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التكتالت االقتصادية وظاهرة الفقر دراسة حالة إتحاد المغرب العربي

 العابد شريط ،جامعة تيارت ،اجلزائر.
 فطيمة محزة ،جامعة بسكرة  ،اجلزائر.

الملخص
لقد حدثت جمموعة من التطورات على الساحة العاملية مع هناية احلرب العاملية الثانية أبرزها التوسع الكبري يف التجارة الدولية ،وقد
تزامنت هذه التحوالت املتسارعة بروز ظاهرة التكتالت االقتصادية وتعاظم الدور الذي تلعبه يف االقتصاد العاملي ،وما متنحه من مزايا
تفضيلية للسلع واخلدمات املنتجة يف الدول األعضاء إىل مواجهة السلع واخلدمات املنتجة من الدول الغري األعضاء ،وكذلك الفوائد اليت
تعود على األعضاء يف التكتل من خالل اإلستغالل األمثل للموارد الطبيعية و زيادة يف نسبة التشغيل نضرا إلتساع السوق ،هذا ما يؤدي
اىل التقليل من الفقر ورفع مستوى املعيشة للدول األعضاء يف التكتل.
Résumé
Il y a eu une série de développements sur la scène mondiale avec la fin de la Seconde Guerre
mondiale, et plus particulièrement la grande expansion du commerce international, et ces
changements rapides coïncidé émergence de blocs économiques et le rôle croissant qu'elle joue dans
l'économie mondiale, et ce lui donne des avantages préférentiels de biens et services produits dans
les États membres à face biens et services produits à partir de États non membres, ainsi que les
avantages pour les membres du bloc grâce à l'utilisation optimale des ressources naturelles et une
augmentation du ratio d'exploitation et du élargir le marché, cela est ce qui conduit à la réduction de
la pauvreté et augmenter le niveau de vie des États membres dans le bloc.
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المقدمة
تعترب ظاهرة الفقر ،ظاهرة جد مهمة يف حتديد املالمح العامة ألي اقتصاد من اقتصاديات الدول،فهي ظاهرة ال ختلو أي دولة منها
سواء كانت متقدمة أو متخلفة ،وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث أهنا ظاهرة اقتصادية ،واجتماعية ،جلميع الشعوب واحلضارات،
واجملتمعات ،ويف مجيع العصور.
لذلك على الدول العربية وخاصة إحتاد املغرب العريب أن يقوم بتفعيل التكتل الذي نشأ منذ زمن بعيد ،وذلك ألن جهود التنمية اليت
تبذهلا كل دولة منفردة ال ميكنها أن تقلل من نسبة الفقر يف هذه الدول ،وإمنا جهودها اجملتمعة ومبساعدة مؤسسات التنمية الدولية حتما
سوف تقوم ليس بالقضاء على ظاهرة الفقر إمنا حتاول أن تقلل من هذه الظاهرة اليت هلا انعكاسات خطرية على املستوى االقتصادي،
االجتماعي و السياسي.
المحور األول :اإلطار ألمفاهيمي لظاهرة الفقر

إن ظاهرة الفقر من الظواهر األكثر شيوعا يف وقتنا احلايل ،ومتس شرحية كبرية من اجملتمع وخاصة يف الدول النامية ،حيث مل يعد
الفقر جمرد ظاهرة اجتماعية واقتصادية و إمنا أصبح مشكلة تعاين منها العديد من دول العامل ،وهذا ما أدي بالعديد من املختصني إىل
دراسة هذه الظاهرة اليت بدأت تنتشر بسرعة كبري واحاولة معرفة أسباب هذه الظاهرة ،ووعع برام وطخططات من أجل احاربة هذه
الظاهرة واحلد منها.

أوال :المفاهيم األساسية لظاهرة الفقر
حيمل الفقر معاين طختلفة باختالف رؤى الباحثني االقتصاديني ،لكنه يعين شيئا واحد وهو احلرمان سواء أكان هذا احلرمان ماديا أو
حرمانا من فرص العيش بكل حرية وكرامة.
 .1التعريف اللغوي لمصطلح الفقر :الفقر لغة مشتق من فقر عد استغىن و أفقره عد أغناه تفاقر تظاهر بالفقر وادعاه ،الفقر
عد الغىن ذلك أن يصبح اإلنسان احتاجا أو ليس له ما يكفيه.1

 .2مفهوم الفقر :إن الدراسات اليت تناولت تعريف الفقر عديدة ،وهذا راجع إىل اختالف وجهات نظر الباحثني ،وهذا ال يعين
إن تعريف الفقر خيتلف من باحث إىل أخر بل هو مكمل له ،ومن هذه التعاريف ما يلي:2
أ .الفقر هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة ،أي عدم تأمني احلد األدىن من مستوى املعيشة
الالئق؛
ب .الفقر ليس توفري السلع و اخلدمات فقط بل يتعداها إىل جوانب أخرى كاجلوانب االجتماعية و النفسية للفقري
وتشمل مظاهر عدة؛ كتدين السلم االجتماعي و االنعزال و الضعف اجلسدي وقلة احليلة و اإلذالل و احلرمان و
التعرض للمخاطر ...اخل؛
ت .الفقر هو عدم القدرة على تلبية االحتياجات األساسية من مأكل وملبس ومسكن صحي ،و باحلصول على تعليم
كاف ،و التمتع بصحة جيدة؛
الفقر هو احلرمان املادي و املعنوي؛ أي فقر الدخل وتدىن احلالة الصحية و املستوى التعليمي ،أي أن الفقر ظاهرة معقدة ذات
أبعاد اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية ،ثقافية.

ثانيا :أسباب و عوامل تفشي ظاهرة الفقر

بعد ما تعرفنا على مفهوم الفقر اآلن نبحث عن األسباب والعوامل اليت أدت إىل ظهور وتفشي الفقر وتناميها ومن أهم هذه األسباب
نذكر :3
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 .1حجم األسرة :إن حجم األسرة يعترب أيضا من مسببات الفقر حيث يؤدي كرب حجم األسرة وارتفاع معدالت اإلعالة إىل زيادة
األعباء على نفقات األسرة وبالتايل مواجهة حالة العجز عن توفري كل متطلبات األسرة ذات احلجم الكبري وقد تزداد حالة
العجز هذه باستمرار و تتفاقم و ينت عنها الفقر بأمت معناه.

