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الممخص:

تعتبر الدول اإلفريقية وبالنظر إلى ىشاشة اقتصادياتيا وعدم استقرارىا أكثر الدول

حاجة إلى التكتالت اقتصادية ،حيث تشير اإلحصائيات إلى أن الدول اإلفريقية ككتمة
اقتصادية تحتل مراتب جد متدنية في التصنيف العالمي ،حيث يعتبر التكامل االقتصادي

من أنجع االستراتيجيات المتاحة من أجل تقميص الفجوة بينيا وبين الدول المتقدمة.

وتيدف ىذه الورقة البحثية إلى تسميط الضوء عمى واقع التعاون التجاري
واالقتصادي بين الجزائر والدول اإلفريقية وكيف يمكن تنشيط ىذا التعاون .ولقد ساىمت
وعممت الجزائر عمى تطوير وتأسيس عممية التنمية في إفريقيا من خال دعم البنية التحتية

لمدول اإلفريقية وىي األرضية التي ترتكز عمييا عممية االستثمار حيث تؤكد الجزائر

دورىا القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختمف المجاالت االقتصادية.
الكممات المفتاحية :التكامل االقتصادي؛ التكتالت اإلقميمية؛ الشراكة؛ منطقة الساحل

اإلفريقي.

Abstract
African countries are considered among the most states which need
to be in regional economic blocs, when considering the fragility and
the instability of their economies, since the statistics indicate that
economic blocs of African countries occupy very low ranks in the
world ranking.
ــــــــــــــــــــــــ
* المؤلف المرسل
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And this paper aims to shed light on the the reality of trade and
economic cooperation between Algeria and African countries and
how this cooperation can be activated.
Algeria has contributed to the improvement and establishment of
the development process in Africa through the support of the
infrastructure of the African countries, which is the basis of the
investment process, where Algeria confirms its continental role in
the framework of several investment projects development in
various economic fields.
;Key Words: Economic Integration; Regional Blocs; Partnership
The Sahel region of Africa.
المقدمة:
يشيد العالم تحوالت ىامة وتغيرات سريعة ومتالحقة عمى جميع المستويات ،وقد

أفرزت ىذه التحوالت توزيعا جديدا لمراكز النفوذ والييمنة عمى أساس القوة االقتصادية،
حيث أصب ح اليدف ىو إقامة عالقات اقتصادية مشتركة و متداخمة ،مبنية عمى إنشاء
مناطق وتنظيمات واتفاقيات تعاقدية اقتصادية قصد تحقيق األىداف المتبادلة و المشتركة
بين جميع األطراف ،باإلضافة إلى تحقيق المنافع االقتصادية عن طريق التحويل
التكنولوجي ،التعمم من خالل اكتساب الخبرات وزيادة تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة.
تتمتع الجزائر بموقع ميم ،يجمع بين امتداد جغرافي إفريقي واطاللة بحرية أورومتوسطية،
ناىيك عن المقومات االقتصادية التي تحتوي عمييا ،ولكن عمى الرغم من ىذا فإن

مشاركتيا وفاعميتيا في صنع وتسيير المعامالت االقتصادية الدولية محدودة جدا .ولذلك
تعتبر مسيرة التكامل اإلقميمي لمجزائر مسيرة ضيقة ومنحصرة جدا ،حيث أثرت المشاكل
السياسية واالجتماعية والطبيعة الييكمية لالقتصاد الجزائري عمى عالقاتو الخارجية ،سواء
مع المنظمات الدولية واإلقميمية أو مع الدول المجاورة.

تبنت ال جزائر العديد من المبادرات االقتصادية والتنموية التي تسعى من خالليا إلى

النيوض بالقارة اإلفريقية فعممت عمى إقامة االستثمارات وتقديم الدعم المالي حيث قامت
بدعم تعيدات مجموعة البنك الدولي لمعامين  2015/2014الممثمة في شكل استثمارات
جديدة بالمنطقة بدفع  1.5مميار دوالر تتمثل أساسيا في دعم شبكات األمن االجتماعي
واإلنساني والتي تساعد األفراد عمى التحقيق من المعانات واألوضاع المتدىورة الناجمة
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عن األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وعمى تحسين البنية التحتية وخمق فرص
المناطق الريفية.
والسؤال الذي يمكن طرحو :ما هو واقع التعاون التجاري واالقتصادي بين الجزائر

والدول اإلفريقية وكيف يمكن تنشيط هذا التعاون ؟

لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم تقسيم البحث إلى أربعة نقاط رئيسية :

 -1مفيوم التكامل االقتصادي وما ىي مراحمو (منطقة تجارة حرة ،سوق مشتركة ،اتحاد
جمركي.)...

