحــد ملكافحــة اإلغــراق (العبيــديل
ع .2013،الســوق الخليجيــة املشــركة :تحديــات وافــاق مســتقبلية،
مركــز البحريــن للدراســات االســراتيجية والدوليــة والطاقــة).
أمــا يف املجــال اإلســتثامري ،فيالحــظ أن اإلســتثامرات األجنبيــة
البينيــة لــدول مجلــس التعــاون تبقــى متواضعــة إذ ال تتعــدى %12
مقابــل  %69.2باالتحــاد األورويب ،و %54.2بــن بلــدان رشق آســيا
و %38داخــل منطقــة وســط وجنــوب آســيا (جــدول  .)5مــن جهــة
أخــرى ،مل يــؤد انتقــال رؤوس األمــوال بــن دول مجلــس التعــاون
اىل اإلســتثامر يف القطاعــات املنتجــة ،بــل اتجــه أساســا إىل
األوراق املاليــة ،محدثــا بذلــك حــاالت شــديدة مــن املضاربــة أدت
اىل حــاالت فقاعيــة انتهــت بتســجيل خســائر طائلــة بأســواق املــال
(مركــز الخليــج للدراســات االســراتيجية ،املصــدر أعــاه) .كــا شــكل
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اإلســتثامر يف العقــار وجهــة مفضلــة للمســتثمرين الخليجيــن،
حيــث أصبحــت الطفــرة العقاريــة يف الخليــج تقــود مجموعــة
أخــرى مــن محــركات النشــاط اإلقتصــادي كأســواق األســهم وقطاع
الفنــادق والســياحة.
جدول 5
Source: Regional Investments flows

عــى مســتوى آخــر ،يالحــظ أن بعــض اإلنجــازات التــي تذكــر يف
البيانــات الرســمية لألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون واملؤسســات
املركزيــة األخــرى مل يتــم تنفيذهــا بشــكل كامــل .ويرجــع هــذا
الخلــل باألســاس اىل عــدم التزام حكومــات الدول املعنيــة بقرارات
املجلــس األعــى .عــى ســبيل املثــال ،إذا تــم عــرض وظيفــة يف
دولــة عضــو مبجلــس الخليــج ،فــإن الوظيفــة تقتــر عــى مواطني
تلــك الدولــة خالفــا لقوانــن الســوق الخليجيــة املشــركة .كــا أن
دور املؤسســات فوق-الوطنيــة املكلفــة بتتبــع تنفيــد خطــوات
التكامــل يبقــى محــدودا ،خاصــة بالنســبة لألمانــة العامــة التــي
تقــوم بــدور استشــاري وإداري باألســاس ،وليــس تنفيــذا أو
رقابيــا .باملقابــل ،تقــوم املفوضيــة األوروبيــة بــدور «الرشطــي»
وتغــرم مــن يخالــف القانــون ،بعــد تحقيــق شــفاف وموضوعــي،
وبالتنســيق مــع املحكمــة األوروبيــة (املصــدر :العبيــديل ع
وغــادة أ.2016 ،التكامــل االقتصــادي الخليجــي -توصيــات بنــاء عــى
خــرة املجتمــع الــدويل يف تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة ،مجلــة
التعــاون ،العــدد  ،98أبريــل).
أخــرا وليــس آخــرا ،إن املقاربــة النيوليرباليــة لإلندمــاج اإلقتصــادي
عــى منــوال اإلتحــاد األورويب املعتمــد أساســا عــى آليــات
الســوق يجعــل مــن فئــة املســتثمرين والتجــار أكــر الرابحــن مــن
تحقيــق الوحــدة اإلقتصاديــة الخليجيــة ،يف حــن تــدل مســتويات
البطالــة املرتفعــة باملنطقــة (أكــر مــن  %20يف بعــض الــدول
الخليجيــة) عــى غيــاب التداعيــات اإليجابيــة عــى شــكل «اثــار
انتشــارية» لهــذا االندمــاج .كــا تبقــى الوضعيــة املزريــة للعــال
الوافديــن ،وهــم يشــكلون نســب كبــرة مــن ســكان املنطقــة
(%81مــن ســكان االمــارات و %63بالكويــت ،و %72يف قطــر ،و%51
يف البحريــن ،و %31يف عــان ،و %28يف الســعودية) ،تحديــا
كبــرا يف مــا يخــص احــرام أبســط حقــوق االنســان داخــل املنطقــة
الخليجيــة.