 .2التضخم :إن التضخم الذي يعرف بأنه االرتفاع العام يف أسعار السلع واخلدمات معرباً عنها بالنقود يؤدي إىل اخنفاض القوة
الشرائية للنقود و بالتايل تتأثر الدخول احلقيقية لألسر و تصل إىل حالة العجز عن اقتناء كل املتطلبات اليت حتتاجها وتصبح
عمن تعداد ا لفقراء بغض النظر عن درجة الفقر فالتضخم سيزيد يف عبئ اإلعالة اليت تقع على العاملني يف إعالة غري النشطني
يف ظروف التضخم املتسارع.
 .3برامج التصحيح الهيكلي :تعترب برام التعديل أو التصحيح اهليكلي واحدة من أهم األسباب اليت أدت إىل تنامي الفقر
وازدياد معدالته خاصة على العامل النامي فقد كانت الكثري من الدول النامية قد عرفت تدهوراً شديداً يف الظروف االجتماعية
مع تزايد سوء التغذية ،بطئ التحسينات يف جمال الصحة أو يف تراجعها ،اخنفاض مستوى التعليم...اخل.

 .4النزاعات الداخلية و الخارجية :كاحلروب مثال :تساهم يف ألالستقرار وما ينت عنه من عياع فرص العمل وعياع املمتلكات
وغريها و بالتايل السري حنو الفقر.

 .5تدني المستوى التعليمي :أصبح من املعرتف به لدى اجلميـع اليوم ،أن املشكالت والقضايا الرتبوية والثقافية(كمحو
األمية وإنشاء وترقية األنظمة الوطنية للتعليم وبلوغ وعع جديد كيفيا للثقافة) لبلد ما من البلدان تؤثر وتشارك يف جمال
التحوالت االقتصادية واالجتماعية .وليس من قبيل الصدفة أن نالحظ العالقة اجلدلية بني اجلوع واألمية والتخلف االقتصادي.
والبد هنا من أخذ مفهوم الرتبية أو التعليم يف عالقته بالتنمية االقتصادية أو االجتماعية...إن العمل على التنشئة الذهنية
واألخالقية لألجيال اجلديدة مل يعد اهلدف الوحيد للرتبية ،بل إن الرتبية وخباصة التعليم هو من العوامل األساسية للتقدم التقين
واالقتصادي واالجتماعي.

 .6البطالة :على الرغم من نُدرة اإلحصاءات احلديثة واملنظمة عن معدالت البطالة يف الدول العربية ،وعدم تطابق أو اتفاق ما هو
متاح منها ،إال أهنا تعرب بشكل عام عن عخامة ظاهرة البطالة ،خاصة بني الشباب .فمعدل البطالة الكلية احلالية للقوى العاملة
العربية يرتاوح ما بني حوايل  %11.5أو ما يقرب من عشرة ماليني نسمة وفق تقديرات التقرير االقتصادي العريب املوحد ،وحنو
 %14أو حوايل 12.5مليون عاطل عن العمل وفق وقائع مؤمتر العمل العريب ملنظمة العمل العربية .وهي من أعلى معدالت
البطالة يف العامل.

 .7التوزيع غير العادل للثروات الوطنية" :العامل اليوم أصبح جزيرة أغنياء حتيط هبا حبار من الفقراء" هكذا وصف الرئيس اجلنوب
أفريقي "مبيكي" يف مؤمتر األرض جبوهانسربغ معضلة الفقر اليت تزداد يوما بعد يوم رغم التقدم الذي أحرزته البشرية يف شىت
اجملاالت ،ورغم جين الكثري من خريات الكوكب اليت ُيمع اخلرباء على أهنا كافية لتقد م الرفاهية للستة مليارات من البشر الذين
يعيشون فوقه لو مت توزيعها باحلد األدىن من العدالة.إذ تبلغ ثروة ثالثة من أغىن أغنياء العامل ما يعادل النات احمللي ألفقر 44
دولة ،كما أن ثروة  222من أغىن أغنياء العامل تتجاوز نسبتها دخل  %41من سكان العامل جمتمعني ،ويف ذلك بيان على أن
الفقر يف حقيقة األمر هو الوجهة األخرى لصور التمايز االجتماعي و الالمساواة وانعدام العدالة اليت هي السبب األساسي
الذي ظل وما زال يهدد احلياة البشرية واحلضارات اإلنسانية سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات والدول واجملتمعات والتمايز
االجتماعي والال مساواة.
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 .4الفساد والبيروقراطية :بسبب البطء يف التصرف ،وتعقيد اإلجراءات ،وعدم االكرتاث مبصاحل اجملتمع واملواطنني ،فالتعفن
اإلداري املثقل مبوروثات البريوقراطية يُساهم يف تعطيل مشاريع النهضة االقتصادية املنشودة؛ فالفساد يؤذي الفقراء بشكل غري
مباشر ألنه يعرقل النمو االقتصادي ،ويكرس عدم املساواة ،ويلحق األذى بتوزيع اإلنفاق العام ،ومن خالل قنوات أخرى عديدة
فإنه يقف عائقا أمام ختفيف حدة الفقر .وقد أظهرت الدراسات أن الفقراء يدفعون نصيبا من دخوهلم على الرشاوى أكثر من
األغنياء ،ويعتمدون على اخلدمات العامة أكثر من األغنياء.

ثالثا :أنواع الفقر
ميكن النظر إىل ظاهرة الفقر من عدة زوايا منها :
4

 .1الفقر المطلق و الفقر النسبي :حيث يعطي املفهوم األول حدا معينا من الدخل ،وتعترب األسرة فقرية إذا قل دخلها عن دخلها
عن هذا احلد ،يف حني يشري الفقر النسيب إىل احلالة اليت يكون فيها دخل األسرة أقل بنسبة معينة من متوسط الدخل يف البلد ،و
بالتايل تتم املقارنة يف هذه احلالة بني فئات اجملتمع املختلفة من حيث مستويات املعيشة.