 -2جيود الجزائر في تحقيق التنمية االقتصادية في إفريقيا.
 -3واقع المبادالت التجارية لمجزائر مع الدول اإلفريقية.
 -4آفاق االستثمار في إفريقيا بالنسبة لممؤسسات الجزائرية .

 -1مراحل التكامل االقتصادي

في ظل العولمة وجدت الدول اإلفريقية نفسيا أمام أمرين ،أوليما التحرير االقتصادي

الذي تفرضو منظمة التجارة العالمية ،وثانييا التكتالت االقتصادية اإلقميمية التي تقودىا
الدول المتقدمة .وأصبح من الضروري أن تسعى الدول اإلفريقية إلى التكامل فيما بينيا،

وذلك لمواجية التحديات التي تفرضيا التطورات االقتصادية الجديدة كاالنفتاح السريع
لالقتصاديات العالمية عمى بعضيا البعض.
إن الطريق إلى التكامل االقتصادي بين دول إفريقيا يتخممو العديد من الصعوبات
والتحديات ،حيث نجد أن ىناك تفاوت كبير بين اقتصاديات الدول اإلفريقية  ،فالدول التي

تعتمد اقتصادياتيا بدرجة كبيرة عمى عائدات الرسوم الجمركية والضرائب عمى الصادرات
والواردات ستتحمل عبئا أكبر من الدول األخرى.
كذلك نجد عدم االستقرار األمني ،النزاعات الداخمية بين الدول ،وتدني الظروف
األمنية في العديد من المناطق ،كل ىذه العوامل وأخرى جعمت من عممية التكامل

االقتصادي في دول إفريقيا عممية صعبة وتتطمب وقتا أطول.

يساىم التكامل اإلقميمي عموما بشكل إيجابي في تحسين البنية الييكمية لجياز
الصادرات ،سواء عن طريق آثاره الثابتة المتمثمة في خمق التجارة وتحويميا ،أو عن طريق
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آثاره الديناميكية المتمثمة أساسا في رفع التنافسية ،تشجيع االستثمارات ،التطور
التكنولوجي... ،الخ؛ بإمكان الدول القيام بتكامل اقتصادي ولكن بدرجات متفاوتة ،وتتمثل
أىم مراحل التكامل االقتصادي في:

()1

 1-1النظام التفضيمي لمتجارة

إن النظام التجاري الدولي الجديد يقوم عمى مبدأين أساسيين ،األول يكمن في تحرير

التجارة الدولية و توسيع منافذ األسواق و الذي يتحقق إال بإزالة كافة القيود و العراقيل.
أما المبدأ الثاني فيو يتمحور حول تحقيق التجارة الشريفة و ىذا لن يتأتى إال بالمنافسة
المتكافئة بين األطراف ،والغاء كافة أشكال التمييز ،وتحقيق التعادل في المعاممة بين كافة
المنتجات و الدول .وعندما تتحقق ىذه األىداف تكون الكفاءة أو اإلنتاجية أو المزايا
النسبية ىي أساس االختيار و المنافسة.

()2

إال أن ىذه األىداف تتعارض تماما مع االستثناءات التي أقرت في اتفاقية الجات
 ،1947و في دورة أورجواي النيائية في عام  1994و التي تقرر فييا إنشاء منظمة
التجارة العالمية.

()3

ففي الواقع إن كل من المعاممة التفضيمية و التكتالت اإلقميمية ىما

استثناءان من المبدأ الرئيسي الذي ينص عمى عدم التمييز .وىذا االستثناء يتمثل في

نصوص اتفاقيات التكتالت اإلقميمية والتجارة التفضيمية.

()4

أو ما يسمى كذلك منطقة التفضيل الجمركي ،وىي عبارة عن اتفاق بين مجموعة من
الدول باتخاذ مجموعة من التدابير واإلجراءات تتعمق أساسا بتخفيف العقبات الجمركية
وغير الجمركية المفروضة عمى الواردات ،بمعنى آخر ىناك معاممة تفضيمية تتضمن منح

مزايا وتسييالت لمسمع الواردة من الدول المتعاقدة .ويتميز النظام التفضيمي لمتجارة بما
يمي:

()5

 -تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية ولكن دون إلغائيا بشكل كمي؛

 -يخص نظام المعاممة التفضيمية الجمركية الجانب السمعي فقط وال يشمل الجانب

النقدي؛
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 -لمدول األعضاء في ىذا النظام الحق في صياغة ورسم نمط سياستيا الجمركية وغير