.اتحاد املغرب العريب
النشأة واالهداف
تعــود فكــرة إنشــاء اإلتحــاد املغــاريب اىل مــا قبــل اإلســتقالل
ومتــت بلورتهــا مــن طــرف ممثلــن عــن حــزب اإلســتقالل املغــريب
والحــزب الدســتوري التونــي وجبهــة التحريــر الوطنــي الجزائريــة
يف أول مؤمتــر لألحــزاب املغاربيــة الــذي انعقــد مبدينــة طنجــة
املغربيــة ســنة  .1958وإذا كانــت هنــاك محــاوالت قــد متــت خــال
الســتينات مــن أجــل بلــورة اإلتحــاد بــن دول املغــرب العــريب خــال
الســتينات مــن القــرن املــايض – خاصــة يف ســنة  1964حــن تــم
إحــداث اللجنــة االستشــارية للمغــرب العــريب لتعزيــز العالقــات
بــن دول املغــرب العــريب ،فــإن اإلنطالقــة الرســمية لهــذا التكتــل
اإلقليمــي متــت يف مدينــة مراكــش ســنة  1989حيــث تــم توقيــع
إنشــاء اتحــاد املغــرب العــريب مــن قبــل املغــرب والجزائــر وتونــس
وليبيــا وموريتانيــا.
نصــت معاهــدة إنشــاء اإلتحــاد املغــاريب عــى تحقيــق عــدة
أهــداف أهمهــا «تعزيــز أوارص األخــوة التــي تربــط بــن األعضــاء
وشــعوبهم بعضهــم ببعــض» و»تحقيــق تقــدم ورفاهيــة
مجتمعاتهــم» و»انتهــاج سياســة مشــركة يف مختلــف امليادين»
و»التحقيــق التدريجــي لحريــة تنقــل األشــخاص وانتقــال الخدمــات
والســلع ورؤوس األمــوال فيــا بينهــا» .وقــد ركــزت السياســة
املشــركة عــى التعــاون عــى املســتوى الــدويل ويف ميــدان
الدفــاع عــى اســتقالل الــدول األعضــاء .كــا ركــزت عــى تحقيــق
التنميــة الصناعيــة والزراعيــة والتجاريــة واإلجتامعيــة واإلهتــام
بامليــدان الثقــايف.
الهياكل
**مجلــس رئاســة اإلتحــاد :يتكــون مجلــس رئاســة اإلتحــاد مــن
رؤســاء الــدول األعضــاء ويعتــر أعــى جهــاز يف اإلتحــاد ،كــا
يحــق لــه وحــده اتخــاذ القــرار وتصــدر قراراتــه باالجــاع .يجتمــع
مجلــس الرئاســة مــرة يف الســنة.
**مجلــس وزراء الخارجيــة :يضــم هــذا املجلــس وزراء الخارجيــة
يف بلــدان اإلتحــاد ويقــوم بعــدة مهــام كالتحضــر لــدورات مجلس
الرئاســة وإعــداد الدراســات التــي يكلفــه بهــا مجلــس الرئاســة.

**لجنــة املتابعــة :تتألــف مــن األعضــاء املعينــن مــن الحكومــات
ملتابعــة شــؤون االتحــاد ،وتعتــر مبثابــة هيئــة املتابعــة لتطبيــق
قــرارات االتحــاد وجهــاز لتنشــيط العمــل الوحــدوي .لتحقيــق هــذا
الغــرض ،تجتمــع لجنــة املتابعــة دوريــا مــع األمانــة العامــة لتقييــم
التقــدم الحاصــل وتحديــد العوائــق واقــراح الحلــول.
األمانــة العامــة :تســهر األمانــة العامــة عــى تنفيــذ قــرارات
مجلــس الرئاســة وإعــداد البحــوث والدراســات .كــا تســاهم يف
إعــداد الخطــط التنفيذيــة لربنامــج عمــل اإلتحــاد بالتنســيق مــع
لجنــة املتابعــة.
**مجلــس الشــورى :يتألــف مــن أعضــاء يتــم اختيارهــم مــن
الهيئــات النيابيــة للــدول األعضــاء .يعقــد مجلــس الشــورى دورة
عاديــة كل ســنة ويبــدي رأيــه يف املشــاريع والقــرارات التــي
يحيلهــا عليــه مجلــس الرئاســة ،كــا ميكــن لــه رفــع التوصيــات اىل
مجلــس الرئاســة.