 .2الفقر الثابت و المؤقت :الفقر الثابت املتواصل وهو مجاعي هيكلي ،و الفقر الطارئ أو ألظريف الناجم عن أزمة اقتصادية أو
عسكرية أو سياسية عابرة أو الكوارث الطبيعية و هو عادة ما ميكن جتاوزه بالتكافل و التضامن الشعيب و الدويل.
 .3تصنيفات أخرى للفقر :وهناك تصنيفات أخرى نذكر منها:

أ .الفقر االقتصادي :الذي يعين عدم قدرة الفرد على كسب املال ،على االستهالك ،على التملك ،الوصول للغذاء...إخل.

ب .الفقر اإلنساني :هو عدم متكني الفرد من الصحة ،الرتبية ،التغذية ،املاء الصاحل للشرب و املسكن ،هذه العناصر اليت
تعترب أساس حتسني معيشة الفرد و الوجود.
ت .الفقر السياسي :يتجلى يف غياب حقوق اإلنسان ،املشاركة السياسية ،هدر احلريات األساسية و اإلنسانية.

ث .الفقر السوسيوثقافي :الذي يتميز بعدم القدرة على املشاركة على اعتبار الفر هو احور اجلماعة و اجملتمع ،يف مجيع
األشكال الثقافية و اهلوية و اإلمناء اليت تربط الفرد باجملتمع.

ج .الفقر الوقائي :هو غياب القدرة على مقاومة الصدمات االقتصادية و اخلارجية.

المحور الثاني:اإلطار النظري لتكتالت االقتصادية

لقد عرفت التكتالت التجارية اإلقليمية منوا من ناحية القوة االقتصادية وتنامياً من ناحية العدد،إىل درجة أهنا أصبحت تشكل
الظاهرة األكثر خطورة أمام النظام التجاري العاملي ومستقبله،حيث أصبح التكتل االقتصادي عرورة تفرعها الظروف االقتصادية
الدولية وتسعى إليه الكثري من الدول.
أوال :مفهوم التكتل االقتصادي و نشأته
تعود فكرة التكتالت إىل أكثر من مئة عام حيث كانت يف القد م غلب عليها الطابع السياسي وذلك من خالل استغالل الدولة
احلاكمة ملوارد مستعمراهتا ،لكن بعد مرور الزمن تغريت هذه األفكار وحتولت من سياسية إىل اقتصادية ،هلذا فإن مفهوم التكتالت
االقتصادية غري احدد بتعريف واحد وله أكثر من توجه.
 .1مفهوم التكتل االقتصادي :يثري موعوع التكتل االقتصادي جدال واسعا بني مجهور االقتصاديني ،لذلك أطلق عليه عدة
تعريفات نذكر منها:
أ .التكتل االقتصادي :هو عبارة عن جمموعة واسعة من العالقات االقتصادية الدولية بني جمموعة من الدول املتجانسة
اقتصاديا ،تارخييا ،جغرافيا ،اجتماعيا و حضريا و اليت جتمعها جمموعة من املصاحل االقتصادية املشرتكة هبدف تعظيم تلك
املصاحل و زيادة التجارة الدولية البينية لتحقيق أكرب عائد ممكن من التبادل فيما بينها ،و من مث الوصول إىل أقصى درجة
ممكنة من الرفاهية االقتصادية لشعب تلك الدول.5
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ب .التكتل االقتصادي :هو اتفاق بني دولتني أو أكثر إلزالة كافة العوائق اليت حتول دون انتقال السلع  ،رؤوس األموال و
األشخاص فيما بينها ،وال يتوقف األمر عند هذا احلد بل ميتد إىل التنسيق ما بني السياسات االقتصادية هلذه الدول ،
بغية حتقيق منو يف كافة هذه البلدان.6

ت .التكتل االقتصادي :هو يعكس اجلانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادي فهو يعرب عن درجة من درجات التكامل
االقتصادي ،أيضا عن مستوى معني من مستويات التكامل االقتصادي و هو ميثل أيضا صورة من صور هذا التكامل.7
ث .التكتل االقتصادي :هو جتمع عديد من الدول اليت جتمعها روابط خاصة باجلوار اجلغرايف أو التماثل الكبري يف الظروف
االقتصادية أو االنتماء احلضاري املشرتك هذا التجمع يكون يف إطار معني قد يكون احتادا مجركيا أو منطقة جتارة
حرة...اخل  ،فالتكتل كمفهوم يعكس اجلانب التطبيقي لعملية التكامل االقتصادي ،فهو يعرب عن درجة من درجات
التكامل االقتصادي فيما بني الدول األعضاء.8
مما سبق نعرف التكتالت االقتصادية على أهنا وسيلة تلجأ إليها دول معينة عمن منطقة معينة لتحقيق أهداف معينة ومتعددة،
ولكن ترتكز مجيعها حول دفع عجلة النشاط االقتصادي يف االجتاه الصحيح وبالسرعة الضرورية ،لتحقيق معدالت منو طموحة ميكن
أن تؤدي إىل تضيق الفجوة الواسعة بني مستويات املعيشة يف الدول الغنية و غريها من الدول النامية ،ومعىن ذلك أن التكتالت
االقتصادية سواء كانت تكتالت شرقية أو غربية هدفها هو التكامل االقتصادي لإلمكانات املوزعة يف أحناء وحدات التكتل ،ويتطلب
هذا التكتل االقتصادي حتليل الوعع االقتصادي لكل عضو من أعضاء التكتل ملعرفة مناطق القوة والضعف بالنسبة هلذا التكتل.
 .2نشأة التكتالت االقتصادية :إن ظاهرة التكتالت االقتصادية ليست بالظاهرة اجلديدة إال أن ظهورها كتجربة اقتصادية كانت
بعد احلرب الع املية الثانية اختذهتا جمموعة من الدول سواء كانت نامية أو متقدمة ،وهذا ملواجهة طختلف التحوالت اليت شهدها
العامل يف تلك الفرتة فظهرت هذه التكتالت كنتيجة للقيود يف العالقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بني عدد من
الدول ،فظهرت التكتالت االقتصادية يف صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول األوروبية ودول الشرق األوسط ،مثل

مشروع "مرشال" الذي يهدف إىل تقد م املساعدات االقتصادية املصحوبة بشروط سياسية وعسكرية.9
وأصبح من الصعب على الدول أن تدخل املنافسة منفردة ،فبدأت تتجمع يف كيانات اقتصادية واليت أصبحت مطلبا دوليا كنتاج
ملا تفرعه العوملة االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي ،وأصبحت هذه التكتالت تشكل خريطة للعامل واليت ميكن جتميعها فيما
يلي:
أ .في نصف الكرة الغربي مت التوقيع على إنشاء منطقة التجارة احلرة ألمريكا الشمالية (النافتا) وذلك سنة  ،1992ومتهد
لقيام تكتل األمريكيتني الشمالية واجلنوبية ،كما مت إنشاء الكثري من الرتتيبات اإلقليمية بني العديد من دول أمريكا الالتينية.