الجمركية تجاه الدول غير األعضاء دون الخضوع إلجراءات مشتركة مع باقي الدول
األعضاء.
 2-1منطقة التجارة الحرة

عمى عكس المرحمة السابقة التي تعتمد عمى التخفيف من القيود الجمركية وغير

الجمركية ،فان إنشاء منطقة تجارة حرة ،ييدف إلى التخمص الكمي من العراقيل الجمركية

وغير الجمركية عمى السمع بين الدول األعضاء ،عمى أن تحتفظ كل دولة بسياستيا تجاه
العالم الخارجي أي الدول غير األعضاء في المنطقة التكاممية.
وبالتالي تنطوي منطقة التجارة الحرة عمي تحرير التجارة البينية بين الدول األعضاء،

كمل أنيا تقتصر أساسا عمى الجانب السمعي فقط ،إلى أن تصل الرسوم الجمركية في
نياية ىذه المرحمة إلى الصفر ،ويعتبر أغمب االقتصاديين أن ىذه المرحمة ىي المرحمة
األولى لمتكامل االقتصادي ،فيي ذات أىمية كبيرة كون النجاح في المراحل الالحقة يعتمد
بشكل كبير عمييا.
 3-1اإلتحاد الجمركي

يتبع إنشاء منطقة التجارة الحرة إنشاء اتحاد جمركي بين الدول األعضاء والخطوة

اإلضافية ىنا بعد إلغاء التعريفات الجمركية ىي توحيد النظم والتعريفات الجمركية بين

الدول األعضاء من جية ومن العالم الخارجي أي الدول األعضاء من جية أخرى.

ويتضح من ىذا أن اإلتحاد الجمركي يتميز عن منطقة التجارة الحرة في توحيد مستوى
الرسوم الجمركية في كل الدول األعضاء في مواجية العالم الخارجي وىو بذلك ال يواجو
المشكمة التي تواجييا انحراف التجارة عن طرقيا الطبيعية داخل نطاق المنطقة.

()6

 4-1السوق المشتركة

وىي مرحمة أكثر تقدما تمي مرحمة قيام اإلتحاد الجمركي ،حيث يتم فييا إضافة إلى

مقومات اإلتحاد الجمركي تكامل األسواق بإلغاء كافة القيود عمى انتقال عناصر اإلنتاج
بما فييا العممة ورؤوس األموال ،فيي تيدف إلى:

() 7

 تحرير التجارة البينية لمدول األعضاء في السوق؛125
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 إزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة؛ تشجيع حرية تنقل عناصر اإلنتاج بين الدول األعضاء.ومن األمثمة البارزة لمسوق المشتركة نجد السوق األوروبية المشتركة التي أنشأت بمقتضى

معاىدة روما والتي تم التوقيع عمييا سنة ،1957وفي المنطقة العربية تم االتفاق عمى
إنشاء سوق عربية مشتركة وىذا في  23أوت 1964.
 5-1الوحدة االقتصادية

يعتبر ىذا الشكل من أكثر أشكال التكامل االقتصادي تطورا ،حيث يشتمل عمى نفس

خصائص وشروط السوق المشتركة من إلغاء لمرسوم الجمركية وتحرير عوامل اإلنتاج،
لكن يضاف إلى ذلك تنسيق السياسات االقتصادية ،السياسية واالجتماعية وغيرىا ،ولقد

سارت دول السوق األوروبية المشتركة في ىذا االتجاه منذ أواخر الستينيات من القرن

الماضي وذلك من خالل تنسيق كافة السياسات االقتصادية ليا ،ليتم اإلعالن عن قيام
اإلتحاد األوروبي سنة 1993بعد التوقيع عمى معاىدة ماستر يخت سنة.1992
إن خمق منطقة مغاربية لمتّصنيع والتبادل الحر في المناطق الحدودية تكون األساس
في تكوين اقتصاد مغاربي مشترك ،والتعجيل بحل الخالفات السياسية العالقة ،التي بسببيا

تعطل مشروع التكامل االقتصادي المغاربي برمتو ،لذا يتوجب فتح حوار صريح بين

أصحاب القرار في دول المغرب العربي مبني عمى أساس احترام الرأي اآلخر و تحكيم
العقل و الشرعية الدولية .كما أن تطبيق مبدأ الديمقراطية الحقيقية في الجانب السياسي
واقتصاد السوق في الجانب االقتصادي ،ألن ىذين المبدأين ىما سر نجاح العمميات

التكاممية االقتصادية.

