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العربي املغرب  بلدان  بني  االقتصادي  التكامل  إمكانية 
وتونس( واملغرب  )اجلزائر 

أ. عوار عائشة 
لطيفة  يوب   أ. بن 
أ. بوثلجة جمال عبد الناصر

ملّخص: 
تهدف هذه الورقة البحثية اإىل البحث يف اإمكانية التكامل 
املغرب(  تون�ص،  )اجلزائر،  العربي  املغرب  دول  بني  القت�سادي 
بدرا�سة العالقة على املدى الطويل بني بع�ص متغرّيات القت�ساد 
الكلي لهذه الدول، وهي: الناجت املحلي الإجمايل والتجارة البينّية 
التكامل  طريقة  با�ستخدام  الت�سخم  ومعّدل  احلكومي  والإنفاق 
 1969 الفرتتني  امل�سرتك وبالعتماد على بيانات �سنوّية تغطي 
- 1988 ما قبل تاأ�سي�ص الحّتاد و 1989 - 2012 ن�ساأة احّتاد 
املغرب العربي. اأ�سارت نتائج اختبار التكامل امل�سرتك اإىل غياب 
خالل  الدرا�سة  متغريات  بني  الطويل  املدى  على  تكامل  عالقة 
وجود  النتائج  اأظهرت  حني  يف   1988  -  1969 الأوىل  الفرتة 
يف  القت�سادية  القطاعات  تربط  الأجل  طويلة  توازنّية  عالقة 
والتي   2012  ،1989 الفرتة  خالل  الثالث  للدول  الطويل  املدى 
جتعلها قادرة على التكامل خالل تاأ�سي�ص احّتاد املغرب العربي. 
اإن تعرث املغرب العربي حتى الآن يف م�سريته التكاملية تعود  اإذ 

اإىل عوامل �سيا�سية واقت�سادية 
التجّمعات  القت�سادي،  التكامل  املفتاحية:  الكلمات 

الإقليمّية، املغرب العربي، التكامل امل�سرتك. 

The aim of this research paper is to investigate 
the possibility of economic integration between 
Arab Maghreb countries (Algeria, Morocco, Tuni-

sia) . 

Abstract:  

To achieve this goal, our study focuses on the 
long - term relationship among macroeconomic 
variables real GDP, trade flows, investments and 
government expenditures using cointegration 
technique with annual data from the period 1969 - 
1988  (before the foundation of the Union)  and the 
establishment of the Arab Maghreb Union during the 
period 1989 - 2012. 

Our empirical results suggest the existence 
of long - term relationship equilibrium 
between economic sectors of the three countries 
during the period 1989 - 2012, which enabled them 
to realize the Maghreb Union. Therefore, the failure 
of these countries to achieve a regional integration is 
likely caused by political factors. 

Keywords: Economic integration, Arab 
Maghreb countries, Cointegration technique. 
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مقدمة: 
�سهدت العقود املا�سية جمموعة من التحولت القت�سادية 
والتحرير  العوملة،  موجات  ت�ساعد  اأبرزها  العاملية  وال�سيا�سية 
القت�سادي، والتجاري وتنامي ظاهرة التكّتالت القت�سادية مّما 
�سعوبها  احتياجات  تلبية  النعزال  خرّيت  التي  الدول  على  تعّذر 
اإطار فردي. لذا  التي تواجهها يف  العوائق وامل�ساكل  ب�سبب جملة 
التكّتالت القت�سادية منت�رشًة يف  جند تزايد ظاهرة الجتاه نحو 
كل منطقة من العامل �سواًء على م�ستوى الدول املتقّدمة اأو النامية، 
التكّتالت  مفهوم  اإىل  الطريق  �سلك  من  اأّول  اأوروبا  كانت  حيث 
والذي  الأوروبي  الحّتاد  اإن�ساء  خالل  من  الإقليمية  القت�سادية 
العامل  مناطق  يف  اأخرى  اقت�سادية  جتّمعات  تكوين  على  �سّجع 

املختلفة. 
ت�سعى  اليوم،  العامل  يعرفها  التي  التحولت  هذه  ظل  ويف 
اجلديدة  الدولية  البيئة  التاأقلم مع هذه  اإىل  العربي  املغرب  بلدان 
اإن�ساء احّتاد اإقليمي الذي تاأ�ّس�ص يف 17 �سباط 1987  من خالل 
اإثر اجتماع روؤ�ساء الدول املغاربية اخلم�سة وهي اجلزائر، تون�ص، 
والتوقيع  املغربية  مّراك�ص  مدينة  يف  وموريتانيا  ليبيا  املغرب، 
العمل  يف  الأ�سا�سي  هدفه  متّثل  الحّتاد،  تاأ�سي�ص  معاهدة  على 
اخلدمات  وانتقال  الأ�سخا�ص،  تنّقل  حرّية  حتقيق  على  ا  تدريجيًّ
يف  م�سرتكة  �سيا�سة  اإتباع  وكذا  بينها،  الأموال  وروؤو�ص  وال�سلع 