ب .في أوربا كانت التطورات أسرع ،فقام االحتاد األوريب الذي يعترب من أجدر التكتالت االقتصادية القائمة حاليا ،إعافة إىل
تكامله النقدي واستخدام العملة املوحدة (األورو)يف سنة  ،1999ودخوله يف اتفاقيات جتارة حرة ويف احتاد مجركي مع
تركيا ،واتفاقيات مشاركة مع دول جنوب البحر املتوسط.10
ت .في شرق آسيا حيث وقعت دول جنوب شرق آسيا اتفاق للتجارة احلرة عرف باسم (اإلفتا) ،كما أنشئ يف منطقة آسيا
منتدى التعاون االقتصادي لدول شرق آسيا واحمليط اهلادي (األبيك .)APEC

ث .في المنطقة العربية واليت بدأت مبشروع السوق العربية املشرتكة سنة  ،1664مث احاولة إقامة جتمعات إقليمية كمجلس
التعاون اخلليجي واحتاد املغرب العريب ،وأخريا تسعى الدول العربية إىل حتقيق منطقة جتارة حرة عربية كربى بعد  10سنوات
انطالقا من سنة  1998وهي السنة اليت دخلت فيها حيز التنفيذ ،هتدف إىل حتقيق التحرير الكامل للتجارة البينية العربية.
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ت .أما في إفريقيا قامت ترتيبات وتكتالت إقليمية لعل أبرزها إقامة السوق املشرتكة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ،اليت

تسعى إىل تنسيق اجلهود ملواجهة ما حيدث يف البيئة االقتصادية العاملي.11
فيمكن القول أن هذه التكتالت أصبحت أمرا واقعيا يب التكيف والتعامل معه ،كما أن التكتالت االقتصادية ختتلف باختالف
ظروف تكوينها وأهداف إقامتها ،فقيام التكتل االقتصادي يف الدول النامية ختتلف ظروفه عن ظروف الدول املتقدمة ،ومن غري
املستبعد أن تظهر تكتالت اقتصادية أخرى يف مناطق جديدة من العامل وهذا ملا تفرعه التحوالت والتغريات الراهنة حتت مسمى
العوملة االقتصادية.

ثانيا :أسباب ودوافع قيام التكتالت االقتصادية

تتعـدد أسباب إقامة التـكتالت وتتنوع ما بني الدوافع االقتصـادية وغـري االقتصـادية على النحو التايل:

.1أسباب اقتصادية :يعد العمل على توسيع األسواق من أهم الدوافع االقتصادية إلقامة التكتالت ،حيث تؤدي زيادة حجم
السوق إىل االستفادة من مزايا التخصص ،كما تزيد من فرص االستثمار ،حيث يفضل املستثمرون االستثمار داخل نطاق
التكتل لالستفادة من اتساع السوق وخفض احلواجز اجلمركية بني الدول املتكتلة  ،وميكن حصر أهم الدوافع االقتصادية
فيما يلي:12
أ .توسيع األسواق أمام كثري من الصناعات القائمة ،اليت قد تشكو من عدم استغالهلا بكامل طاقتها اإلنتاجية  ،بسبب
عيق السوق و ما يرتتب عنه من ارتفاع نفقات اإلنتاج؛
ب .زيادة يف قوهتا االقتصادية بالنسبة للعامل اخلارجي ،بسبب كرب حجم صادراهتا و مواردها  ،األمر الذي يهيئ هلا
احلصول على شروط أفضل ملبادلتها التجارية اخلارجية؛
ت .ختفيض العبء يف ميزان املدفوعات لدول التكتل إذ تعوض بزيادة التبادل التجاري بني الدول التكتل.

.2أسباب سياسية :قد يكون الدافع وراء إقامة التكتل سياسي بالدرجة األوىل ،وهذا كما حدث عند ما أدرك زعماء أوربا
خطورة تزايد الوزن النسيب للواليات املتحدة األمريكية بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ومن مث أمجعوا على عرورة إقامة
تكتل اقتصادي أوريب يستطيع مواجهة الواليات املتحدة األمريكية ،وكما فعلته أيضا الواليات املتحدة لضم املكسيك
وكندا يف منطقة جتارة حرة ،وهذا لالستفادة من السوق املكسيكية الواسعة وتسد الطريق أمام أوربا واليابان للدخول إىل
السوق املكسيكية ،كما كان أيضا الدافع األول لقيام تكتل "اآلسيان" هو الدافع السياسي وهذا ملواجهة التوسع
الشيوعي.13