 6-1اإلتحاد االقتصادي التام

يعتبر التكامل االقتصادي التام آخر درجات التكامل االقتصادي وبمقتضاه تصبح

اقتصاديات الدول األعضاء كاقتصاد واحد ،وفيو يتم توحيد السياسة االقتصادية والمالية
واالجتماعية ،بحيث يتبع األعضاء نفس السياسات ،وتتطمب إنشاء سمطة اقتصادية
إقميمية عميا تسيطر عمى كافة النواحي االقتصادية لمدول األعضاء ،بيدف تنسيق العمل
االقتصادي عمى كافة المستويات ومراقبة تنفيذ تمك السياسات الموحدة.
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يقصد بالتكامل االقتصادي أن مجموعة من الدول ضمن نطاق جغرافي معين يجتمعون
في شكل شراكة من أجل تطوير التجارة والتنمية االقتصادية .ومن أىم مظاىر التكامل
االقتصادي نجد :مناطق التجارة الحرة ،توحيد سياسة الرسوم الجمركية ،إنشاء أسواق

مشتركة وفي مراحل جد متقدمة من التكامل قد تنتج وحدة سياسية بين الدول.

()9

يعرفو باالسا ) (Balassaعمى أنو القضاء عمى كل أشكال التمييز بين الدول ضمن
منطقة معينة .كما يعرفو كاىنرت ) (Kahnertعمى أنو العممية التي يتم من خالليا
اإللغاء التدريجي لكل الحواجز المتواجدة عمى مستوى الحدود الوطنية لمدول .في حين

يعرفو ماشموب ) (Machlupعمى أنو عممية لدمج اقتصاديات منفصمة ومتفرقة من أجل
خمق كتمة اقتصادية أشمل وأوسع في المنطقة.

()10

االكواس ىي مجموعة إقميمية متكونة من  15دولة

()11

من غرب إفريقيا ،والتي تممك

كميا تاريخ استعماري باستثناء غينيا بيساو ،تم تأسيسيا بموجب معاىدة في ماي 1975
بمدينة الغوص بنيجيريا من أجل إنشاء وحدة اقتصادية والخروج من العزلة االقتصادية

التي خمفيا االستعمار.

()12

ما يميز االكواس عن باقي التكتالت اإلقميمية ىو أنيا لم

تعرض أي مشاريع من أجل إنشاء وحدة سياسية بين الدول األعضاء.
ومن أجل تحقيق ىذه األىداف تم اتخاذ العديد من اإلجراءات:

()13

()14

 إلغاء كل القيود والعراقيل أمام االستيراد والتصدير بين الدول األعضاء.
 إلغاء كل القيود والصعوبات اإلدارية المتعمقة بالتجارة بين الدول.

 صياغة سياسة تجارية وتعريفات موحدة تجاه الدول الغير أعضاء
 إلغاء كل القيود أمام حركة األفراد ،األموال والخدمات بين الدول األعضاء.
 ترقية المشاريع المشتركة بين الدول خاصة المتعمقة ببحوث التسويق والمشاريع
الصناعية.

 تنسيق وانشاء بنية تحتية مشتركة ،خاصة فيما يتعمق بالنقل ،االتصاالت والطاقة.
 تقميص الفوارق والفجوات بين اقتصاديات الدول وكذا تنسيق السياسات االقتصادية
والصناعية.
 تأسيس صندوق خاص من أجل التعاون والتنمية.
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 -2جهود الجزائر في تحقيق التنمية االقتصادية في إفريقيا

ان اغمب األزمات والحروب والتيديدات التي تعاني منيا القارة اإلفريقية ومنطقة

الساحل ىو نتاج غياب تنمية حقيقية في ىذه الدول والتي تساىم في كبح الفقر والتخمف
وتحقق الرخاء كما تمنع انزالق األفراد وراء األعمال الغير مشروعة والتنظيمات المسمحة،
ومن ىذا المنطمق أدركت الجزائر أىمية ىذا البعد في صناعة األمن واالستقرار في

الساحل اإلفريقي نتاج األزمات والنزاعات التي يعاني منيا والتي أفرزت تحديات جديدة

تيدد األمن الداخمي.
وفي ىذا اإلطار تبنت الجزائر العديد من المبادرات االقتصادية والتنموية التي تسعى
من خالليا إلى النيوض بالقارة اإلفريقية فعممت عمى إقامة االستثمارات وتقديم الدعم
المالي حيث قامت بدعم تعيدات مجموعة البنك الدولي لمعامين  2015/2014الممثمة

في شكل استثمارات جديدة بالمنطقة بدفع  1.5مميار دوالر تتمثل أساسيا في دعم شبكات
األمن االجتماعي واإلنساني والتي تساعد األفراد عمى التحقيق من المعانات واألوضاع
المتدىورة الناجمة عن األزمات االقتصادية والكوارث الطبيعية وعمى تحسين البنية التحتية
وخمق فرص المناطق الريفية.