امليادين املختلفة. 
طبيعية  جغرافية  وحدة  العربي  املغرب  دول  وت�سّكل 
ال�سمال واملحيط  املتو�ّسط من  الأبي�ص  البحر  متكاملة، تطّل على 
من   %  42 بن�سبة  م�ساحة  على  ويرتّبع  الغرب،  من  الأطل�سي 
م�ساحة الوطن العربي، بالإ�سافة اإىل اأّن عادات وتقاليد هذه الدول 
ويف  امل�سرتك،  والتاريخ  واللغة  الدين  بينهم  يربط  كما  متماثلة، 
الوقت نف�سه متتلك دول املغرب العربي اإمكانات اقت�سادية كبرية 
تعرّب عن التنوع املغاربي يف املوارد القت�سادية الأمر الذي يتيح 
بلد ما  العربي حيث يجد كل  اأقطار املغرب  التعاون بني  اإمكانية 
يحتاجه يف باقي بلدان املنطقة، كما اأنها اقت�ساديات تبادلية مع 
العامل اخلارجي مما ي�ساعف من تبعيتها للخارج اإذ اإن املجموعة 
التجارية  % من املبادلت   60 اأكرث من  الأوروبية ت�ستحوذ على 

املغاربية. 
ومن هنا جاءت اإ�صكالية الدرا�صة كما يلي: 

ما مدى اإمكانية قيام تكامل اقت�صادي بني بلدان املغرب 
العربي؟ 

وملعاجلة هذه الإ�صكالية نتطرق اإىل جمموعة من الأ�صئلة 
الفرعية نوردها فيما يلي: 

املغرب  ● بلدان  بني  القت�سادي  التكامل  واقع  هو  ما 
العربي؟ 
ما هي اأهّم التحديات والتهديدات التي يواجهها الحّتاد  ●

املغاربي وكيف يتم جتاوز هذه املعوقات؟ 

الفر�صّيات  نقرتح  املطروحة  الإ�صكالية  على  وللإجابة 
التالية: 
تظهر القت�ساديات الكّلية لبلدان املغرب العربي �سلوكًا  �

مت�سابهًا يف املدى الطويل مما ي�ساعد على اجلزم باإمكانية التكامل 
القت�سادي بني هذه الدول يف املنطقة. 

الروابط  � تعزيز  يف  العربي  املغرب  احّتاد  تاأ�سي�ص  اأ�سهم 
القت�سادية واملالية والنقدية بني الدول الأع�ساء. 

أّوالً: اإلطار النظري للتكامل االقتصادي
يد  على  القت�سادي  التكامل  مبو�سوع  الهتمام  بداأ 
اجلمركي  الحّتاد  نظرّية  اأ�سا�ص  و�سع  الذي   ”viner” القت�سادي 
و   “meade” اأمثال  القت�ساديني  من  العديد  يد  على  تطّورت  كما 
”lipsey”، اإّل اأّن ال�سيغة الكاملة لنظرّية التكامل القت�سادي كانت 

على يد القت�سادي ”bella balassa” عام 1962 يف كتابه امل�سهور 
نظرّية التكامل القت�سادي الذي عّرف التكامل القت�سادي باأّنه: 
ت�سع  التي  الإجراءات  ي�سمل كافة  لأنه  فهو كعملية  وواقع  عملية 
لدول  التابعة  القت�سادية  الوحدات  بني  التمييز  اأ�سباب  لكل  حداً 
اأّي  التي ل يبقى فيها  تلك احلالة  متعّددة، وهو كواقع لأنه ميثل 

متييز بني هذه الوحدات. »بال�سا، 1964، �ص10«. 
فمن خلل التكامل ميكن: 

Ú  من اّت�ساع حجم ال�سوق الناجم عن اإزالة احلواجز اجلمركية
بني الدول الأع�ساء ما يوؤّدي اإىل زيادة الإنتاج وانخفا�ص تكاليفه 

الأمر الذي يرتّتب عليه زيادة رفاهية امل�ستهلكني؛ 
Ú  املتكاملة البلدان  بني  الإنتاج  عنا�رش  توزيع  اإعادة 

الفائ�ص،  لل�سغط  امت�سا�ص  عليه  يرتّتب  مما  اقت�سادّية  ب�سورة 
وتخفيف من حّدة النق�ص، مما يرتّتب عليه زيادة فر�ص العمل. 

Ú  العامل جتاه  الأع�ساء  للدول  التفاو�سي  املركز  حت�سني 
اخلارجي. 

Ú  تخ�س�ص وتق�سيم العمل وفقا للمزايا الن�سبية التي تتمّتع
بها الدول املتكاملة. 

Ú  متاثل ب�سبب  املتكاملة  للدول  ال�سيا�سي  للمركز  دعم 
وجهات نظرها ومواقفها ال�سيا�سية. 