.3أسبـاب أمنيـ ــة :االستقرار األمين كهدف قد يدفع بعض الدول لعقد اتفاقيات إقليمية هلذا يكون الدافع وراء عم دول معينة
للتكتل دافعا أمنيا ،ورغبة احلكومات يف احملافظة على سيادهتا بالتعاون مع دول أخرى ،هكذا مت مع جمتمع الفحم
والصلب األوريب واجملتمع األوريب ،فالطريق غري املباشر لتقوية األمن من خالل تكامل اقتصادي يعترب خطوة أولية
وأساسية ،وكذلك اجتاه االحتاد األوريب لضم دول جنوب البحر املتوسط يف اتفاقات ثنائية واتفاقات شراكة رغبة منه يف
تأمني اجلنوب ،وجتنب للمشكالت اليت ميكن أن يصدرها له.14
ثالثا :أشكال التكتل االقتصادي
هناك ،كما هو معروف  ،اختالف بني أشكال التكتل االقتصادي تبعا للدرجة اليت يبلغها اندماج اقتصاديات الدول األعضاء
للتكتل االقتصادي ،و يأخذ التكتل االقتصادي أشكاال متعدد ة متثل صورا لدرجة التكامل بني الدول األعضاء ،و تكون كالتايل :
 .1االتفاقية التفضيلية)  :(accord préférentielطبقا هلذه املرحلة ،تقوم كل دولة بإعطاء الدولة األخرى املشرتكة
املعاملة التفضيلية ،فيما يتعلق بالرسوم اجلمركية املفروعة على حركة التجارة اخلارجية بني الدول ،و يف نفس الوقت فإن كل
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دولة تقوم بتحديد الرسوم اجلمركية على حركة التجارة اخلارجية فيما بينها ،و من بني الدول خارج التكتل مبحض إرادهتا ،و
يتميز هذا النظام بالتزام مبا يلي:15
أ .ختفيض احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية؛
ب .يشمل هذا النظام املعاملة التفضيلية اجلمركية بالنسبة للسلع فقط و ال يشمل اجلانب النقدي؛
ت .للدول األعضاء احلق يف صياغة و رسم سياستها اجلمركية و غري مجركية دون اخلضوع إلجراءات مشرتكة مع باقي الدول
األعضاء.

 .2منطقة التجارة الحرة( :)Zone de libre échangeتشمل جمموعة الدول اليت تلغي كل القيود على التجارة فيما
بينها فقط ،و تشمل الرسوم اجلمركية على الواردات ،و حصص االسترياد و إعانات التصدير و غري ذلك من اإلجراءات
احلكومية الشبيهة اليت هتدف إىل التأثري على التجارة و تبقى كل دولة تتبع اإلجراءات العادية بالنسبة لتجارهتا مع الدول غري
األعضاء يف منطقة التجارة احلرة.16
ومن بني مناطق التجارة احلرة اليت قامت خالل القرن العشرين نذكر منطقة التجارة احلرة األوروبية ( )EFTAومنطقة التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية ()NAFTA
 .3االتحاد الجمركي) :(Union Douanièreو هو شكل من أشكال التكتل االقتصادي ينشأ عن اتفاق بني دولتني

أو أكثر تتفق على تبادل السلع بينها دون أي قيود على التجارة اخلارجية مثل الرسوم اجلمركية و نظام احلصص بني الدول
األعضاء ،و على إتباع نظام موحد للرسوم اجلمركية على التجارة لدول غري األعضاء يف التكتل ،ويتضمن هذا االجتاه
اإلجراءات اآلتية:17
أ .إزالة العقبات والعراقيل اجلمركية وغري اجلمركية املفروعة على التجارة بني الدول األعضاء يف اإلحتاد اجلمركي؛
ب .إقامة سياج مجركي موحد يف شكل تعريفة مجركية مشرتكة يتم حتديدها وصياغتها على أساس متفق عليه بني الدول
األعضاء يف اإلحتاد اجلمركي؛
ت .تكييف االتفاقيات التجارية مع العامل اخلارجي وتعديلها لضمان عدم تعارض نصوصها مع التزامات دول اإلحتاد اجلمركي.
لكن كل دولة عضو يف االحتاد اجلمركي ال متلك احلرية يف إبرام أو حتديد أي اتفاقية جتارية مع دول خارج االحتاد اجلمركي ،فهذا
األخري يؤدي إىل تقليل التمييز بني السلع املنتجة احليا و السلع املنتجة يف الدول األعضاء و االحتاد و يزيد يف درجة التمييز للسلع
املنتجة يف الدول غري األعضاء.
 .4السوق المشتركة ) :(Marche Communيف هذا الشكل من أشكال التكتل االقتصادي يتم إلغاء الرسوم و
القيود اجلمركية بني الدول األعضاء ،و توحد الرسوم اجلمركية إزاء العامل اخلارجي ،كما يتم إلغاء القيود أمام تنقل األشخاص
و رؤوس األموال بني الدول األعضاء و تصبح أسواق الدول األعضاء سوقا واحدة موحدة تنتقل فيها السلع ذات املنشأ يف
الدول األعضاء حبرية كاملة ،و يتحرك األشخاص و العمالة و رؤوس األموال حبرية تامة داخل دول السوق املشرتكة ،وبالتايل
فهي هتدف إىل ما يلي:18
أ .حترير التجارة بني الدول األعضاء يف السوق ،وإزالة مجيع القيود اجلمركية وغري اجلمركية املفروعة؛
ب .تشجيع حرية تنقل عناصر اإلنتاج بني الدول األعضاء ,وهذا ما يؤدي إىل إعادة توزيع عناصر اإلنتاج بني تلك الدول
األعضاء وبالتايل إمكانية زيادة إنتاجها ,حىت تصبح هذه الدول سوقا واحدة ينتقل فيها العمال بدون قيود وكذا رؤوس
األموال بشكل أوسع.
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 .5االتحاد االقتصادي ( :) Union économiqueيعترب هذا الشكل من أكثر أشكال التكتل االقتصادي تطورا
حيث يشتمل على نفس خصائص وشروط السوق املشرتكة من إلغاء للرسوم اجلمركية وحترير عوامل اإلنتاج ،لكن يضاف إىل
ذلك تنسيق السياسات االقتصادية ،وكذا إنشاء العديد من املؤسسات االقتصادية اليت تكتسب سلطة حتقيق هذا التنسيق،
ويف هذا اإلطار فإن الدول األعضاء يف اإلحتاد االقتصادي تتنازل عن جزء من سيادهتا االقتصادية.19

 .6الوحدة االقتصادية ( :(Unité économiqueو يقصد به االندماج االقتصادي التام فهو احلد األقصى للتكامل
االقتصادي ،و يزيد هذا الشكل من أشكال التكتل االقتصادي عن االحتاد االقتصادي بتوحيد السياسات االقتصادية و
النقدية و املالية و االجتماعية للدول األعضاء ،و تندم كل اقتصاديات الدول األعضاء و تكون اقتصادا واحدا ،و يتم يف
إطاره إنشاء العديد من املؤسسات لتسيري هذا التكتل مثل البنك املركزي هلذا التكتل االقتصادي و برملان و أنظمة حتكم و
تصويت و غريها .20
و تعد االتفاقيات التفضيلية أكثر أشكال التكتالت انتشارا حيث يتم تبادل املعاملة التفضيلية فيما يتعلق بالرسوم اجلمركية و
نظام احلصص على السلع مطبقني مبدأ املعاملة باملثل بالنسبة إلعفاء السلع املعنية هبذه الرسوم إىل أن يتم إعفاء كل السلع مث ينتقل
إىل االحتاد اجلمركي ،أما أقل األشكال انتشارا فهو الوحدة االقتصادية ألنه يتطلب وحدة سياسية.