االتفاقيات
وقعــت دول االتحــاد املغــاريب عــى قرابــة  30اتفاقيــة مغاربيــة
تهــم العديــد مــن املجــاالت نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال
الحــر :الترصيــح الخــاص بانشــاء منطقــة مغاربيــة للتبــادل الحــر بني
دول اإلتحــاد املغــاريب ( ،)1994اإلتفاقيــة الخاصــة بقواعــد املنشــأ
( )1994اإلتفاقيــة التجاريــة والتعريفيــة ( ،)1991إتفاقيــة الضــان
االجتامعــي ( ،)1991امليثــاق املغــاريب لحاميــة البيئــة والتنميــة
املســتدامة ( ،)1992اإلتفاقيــة الخاصــة بالتنظيــم القضــايئ
املشــرك ،اإلتفاقيــة حــول التعــاون الثقــايف ،إتفاقيــة التعــاون
يف املجــال البحــري ،الــخ ..غــر أن عــدد اإلتفاقيــات التــي تــم
التصديــق عليهــا ال يتعــدى الســتة وتهــم عــى الخصــوص إنشــاء
البنــك املغــاريب لالســتثامر والتجــارة ( ،)2002االتفاقيــة الخصــة
بتبــادل املنتجــات الزراعيــة ( ،)1993إتفاقيــة تشــجيع وحاميــة
اإلســتثامرات ،وإتفاقيــة النقــل الــري للمســافرين والســلع والــر
انزيت.
املعيقات
عــى الرغــم مــن مــي ثالثــن عامــا تقريبــا عــى تأسيســه ،ال
يــزال اإلتحــاد املغــاريب يعيــش حالــة مــن الجمــود والضعــف
يــؤرش اليهــا مســتوى التجــارة البينيــة بــن الــدول األعضــاء يف
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اتحــاد املغــرب العــريب الــذي ال يتجــاوز  ،%3وهــي أدىن نســبة
اندمــاج تجــاري يف العــامل ،كــا أنهــا أدىن بكثــر مــن تلــك التــي
حققتهــا املجموعــات اإلقليميــة األخــرى يف أفريقيــا (%9.2
للمجموعــة اإلقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا ،و %11.2ملجموعــة
جنــوب أفريقيــا للتنميــة) أو عــى الصعيــد العاملــي ( %15لإلتحــاد
اإلقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا ،و %21لرابطــة دول جنــوب
رشق اســيا و %65لإلتحــاد األورويب) .وهنــاك عــدة أســباب وراء
فشــل دول املغــرب العــريب يف تحقيــق اإلندمــاج اإلقتصــادي
الــذي يشــكل مطمحــا ملحــا لشــعوبها ورضورة تاريخيــة وحيويــة
مــن أجــل نهوضهــا .وميكــن حرص أهــم املعيقــات النطــاق حقيقي
لإلتحــاد املغــاريب اىل ثالثــة أصنــاف :مــا هــو ســيايس ،ومــا هــو
اقتصــادي ،ومــا هــو مؤسســايت.
•العوائق السياسية لبناء اإلتحاد املغاريب
تعتــر العوائــق السياســية مــن أهــم أســباب الجمــود الــذي
يعرفــه االتحــاد املغــاريب منــذ قرابــة ثالثــن ســنة .ويتعلــق األمــر
أساســا بالتوتــر املســتمر للعالقــات بــن املغــرب والجزائــر ،خاصــة
يف مــا يتعلــق مبناهضــة الجزائــر الســرجاع املغــرب للصحــراء
مــن اإلســتعامر اإلســباين ،إضافــة اىل إغــاق الحــدود الربيــة بــن
البلديــن منــذ  .1994لــذا ،يشــكل إيجــاد حــل مـ ٍ
ـرض ومقبــول لجميــع
األطــراف مدخــا أساســيا العطــاء نفــس جديــد للبنــاء املغــاريب.
مــن جهــة أخــرى ،ال تســاعد الحــرب األهليــة الدائــرة رحاهــا يف ليبيا
منــذ ســنوات عــى انخراطهــا يف أي شــكل مــن أشــكال التعــاون
بــن دول املغــرب العــريب ،بــل إنهــا تؤثــر ســلبا عــى اســتقرار البــد
الجــار تونــس.