()15

تعتبر الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) من أىم المبادرات التنموية

المتكاممة األبعاد وىي خطوة ىامة في تحقيق التنمية الشاممة بالقارة اإلفريقية وتعتبر من
اآلليات الجماعية التي اعتمدتيا السياسة الخارجية الجزائرية لتحقيق التنمية الشاممة في
الساحل اإلفريقي قصد النيوض بالمنطقة التي أصبحت تشكل تحديا امنيا لمجزائر

ومصدر قمق ايزاء التيديدات المتواجدة في المنطقة ،وقد جاءت مبادرة النيباد في سياق
الجيود المحمية واإلقميمية لمواجية التحديات التي تواجييا القارة اإلفريقية ومنطقة الساحل
اإلفريقي وىي مبادرة تم اقتراحيا من قبل رؤساء خمس دول افريقية وعمى رأسيم السيد
الرئيس "عبد العزيز بوتفميقة".

()16

وتكمن أىمية المبادرة في أنيا تتضمن عدة قطاعات تعتبر من األولويات األساسية

في التنمية مثل الزراعة والتعميم والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة واالتصاالت
وقد تولت الجزائر في إطار ىذه المبادرة ممف التنمية البشرية التعميم والصحة والذي
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يحتوي عمى برامج بناء القدرات لخمق كوادر وطنية قادرة عمى النيوض بالدول اإلفريقية
ومسؤولياتيا في تحقيق التنمية السياسية وقد أبدت العديد من الدول والمؤسسات المانحة
اىتماما كبي ار بدعم البرامج الخاصة في ىذا القطاع خاصة في ظل االتصاالت المكثفة

التي قامت بيا الجزائر.

إضافة الى األدوار الجزائرية في إطار النيباد قامت الجزائر أيضا بمبادرات تنموية
أخرى من خالل تأسيس عالقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل اإلفريقي وذالك في
إطار دعم التعاون الجنوب بدا بوضع إطار التعاون الجيودي سمي بندوة التعاون

الصحراوي وذالك بيدف ترقية التعاون المتعدد األطراف مع دول الساحل الصحراوي
لمبحث عن حمول لممشاكل االقتصادية والسياسية.
كما عممت الجزائر في إطار تنمية منطقة الساحل اإلفريقي قامت باستثمار 200

مميون دوالر امريكي لتنمية النيجر ومالي وتسعى الجزائر في إطار ىذه المبادرات التنموية
الى محاولة النيوض بالمنطقة.

()17

وبالتالي فان كل ىذه المعطيات دفعت الجزائر لمعمل في محاولة تغطية ىذا

االستكشاف الجنوبي من منطقة الساحل والصحراء الكبرى ،حيث تشتمل عمى كل
المشاكل ذات الخصوصية اإلفريقية المتميزة التي تسود القارة ،من ضعف الدولة إلى
ىشاشة المؤسسات الضامنة لألمن ما جعل المشاكل التي تواجييا المنطقة أكثر تعقيدا

وارتباطا عمى شاكمة النسيج الممغم القابل لالنفجار في أي وقت واالرتدادات التي ستخمفيا
ىذه التحديات عمى األمن الجزائري ستكون وخيمة عمى المدى المتوسط والطويل.

()18

إن االتحاد المغاربي يحتوي عمى مقومات التكتل االقتصادي ،و التي من شأنيا تزيد من
فاعمية التكامل االقتصادي المغاربي ،حيث إذا وضعت في االعتبار لحدث التكتل

االقتصادي المغاربي كتكتل قوي بين التكتالت اإلقميمية ،ويمكن القول بأن تجسيد فكرة
االتحاد المغاربي تعود إلى قبيل استقالل المغرب و تونس ،التي تم رسميا بداية في
"مؤتمر طنجة" بالمغرب الذي انعقد في أفريل  1958بين ثالثة أحزاب سياسية مغربية
ىي حزب االستقالل بالمغرب ،و حزب الدستور الجديد بتونس ،باإلضافة لحزب جبية
التحرير الوطني في الجزائر الذي يعتبر جمعية منتخبة تحظى بالتأييد العام.
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 -3واقع المبادالت التجارية لمجزائر مع الدول اإلفريقية