رابعا :آثار التكتالت االقتصادية

تعد دراسة فينر  J. Vinerمن املسامهات الرائدة اليت وعحت آثار التكتل على التجارة الدولية يف إطار نظري ،وركز يف
دراسته على االحتاد اجلمركي باعتباره الشكل األكمل يف جمال التعريفة اجلمركية املشرتكة والسياسة التجارية اخلارجية للدول األعضاء،
وقد قسمت هذه النظرية آثار االحتادات اجلمركية إىل آثار ساكنة وآثار ديناميكية نتناوهلا فيما يلي.
 .1اآلثار الساكنة لالتحاد الجمركي :أبرز حتليل فينر أثرين إلنشاء االحتاد اجلمركي ،األول إيايب بالنسبة للدول األعضاء ويتمثل
يف أثر خلق التجارة ،والثاين سليب بالنسبة للدول غري األعضاء ويتمثل يف أثر حتويل التجارة.

أ .أثر خلق التجارة :حسب فينر يعترب خلق التجارة مفيدة ألحد أشكال التكتل االقتصادي ،وحيدث عندما تعتمد الدولة
العضو يف التكتل باستهالك سلعة ما على إنتاجها احمللي الغري كفؤ اقتصاديا و ذلك قبل قيام التكتل ،لكن بعد قيامه تقوم
هذه الدولة باسترياده من دولة عضو يف التكتل تنت هذه السلعة بطرق أكثر كفاءة و أقل تكلفة ،وهكذا جند أن اإلنتاج
احمللي الغري كفؤ اقتصاديا لدولة عضو يف التكتل قد توقف و مت استبداله بنفس اإلنتاج األكثر كفاءة اقتصاديا و األقل
تكلفة ومن دولة عضو أيضا.21

ب .أثر تحويل التجارة :إثر دخول دولة يف احتاد مجركي تغري ممونيها من الدول غري األعضاء والذين يتمتعون بتكلفة منخفضة
يف اإلنتاج إىل ممونني جدد بأحد الدول األعضاء ذو تكلفة مرتفعة ،هذا االنتقال يف املبادالت التجارية ميثل ابتعاد عن
التوزيع األمثل للموارد واخنفاض يف مستوى الرفاهية ،وأبرز مثال على ذلك ما تداولت الصحف تسميته حبرب الدجاج،
وهو نزاع جتاري بني الواليات املتحدة األمريكية واجملموعة االقتصادية األوربية سنة  ،1664-1662بعد حتويل أملانيا
تبادهلا التجاري هلذا املنت الذي كانت تستورده من الواليات املتحدة األمريكية إىل كل من فرنسا و أيرلندا ،أما عن أثره
فيمكن أن يكون سلبيا،منعدما أو إيابيا حبسب جمموع حصيلة املستهلكني،املنتجني واإليرادات اجلمركية اليت ختسرها
الدولة بعد دخوهلا لالحتاد اجلمركي.22
باإلعافة إىل خلق و حتويل التجارة النتيجتني الرئيسيتني اليت خيلفهما التكتل االقتصادي بعد تشكيله  ،البد من ذكر
بعض النتائ الساكنة األخرى و هي:23
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 يقود التكتل االقتصادي إىل الرتشيد اإلداري و ذلك بإلغاء احلاجة إىل موظفني حكوميني يقومون مبراقبة بضائع و
خدمات الشركاء التجاريني ( الدول األعضاء) عند عبور احلدود؛
 إن احلجم االقتصادي للتكتل  ،حيسن معدل التبادل التجاري للدول األعضاء مقارنة بدول بقية العامل؛ وأخريا الدول
األعضاء يف التكتل يتمتعون بقوة تفاوعية من أجل عقد بعض الصفقات مع بقية العامل أكرب من قواهم الذاتية قبل
تشكيل التكتل االقتصادي.

 .2اآلثار الديناميكية لالتحاد الجمركي :خيلف االحتاد اجلمركي على اقتصاد الدول األعضاء مجلة من اآلثار نذكر منها:
أ .وفورات الحجم  :منيز بني نوعني من الوفورات ،الوفورات اخلارجية والوفورات الداخلية وهي كما يلي:24

الوفورات الخارجية:وهي تلك الوفورات اليت يشرتك فيها عدة وحدات إنتاجية يف صناعة أو يف عدة صناعات ،مثل
وفورات الرتكيز واملعرفة والتخصص.
الوفورات الداخلية :وهي تلك احملققة للوحدة اإلنتاجية نتيجة توسعها يف احلجم ،مثل الوفورات الفنية والوفورات
اإلدارية ،وفورات التسويق والعمليات التجارية.

ب .زيادة المنافسة وتحسين اإلنتاجية والوضع التنافسي الخارجي :بإزالة احلواجز اجلمركية يرتفع عدد املتنافسني يف
السوق ،مما يدفع باملنتجني إىل حتسني كفاءهتم اإلنتاجية ،وختفيض األسعار ،وهذا ما خيفف من حدة االحتكارات وآثارها
السيئة على توزيع عناصر اإلنتاج و ختفيض اإلنتاجية ،األمر الذي يؤدي إىل الكفاءة يف استخدام املوارد وتطوير أساليب
اإلنتاج.25