لقــد كان مــن تداعيــات هــذا الجمــود الســيايس للمــروع
املغــريب أن اتجهــت بلــدان املغــرب العــريب بصفــة انفراديــة
اىل نســج عالقــات اقتصاديــة مــع محيطهــا اإلقليمــي ،متجاهلــة
جوارهــا املغــريب .هكــذا ،قــدم املغــرب طلبــا رســميا لإلنخــراط
يف املجموعــة اإلقتصاديــة لغــرب أفريقيــا ،كــا وقــع اتفاقــا مــع
دولــة نيجرييــا لتمديــد خــط التــزود بالغــاز لغــرب افريقيــا ليصــل
اىل اســبانيا .كــا تســعى تونــس ،وقــد تتبعهــا الجزائــر ،لإلنضــام
اىل «كوميســا» (الســوق املشــركة لــرق افريقيــا والجنــوب
االفريقــي) .ومــن جهتهــا ،قامــت موريتانيــا باإلنضــام اىل
مجموعــة الخمســة لــدول الســاحل االفريقــي.
الحواجز اإلقتصادية
ان أهــم الحواجــز اإلقتصاديــة التــي يواجههــا بنــاء اتحــاد املغــرب
العــريب تتمثــل يف تشــابه الهيــاكل اإلقتصاديــة وغيــاب التكامــل

بــن اقتصاداتهــا .فالخيــارات اإلقتصاديــة الليرباليــة للمغــرب
وتونــس واختيارهــا الرتكيــز عــى العالقــات مــع اإلتحــاد األورويب
أدى بهــا اىل إعطــاء األولويــة للتخصــص يف األنشــطة الكثيفــة
العاملــة املوجهــة اىل التصديــر لدرجــة أنهــا يتنافســان لتعظيــم
حصتهــا مــن الســوق األوروبيــة لهــذه املنتجــات (خاصــة بالنســبة
لصناعــة النســيج واأللبســة) وكذلــك لجلــب اإلســتثامرات األجنبيــة.
وقــد عــزز مــن هــذا التوجــه إرصار اإلتحــاد األورويب عــى التعامــل
مــع دول املغــرب العــريب عــى أســاس ثنــايئ ألنــه يقــوي مــن
قدرتــه التفاوضيــة تجاههــا .وتتجســد هــذه املقاربــة الثنائيــة
بالخصــوص يف السياســة األوروبيــة للجــوار املبنيــة عــى تعامــل
اإلتحــاد األورويب مــع دول املغــرب العــريب كالً عىل حــدة .مبعنى
آخــر ،ينتــج عــن األولويــة التــي أعطتهــا الــدول املغاربيــة لعالقاتهــا
اإلقتصاديــة مــع اإلتحــاد األورويب ذات الطابــع العمــودي تهميــش
للتعــاون اإلقتصــادي جنوب-جنــوب ذي الطبيعــة األفقيــة .ويتجــى
غيــاب التكامــل بــن الهيــاكل اإلقتصاديــة يف اإلختــاف الواضــح بــن
بنيــة الصــادرات (أو العــرض) والطلــب يف املنطقــة املغاربيــة.
ويزيــد مــن حــدة هــذا التنافــر ضعــف التنويــع عــى مســتوى
النســيج االقتصــادي ،خاصــة بالنســبة للجزائــر وليبيــا وموريتانيــا.
أخــرا وليــس اخــرا ،يشــكو الفضــاء اإلقتصــادي املغــاريب مــن عــدم
مالءمــة البنيــات التحتيــة ،خاصــة بالنســبة للموانــئ والربــط البحــري
بــن دول املنطقة.
•معيقات ذات طابع مؤسسايت
يعتــر تركيــز كل ســلطات القــرار بــن يــدي مجلــس الرئاســة عرقلــة
حقيقيــة للســر الطبيعــي لإلتحــاد ويوازيــه ضعــف مؤسســات
األمانــة العامــة ومجلــس الشــورى ،علــاً أن مجلــس الرئاســة مل
يجتمــع منــذ  .1994باإلضافــة اىل هــذا ،يشــكو اإلتحــاد املغــاريب
مــن املقاربــة الفوقيــة التــي أسســت لــه يف غيــاب أي مشــاركة
شــعبية أو فضــاءات متكــن مــن إرشاك مؤسســات املجتمــع
املــدين والقــوى الحيــة الفاعلــة يف املجتمعــات املغاربيــة.
 .3.2.5تكلفــة «الالمغــرب « (أو تكلفــة عــدم بنــاء اتحــاد املغــرب
العــريب)
لقــد تطــرق عــدد مــن املحللــن للكســب الفائــت أو املنافــع التــي
تحــرم منهــا دول اإلتحــاد املغــريب بفعــل الجمــود الــذي يعــاين
منــه هــذا األخــر .واذا كانــت تكلفــة عــدم تفعيــل االتحــاد املغــاريب
اقتصاديــة باألســاس ،فهــاذا الينبغــي أن ينســينا أبعادهــا
السياســية واألمنيــة.

•التكلفة االقتصادية «للالمغرب».