تتجو التجارة الدولية نحو السعي إليجاد آلية تكون من خالليا المشاكل الناجمة عن

قضايا المنشأ الوطني لمسمعة في حدىا األدنى ،حيث انو ال يمكن إلغائيا كميا حيث نرى
ان معظم الصراعات والمشاكل الدولية التي قامت وتقوم إنما تعود ألسباب ترتكز في
جوىرىا إلى بعد اقتصادي يتجمى من خالل سعي كل دولة إلى تحقيق ما يمكنيا من

منافع في سياق عالقاتيا التجارية مع العالم اآلخر ،وذالك من خالل حماية سمعيا
الوطنية مع سمع القادمة المنافسة بإقامة جدران حول أسواقيا الوطنية او محاولة فتح
أسواق العالم أمام تمك السمع.

()20

وبالتالي فان تنمية العالقات االقتصادية والعمل عمى رفع حجم التبادل التجاري

وتنويعو يساىم بصفة حيوية لخمق أرضية لتحقيق األمن ليذا عممت الجزائر إلى تطوير
التبادل التجاري و ذالك بالتوقيع عمى عدة اتفاقيات تجارية واقتصادية مع بعض الدول
اإلفريقية.
ىذا ولم تتمكن استراتيجيات رغبة التجارة الخارجية لمجزائر مع دول القارة اإلفريقية
من تحقيق مستويات أفضل من التبادل التجاري المشترك في إطار اتفاقيات الشراكة

تجمعيا مع دول القارة ،حيث مثمث المبادالت مع الجزائر بين الجزائر ودول المغرب

العربي مثال  3.77مميار دوالر في  2013مسجمة ارتفاعا ب  30.97في  2012الذي
سجل  2.88مميار دوالر ،وتعتبر المنطقة المغاربية األضعف عمى مستوى القارة السمراء
من حيث التجارة البينية التي ال تتجاوز  %2من حجم مبادالتيا الخارجية ،بينما يصل

المعدل أفريقياً إلى  %16مع توقعات أن يصل إلى  %60عام  ،2022حسب
إحصائيات المنظمة العالمية لمتجارة حول االتحاد األفريقي ،وتعيش دول المنطقة واقع

احتقان ممحوظ ،حيث تعرف ارتفاعا في معدالت بطالة الشباب عمى الخصوص ،كما لم
يعرف نصيب الفرد من الناتج الداخمي الخام انتظاما ما بين  2010و ،2015وبشأن

التبادل التجاري الحالي بين الدول المغاربية فإن منطقة المغرب العربي تعد من المناطق

األقل اندماجا في العالم ،حيث أن مبادالتيا تقل عن  %5من حجم المبادالت العالمية،
بينما يفقد غياب االندماج دول المغرب العربي نقطتي نمو سنويا.
130

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص931- 929

كذلك ما يزيد عن  46بالمائة من الحديد  26بالمائة من الزنك عمى عكس مصر
التي استحوذت فييا صادرات غاز البوتان عمى  420مميون دوالر من أصل  429مميون
دوالر حجم الصادرات اإلجمالية فيما شممت باقي الصادرات عمى المعادن والزيوت

األدوية والرمل الطبيعي باإلضافة إلى المنتجات الغذائية والفالحية المختمفة في حين بقي

الغاز الطبيعي متصدر لقائمة صادرات الجزائر نحو تونس بأكثر من  19بالمائة متبوعا
بالورق بنسبة  1.55بالمائة الزنك بنسبة  1.48بالمائة والحديد بنسبة  1.36بالمائة من
أصل  58.7مميون دوالر من قيمة الصادرات اإلجمالية مقابمة  212.90مميون دوالر

حجم الواردات ورغم ذالك تسجل الجزائر عج از في ميزان مبادالتيا التجارية مع تونس

تعدي  20.127مميون دوالر.

()21

أما فيما يتعمق بدول إفريقيا جنوب الصحراء فقد سجمت المجموعة االقتصادية لدول
إفريقيا الغربية اكبر نسبة مبادالت تجارية مع تونس تتقدميا النيجر بنسبة  94.34بالمائة
من إجمالي صادرات الجزائر أي بحجم تعدي  55.651مميون دوالر تتركز ىذه
الصادرات أساسا عمى مخمفات النحاس ب 5.16مميون دوالر والعجائن الغذائية ب

 17.3مميون دوالر متبوعة بنيجيريا بنسبة  24.0بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية
التي بمغت  431.1مميون دوالر خالل  2007منيا  99.3مميون دوالر لمبالستيك و
 1.0مميون دوالر لألدوية والمنتجات الصيدالنية مقابل  8مميون دوالر.