ت .زيادة التبادل التجاري والنشاط االستثماري داخل التكتل :يسهم تشكيل االحتاد اجلمركي يف ارتفاع التجارة ما بني
دول التكتل ومنو التبادل التجاري بصفة عامة ،حيث أن قيام التكتل يف صورة احتاد مجركي أو صورة أرقى يعين دوام
االلتزامات فيما يتعلق بإلغاء التعريفات اجلمركية وغريها من القيود املفروعة على التجارة ،وهو ما يعين إزالة املخاطر
املرتبطة بالسياسة التجارية ،وتبقى املخاطر املرتبطة بتغيري السياسات النقدية واملالية قائمة يف االحتاد اجلمركي،إال إذا حتقق
التنسيق بني السياسات االقتصادية املتكاملة.26

المحور الثالث :واقع الفقر في إتحاد المغرب العربي

لقد برزت التطورات على الساحة الدولية ظاهرة جديدة وهي التكتالت االقتصادية ،ألن أي مشروع للتكتل االقتصادي البد وأن يُبىن
على أمهية املنافع والعوائد االقتصادية ،وبالطبع فإن للقواسم املشرتكة بني شعوب املنطقة دورا أساسي يف إنشاء بنية تكاملية إقليمية،
إالّ أهنا ال ولن تكفي دون عامل املنفعة الذي يبقى احملرك األساسي للمشاريع التكاملية.
أوال :إتحاد المغرب العربي

لقد عرفت الدول املغاربية منذ البداية بضرورة قيام إحتاد املغرب العريب وتكامله اقتصاديا ،وذلك بتأسيس جلنة حترير املغرب العريب
عام  1627من أجل مكافحة املستعمر ،إعافة إىل أن بقاء الدول منفردة ال ميكن أن تواجه املتغريات الدولية املتسارعة ،لذلك سعت
الدول املغرب العريب بعد التخلص من االستعمار إىل بناء و إثبات سيادهتا داخليا وخارجيا.
 .1نشأة وتطور إتحاد المغرب العربي :إن التطورات املتسارعة اليت حدثت يف العامل دفعت بدول املغرب العريب الثالث تونس،
املغرب و اجلزائر إىل عقد مؤمتر طنجة يف عام  ،1654متخذة من الدعوى إىل وحدة املغرب العريب الكبري شعارا يعزز كفاحها
من أجل التحرر ،وقد سبقها احاولة أوىل يف عام  1656ولكن أحبطت نظرا الختطاف الطائرة اليت تقل الوفد اجلزائري من
طرف املستعمر ،وقد تضمن ميثاق طنجة عدد من املبادئ األساسية اليت حتدد إطار التكامل املغارييب وهي:27
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إقامة إحتاد فيدرايل بني الدول األعضاء ،بشرط حصول اجلزائر على استقالهلا؛
إنشاء مجعية استشارية متثل شعوب اجملموعة؛
إقامة أمانة عامة تتوىل اجلوانب التنفيذية؛
التأكيد على إقرار املصري املشرتك يف العالقات اخلارجية و الدولية.

الجدول رقم  :11أهم المحطات التاريخية لبناء اتحاد المغرب العربي

التاريخ

المكان

األحداث

األهداف

1927

تأسيس جلنة حترير املغرب العريب( املغرب-اجلزائر-تونس)

القاهرة

مكافحة املستعمر

1945

مؤمتر احلركات الوطنية لشمال إفريقيا (املغرب-اجلزائر-تونس)

القاهرة

مكافحة املستعمر

1958

مؤمتر وحدة املغرب العريب (املغرب-اجلزائر-تونس)

طنجة

الشروع يف بناء م.ع  +استقالل
اجلزائر

1988

لقاء قادة املغرب العريب

زرالدا باجلزائر هتييئ تأسيس احتاد املغرب العريب

1989

لقاء قادة املغرب العريب

إعالن تأسيس احتاد املغرب العريب

مراكش

 .2أهداف إتحاد المغرب العربي :مت إبرام معاهدة تأسيس املغرب العريب مبدينة مراكش املغربية يف  17فيفرى  1646من طرف
ليبيا ،تونس ،اجلزائر ،املغرب وموريتانيا ،باعتبارها منظمة إقليمية هتدف إىل:28
أ .متتني روابط األخوة اليت جتمع الدول األعضاء وشعوهبا؛
ب .حتقيق التقدم و االزدهار للمجتمعات املغاريبية و الدفاع عن حقوقها؛
ت .املسامهة يف حفظ السلم القائم على العدالة و املساواة؛
ث .متابعة سياسة مشرتكة يف امليادين املختلفة؛
ج .العمل تدرييا لتحقيق حرية التنقل لألشخاص ،اخلدمات ،البضائع ورؤوس األموال.

 .3مراحل إتحاد المغرب العربي :يف  23جويلية  1662بزرالدة اجلزائر ،ألتقي القادة اخلمس من أجل تبين إسرتاتيجية مشرتكة
لتنمية اقتصادية تضع القواعد لتكامل إقليمي حقيقي ،على أن يتم الوصول إىل هذه الوحدة حسب هذه اإلسرتاتيجية عرب
ثالث مراحل وهي:29
أ .املرحلة األوىل( :)1665-1662إنشاء منطقة تبادل حر؛
ب .املرحلة الثانية( :)1666-1666إنشاء إحتاد مجركي؛
ت .املرحلة الثالثة( ابتدأ من  :)2222تأسيس إحتاد اقتصادي يف بلدان املغرب العريب الذي يعترب املرحلة النهائية لنسق
التكامل.
ثانيا :ظاهرة الفقر في إتحاد المغرب العربي
الفقر ظاهرة عاملية عرفتها وتعرفها كل شعوب األرض ،وقد ال ختلو منها دولة من الدول ،وال مدينة من املدن .تنخر يف خاليا
اجملتمعات فتساهم يف خلق الكثري من اآلفات :سوء التغذية ،األمراض ،واجلهل.
 .1واقع ظاهرة الفقر في منطقة إتحاد المغرب العربي :حسب اإلحصائيات اليت نشرها البنك الدويل لسنة  2225حول
املعدل الوطين للفقر أي النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون دون احلد الوطين للفقر.
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الجدول رقم  :12المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني( النسبة المؤوية من السكان)
الدول

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريطانيا

نسبة السكان تحت خط الفقر

25

4.4

15

22.2

42

المصدرhttp://data.albankaldawli.org/indicator/SI.POV.NAHC/countries?page=1 :