يتــم تقييــم التكلفــة اإلقتصاديــة للالمغــرب بالنظــر اىل حجــم
املبــادالت التجاريــة التــي ال تنجــز بــن الــدول املغاربيــة بفعــل
اســتمرار العوائــق املشــار اليهــا ســابقا ،خاصــة فيــا يتعلــق
بالحواجــز الجمركيــة وغــر الجمركيــة ،وكذلــك مــا يتعلــق منهــا
باللوجيســتيك.هكذا ،يتبــن مــن دراســة . 2017Azzam M et alii
التــي أنجــزت حديثــا أن حجــم التجــارة البينيــة باملغــرب العــريب مل
تتجــاوز  6724.06مليــار دوالر ســنة  ،2015أي أنهــا مل تتجــاوز %27.4
مــن الحجــم املحتمــل (أو املمكــن) والــذي قــدر ب  2451.67مليــار
دوالر .وتتوقــع نفــس الدراســة تحســن ملحــوظ يف مســتويات
التجــارة البينيــة قــد تبلــغ  %11.8مــن اجــايل التجــارة الخارجيــة
لبلــدان املغــرب العــريب و %6.4مــن اجــايل الناتــج الداخــي
الخــام ،أي مــا يــوازي ثالثــة أضعــاف النســبة املســجلة ســنة 2015
( %3.6مــن اجــايل التجــارة الخارجيــة و %2.05مــن اجــايل الناتــج
الداخــي الخــام للمنطقــة).
إن هــذا اإلرتفــاع امللحــوظ يف التجــارة البينيــة يف حالــة مــا متــت
إزالــة مختلــف العوائــق أمــام اإلندمــاج املغــاريب يبقــى رغــم
ذلــك محــدودا إذا مــا قارنــاه مــع مســتويات اإلندمــاج التجــاري
يف مناطــق أخــرى مــن العــامل ،يف آســيا وأوروبــا وأمريــكا
الالتينيــة ،بــل وحتــى يف أفريقيــا .وهــذا يؤكــد مــرة أخــرى عيــوب
ومحدوديــة اإلندمــاج اإلقتصــادي املعتمــد عــى التجــارة الحــرة
يف غيــاب هيــاكل اقتصاديــة تتميــز بالتنــوع وتحتــل فيهــا الصناعــة
مكانــة مركزيــة بالنظــر اىل اإلرتباطــات األماميــة والخلفيــة التــي
تحدثهــا داخــل النســيج اإلقتصــادي .وهــذا يرتبــط باعتــاد مقاربــة
تحويليــة لإلندمــاج اإلقليمــي تعتمــد عــى التعــاون وتنســيق
السياســات التجاريــة والصناعيــة وإنجــاز بنيــات تحتيــة بشــكل
مشــرك وتبنــي سياســات إجتامعيــة تقدميــة.
•التكلفة السياسية واألمنية
إن عــدم تحقيــق اإلتحــاد املغــاريب باعتبــاره رضورة تاريخيــة
واســراتيجية قــد يســاهم يف تأزيــم األوضــاع يف بلــدان املغــرب
العــريب التــي تشــكو مــن مختلــف مظاهــر الحرمــان والعجــز
االجتامعــي والبطالــة املتفشــية يف وســط الشــباب وتفاقــم
الفــوارق الطبقيــة واملجاليــة .وتــزداد هــذه األوضــاع ســوءا يف
ظــل االزمــة العميقــة التــي تــرب بلــدان اإلتحــاد األورويب التــي
ومــا لهــا مــن آثــار ســلبية عــى بلــدان االتحــاد املغــاريب .إضافــة ا

ىل ذلــك ،يــؤدي الجمــود الــذي يخيــم عــى اإلتحــاد املغــاريب
إىل زيــادة التســابق عــى التســلح مــن طــرف املغــرب والجزائــر،
وهــذا يتــم عــى حســاب االســتثامر النافــع للتنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة .فعــى ســبيل املثــال ال الحــر ،بلغــت النفقــات
العســكرية مســتوى قياســيا ســنة  2015يقــدر ب  .%6.24مــن
جهــة أخــرى ،يــؤدي عــدم الثقــة وغيــاب التنســيق بــن املغــرب
والجزائــر ،خاصــة يف مــا يخــص محاربــة اإلرهــاب ،إىل تفاقــم
املخاطــر األمنيــة عــى حــدود البلديــن املتاخمــن ملنطقــة
الســاحل األفريقــي ،حيــث تنشــط الجامعــات اإلرهابيــة املتطرفــة.
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