كما سجمت المجموعة االقتصادية إلفريقيا الوسطى بدورىا مستويات حسنة من

الصادرات خارج المحروقات حسب ما أظيرتو ذات الوثيقة تصدرتيا الكاميرون التي
استحوذت عمى  4.0بالمائة من الصادرات اإلجمالية أي بحجم صادرات تعدى 568
مميون دوالر من بينيا و 0.12مميون دوالر لمورق و  0.002مميون دوالر لمزئبق تمييا
غينيا بيساو ونسبة صادرات قدرت ب  239بالمائة وحجم اإلجمالي فاق  459.4مميون

دوالر ،والعجائن الغذائية  12مميون دوالر.
أما دول االتحاد االقتصادي إلفريقيا الغربية فقد سجل ادني مستويات المبادالت
التجارية حيث قدرت صادرات الجزائر نحو تشاد ب  0.047مميون دوالر أي بنسبة
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تعادل  0.003بالمائة والكونغو بنسبة  0.002وحجم اإلجمالي قدر ب  0.028مميون
دوالر.
وبالتالي فان السموك االقتصادي الجزائري اتجاه إفريقيا أدى بصناع السياسة

الخارجية إلى توظيف الموارد االقتصادية وتوجيييا لخدمة أىدافيا الخارجية لدى الدول
اإلفريقية.

()22

 -4آفاق االستثمار في إفريقيا بالنسبة لممؤسسات الجزائرية

ان تنمية العالقات االقتصادية والعمل عمى رفع التبادل التجاري وتنويعو وتشجيع

االستثمار يساىم بصفة حيوية في خمق ارضية لتحقيق االمن ،وليذا ساىمت وعممت
الجزائر عمى تطوير وتأسيس عممية التنمية في إفريقيا من خال دعم البنية التحتية لمدول
اإلفريقية وىي االرضية التي ترتكز عمييا عممية االستثمار حيث تؤكد الجزائر دورىا

القاري في إطار عدة مشاريع استثمارية تنموية في مختمف المجاالت االقتصادية.
كما وتممك الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا وأقوى
اقتصاد في شمال إفريقيا ،وتعتبر الثروات التي تتمتع بيا الجزائر ىو ما أىميا إلنشاء
مشاريع استثمارية في إفريقيا والعمل عمى تنمية القارة ،وترى الجزائر ان نجاح التواجد

االقتصادي الجزائري في إفريقيا مرىون باستثمارات حقيقية ومشاريع ضخمة وليس مجرد
تبادل سمع معتبرة ،وان ىذه االستثمارات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتغطيتيا.

()23

كما وتعمل الحكومة مؤخ ار عمى تغيير وجية بوصمتيا االقتصادية من الشمال إلى
الجنوب بعدما تجاىمت إمكانياتو الكبيرة لسنوات عديدة ،في خضم انشغاليا بإقامة

عالقات اقتصادية جيدة مع دول الشمال كالدول األوروبية ،األمريكية واآلسيوية ،بحثا عن
المشاريع االستثمارية الرابحة واستقطابا لمعممة الصعبة.
ويظير ذلك جميا من خالل المجيودات التي تبذليا الحكومة لربط االقتصاد الوطني
باقتصاديات القارة السمراء ،ىادفة بذلك إلى فتح المجال لممصنع الجزائري لتسويق وترويج
منتجاتو ببمدان إفريقيا حيث يأتي توجو الجزائر لفتح أسواق استثمارية بدول إفريقيا
الوسطى والساحل ،تجسيدا لممخطط الجديد الذي توجيت إليو الحكومة في الفترة األخيرة
من خالل سعييا الخروج ”مبدئيا ”من االعتماد عمى إيرادات المحروقات كمصدر أول
132

مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية
المجلد 90:العدد 90 :السنة 0909

ISSN: 2333-9331
ص931- 929

إليرادات الدولة المالية ،وفي تمويل مشاريعيا االقتصادية ،بالتركيز أكثر عمى القطاع
الصناعي كونو المساىم الفعال في خمق الثروة وتنمية الصادرات خارج المحروقات،
وعمميا عمى تعزيز البنية التحتية والصناعية لممؤسسات الجزائرية داخل وخارج الوطن.

يعد الطريق العابر لمصحراء أحد المشاريع الكبرى التي تراىن عمييا الجزائر لولوج السوق
اإلفريقية التي تضم أكثر من  700مميون نسمة من الدول التي سترتبط بالطريق ،وىي
تونس والنيجر وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والبمدان المجاورة ليا.