الشكل رقم  :11معدالت الفقر في إتحاد المغرب العربي لسنة 2115

املصدر :مت إعداده من طرف الباحثني باالعتماد على اجلدول السابق
باالعتماد على اجلدول رقم  22نستنت أن موريتانيا سجلت اعلي نسبة يف الفقر حيث بلغت حوايل  %42من عدد السكان وهذا
راجع إىل عدم توفري متطلبات احلياتية اليومية من الغذاء و املواصالت وتكاليف احلياة العادية مع اآلخرين ،أما عن اقل نسبة للفقر الذي
حققته ليبيا يعود إىل أن قطاع النفط يساهم بنسبة % 24من الدخل الوطين و بسبب ارتفاع سعر النفط مت توفري كل متطلبات احلياة
العادية و الغذاء و املواصالت ...اخل.
البطالة و الفقر في إتحاد المغرب العربي :هناك عالقة وطيدة بني الفقر و البطالة  :فالبطالة هي
.2
املسبب الرئيسي للفقر ،ودول املغرب العريب تعاين من نسبة بطالة البأس هبا وهذا ما يبينه اجلدول التايل:

الجدول رقم :12معدل البطالة في إتحاد المغرب العربي مقارنة بمعدل الفقر لسنة .2115
الدول

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريطانيا

نسبة الفقر

25

4.4

15

22.2

42

معدل البطالة

15.2

1.1

11.1

12.1

22.1

املصدرhttp://data.albankaldawli.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?page=1 :

الشكل رقم :12معدل البطالة مقارنة بمعدل الفقر في إتحاد المغرب العربي لسنة 2115
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املصدر :من إعداد الباحثني بناءا على اجلدول السابق
يتضح من الشكل أن معدل البطالة والفقر منخفضني يف ليبيا وذلك ملا حيققه االقتصاد ألييب والذي ميثال البرتول نسبة كبرية من
الدخل الوطين أي حوايل  %24أما الباقي و املتمثل يف نسبة %76فهو ميثل باقي القطاعات ،وكذلك نالحظ أن نسبة البطالة والفقر يف
البلدان األربعة اجلزائر ،تونس  ،ليبيا و املغرب مقارنتها مبوريتانيا اليت سجلت أعلى نسبة بالفقر و الذي ما يقارب نصف سكاهنا وأما عن
نسبة البطالة فقد بلغت ما يقارب ثلث سكان موريتانيا أي أكثر من %32.1من سكاهنا وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة الفقر لديها.
الفقر و التضخم في إتحاد المغرب العربي:يعترب التضخم من الظواهر اليت تزيد من حدة الفقر

.3

يف دول العامل  ،حيث يعرب التضخم على االرتفاع املستمر لألسعار ،فكلما زادت نسبة التضخم إخنفظت القدرة الشرائية لألفراد
وهذا ما يعرب عليه اجلدول التاىل:

الجدول رقم  :14معدل الفقر مقارنته بمعدل التظخم في إتحاد المغرب العربي لسنة 2115
الدول

الجزائر

ليبيا

المغرب

تونس

موريطانيا

نسبة الفقر

25

4.4

15

22.2

42

التضخم

1.4

2.4

1.1

2.1

12.1

املصدرhttp://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?page=1 :

الشكل رقم :12نسبة الفقر مقارنتها بمعدل التضخم في إتحاد المغرب العربي لسنة 2115

املصدر  :من إعداد الباحثني بناءا على اجلدول السابق
من خالل اجلدول السابق نستنت أن معدل التضخم متقارب يف الدول األربعة اجلزائر  ،ليبيا ،املغرب وتونس وهي مل تتعدي %3
حيث أن أكرب نسبة سجلتها هي ليبيا حبوايل  %2.7وهذا راجع إىل القدرة الشرائية لألفراد وارتفاع الدخل يف ليبيا حيث يبلغ متوسط
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نصيب الفرد من النات احمللى الوطين يقارب مثانية أالف دوالر مقارنته بنصيب متوسط الفرد من الدخل الوطين ملوريتانيا الذي ال يتعدي
سبع مئة دوالر امريكي .

خاتمة

يعترب الفقر مشكلة يعاين منها اغلب دول العامل ،وال يوجد حل موحد من أجل مواجهة هذه املشكلة اليت تنتشر بسرعة ،ولديها عدة
انعكاسات سلبية منها التسرب املدرسي لألطفال ،وهذا بدوره يؤدي إىل تشرد واحنراف هذه الفئة من اجملتمع مما يؤدي إىل انتشار اجلرمية
واهلجرة الغري شرعية ،وهذا ما نالحظه يف دول املغرب العريب لذلك على احلكومات املتحدة أن تواجه هذه املشكلة وتتبع إسرتاتيجية معينة
من أجل احلد من هذه اآلفة االجتماعية اخلطرية وذلك من خالل:
 يشري مصطلح الفقر اىل احلرمان املادي و املعنوي من فرصة العيش حبرية كاملة؛
 هتدف التكتالت االقتصادية اىل توسيع السوق مما يؤدي اىل زيادة على الطلب على السلع واخلدمات املقدة مما يؤدي اىل زيادة
اإلنتاج وهذا بدوره يؤدي اىل زيادة يف التشغيل مما يؤدي اىل التقليل من نسبة الفقر؛
 تفعيل إحتاد املغرب العريب على أرض الواقع من أجل توحيد اجلهود املبذولة للحد من هذه املشكلة ،وتبين طخططات شاملة طويلة
األجل يف جمال الصحة ،التعليم ،التشغيل ......إخل.

قائمة بالمراجع
 -1املنجد يف اللغة و األعالم ،دار املشرق ،بريوت.1664 ،ص.562
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 ،2226/2224ص.4

 -3شريف غياط و عبد املالك مهرى ،مشكلة الفقر في العالم العربي و إشكالية محاربته دروس مستفادة من فلسفة التجربة
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 -9حسني عمر ،التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصر :النظرية و التطبيق ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،1664ص.6
 -10املرجع السابق ،ص.25

 -11عبد العزيز هيكل ،اإلطار النظري للتكتالت االقتصادية  ،معهد اإلمناء العريب ،بريوت  ،1976ص .25
 -12يوسف مسعداوي ،مرجع سابق ،ص.143
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