ويمتد ىذا الطريق الذي تم الشروع في إنجازه في  1960عمى مسافة  9400كمم،
ويربط محوره الرئيسي الجزائر العاصمة بالغوس النيجيرية مع عدة تفرعات تمتد إلى
النيجر ومالي وتشاد وتونس.

وتعتبر تجارة الحدود البينية مع الدول االفريقية في واليات الجنوب الكبير (تمنراست،
إليزي ،أدرار ،تندوف) ىي اآللية المثمى إلنشاء البنيات التحتية الالزمة لنشاط عمميات
التجارة الحرة عبر المنافذ الحدودية مع إفريقيا ،وتتمثل اآلثار االقتصادية لتجارة الحدود

في اآلتي:
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 -دعم الخزينة العامة بإرادات ناتجة عن رفع التحصيل الجمركي والضريبي ورسوم سجل

تجارة الحدود الناتجة عن العمميات التجارية لنشاط تجارة الحدود ؛

 -زيادة اإليرادات المالية بالواليات الحدودية نتيجة لممارسة تجارة الحدود حيث تتحصل

عمي موارد مالية كبيرة مما جعل تجارة الحدود أحد الموارد المالية اليامة بالواليات
الحدودية  ،وقد بمغت حصيمة الصادرات من تجارة المقايضة بتمنراست خالل 2018
ماقيمتو  393مميون دج؛

()24

 -النشاط التجاري يؤدي إلي زيادة اإلنتاج والتصدير واإلحساس بالمصمحة وتقوية

الصالت التجارية والسياسية والثقافية بين الدول المجاورة ؛

 -دخول وخروج البضائع عبر النقاط الجمركية الحدودية يخفف الضغط عمى الموانيء

الرئيسية ويقمل تكمفة النقل ويرفع من اإليرادات ؛

 -إىتمام الواليات الحدودية بزيادة إنتاجيا من السمع وترقية وتحسين جودتيا  ،مثل زيادة

النشاط الفالحي وحجم االراضي المزروعة ،وقنوات لتصريف المنتجات الحرفية
والصناعية محمية الصنع ،حيث وعبر تجارة المقايضة بوالية تمنراست تم تصدير 7

مميون كغ من التمر الجاف خالل الثالثي الثالث 2018؛
 -إجراءات تجارة الحدود المبسطة تغري الميربين لإلنخراط بفكرة التجارة مما يحد من

ضياع األموال الميدرة عن طريق التيريب ؛

 تساعد في تسييل الحصول عمي سمع مستوردة بالعممة المحمية وبالتالي الحفاظ عمىالعممة الصعبة ؛

الخاتمة:

عمى الدول اإلفريقية أن تعمل عمى تعزيز االنفتاح التجاري فيما بينيا و ذلك من

خالل المزيد من اإلصالحات االقتصادية بصفة عامة ،وتفعيل التكامل االقتصادي
اإلقميمي ،حيث أن تفعيل التكامل سيخمق سوقا إقميميا ىاما يشكل في جانب منو عامال
حاسما في عمميات التفاوض؛ ويجب التركيز عمى مجاالت جديدة مثل االستثمار وسوق

العمل وسياسات المنافسة والتكامل النقدي والمالي والتعاون العممي والتكنولوجي والبيئي.
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باإلضافة إلى األدوار الجزائرية في إطار النيباد قامت الجزائر أيضا بمبادرات تنموية
أخرى من خالل تأسيس عالقات تبادل اقتصادي مع دول الساحل اإلفريقي وذالك في
إطار دعم التعاون الجنوب بدا بوضع إطار التعاون الجيودي سمي بندوة التعاون
الصحراوي وذالك بيدف ترقية التعاون المتعدد األطراف مع دول الساحل الصحراوي

لمبحث عن حمول لممشاكل االقتصادية والسياسية.
كما عممت الجزائر في إطار تنمية منطقة الساحل اإلفريقي قامت باستثمار 200
مميون دوالر أمريكي لتنمية النيجر ومالي وتسعى الجزائر في إطار ىذه المبادرات التنموية
إلى محاولة النيوض بالمنطقة .حيث ترغب الجزائر في االستفادة من المزايا التي توفرىا

القارة اإلفريقية التي تشكل خزان كبير لإلنتاجية وانتاج الثروات والنمو .فإفريقيا تممك مزايا
توفرىا لمن لديو الشجاعة واإلرادة لمتوجو إلييا والجزائر كأكبر بمد إفريقي تعد جزء ال
يتج أز من إفريقيا ومن مصيرىا.
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