اأجل ا�صتيعاب منهجّية التكامل القت�صادي لبد من  ومنى 
ت�صليط ال�صوء على اأهم الأ�صكال العملية لهذا التكامل وهي: » عبد 

الرحيم، 2002، �ص 63، 66 «
Ú  بني اقت�سادي  جتّمع  وهي  احلرة:  التجارة  منطقة 

الكمية  والقيود  اجلمركية  الر�سوم  فيها  تلغى  الدول  من  جمموعة 
على التجارة بني الدول املكّونة له على اأن تبقى هذه القيود واردة 

على الدول غري الأع�ساء. 
Ú  جمموعة بني  اقت�سادي  جتّمع  وهي  اجلمركي:  الحتاد 

من الدول، يتم مبوجبه اإزالة كاّفة احلواجز اجلمركية يف العالقات 
توحيد  اإىل  بالإ�سافة  احلرة،  التجارة  مرحلة  يف  كما  التجارية 

الر�سوم اجلمركية اإزاء العامل اخلارجي. 
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Ú  جمموعة بني  اقت�سادي  جتّمع  وهي  امل�سرتكة:  ال�سوق 
من الدول، تلغى فيها القيود على حركات عوامل الإنتاج من عمل 

وراأ�ص املال.
Ú  الحّتاد القت�سادي: والذي ميكن اعتباره �سوقا م�سرتكة

مع درجة معينة من املوائمة يف ال�سيا�سات القت�سادية.
Ú  والذي النقدي:  الحتاد  اأو  ال�سامل  القت�سادي  التكامل 

ميثل النمط الأرقى حيث يوؤّدي اإىل ذوبان البنى القت�سادية للدول 
باإن�ساء بنك مركزي موّحد وعملة  الأع�ساء يف بنية واحدة وذلك 

موّحدة.

ثانياً: التكامل االقتصادي املغاربي
حتّققت فكرة اإن�ساء احّتاد مغاربي يف ال�سابع ع�رش من �سهر 
1989 عندما اجتمع روؤ�ساء البلدان املغاربية اخلم�سة يف  �سباط 
مدينة مّراك�ص املغربية التي ت�سّمنت مولد احّتاد عربي جديد اأطلق 
قدر  على  مغاربي  ف�ساء  بعث  بهدف  املغاربي«  »الحّتاد  عليه 

متقّدم من الندماج التدريجي »مقّدم، 2005، �ص209«.
احّتاد  اإن�ساء  معاهدة   « مايلي:  حتقيق  الحّتاد  وي�صتهدف 

املغرب العربي، املاّدة الثانية والثالثة« 
Ú  الأع�ساء الدول  بني  الوفاق  حتقيق  الدويل:  امليدان  يف 

واإقامة تعاون دبلوما�سي وثيق بينهما يقوم على اأ�سا�ص احلوار.
Ú  الدول دولة من  ا�ستقالل كل  الدفاع: �سيانة  ميدان  يف 

الأع�ساء.
Ú  ال�سناعية التنمية  حتقيق  القت�سادي:  امليدان  يف 

والزراعية والتجارية والجتماعية للدول الأع�ساء واّتخاذ ما يلزم 
اّتخاذه من و�سائل لهذه الغاية، خا�سة اإن�ساء م�رشوعات م�سرتكة 

واإعداد برامج عامة ونوعية يف هذا ال�سدد.
Ú  تنمية اإىل  يرمي  تعاون  اإقامة  الثقايف:  امليدان  يف 

الروحية  القيم  على  احلفاظ  واإىل  كافة،  امل�ستويات  يف  التعليم 
واخللقية وامل�ستمّدة من تعاليم الإ�سالم ال�سمحة، و�سيانة الهوية 
هذه  لبلوغ  و�سائل  من  اّتخاذه  يلزم  ما  واّتخاذ  العربية،  القومية 
موؤ�ّس�سات  واإن�ساء  والطلبة،  الأ�ساتذة  تبادل  وخا�سة  الأهداف، 
�سة يف البحث تكون م�سرتكة  جامعية وثقافية، وموؤ�ّس�سات متخ�سّ

بني الدول الأع�ساء.
ويتكّون احّتاد املغرب العربي من خم�صة اأجهزة هي: » عبد 

النا�رش، 2004، �ص 163، 230 «
Ú  جمل�ص الرئا�سة: هو الهيئة العليا لحّتاد املغرب العربي

ر�سم  مهّمته  و  املجموعة  يف  الأع�ساء  الدول  روؤ�ساء  من  يتكّون 
ال�سيا�سة العاّمة واخلطوط الأ�سا�سّية لالحّتاد.

Ú .جمل�ص الوزراء: يتكون من وزراء اخلارجية لدول الحّتاد
يتوىل املجل�ص �سالحية حت�سري دورات جمل�ص الرئا�سة، والنظر يف 
الق�سايا املقدمة من جلنة املتابعة، واللجان الوزارية املتخ�س�سة.

Ú  جمل�ص وزراء اخلارجية: يتكّون من اأربعة وزراء )بدرجة
لغياب  نظرا  ليبي؛  وممّثل  العربي  املغرب  احّتاد  لدول  اأول(  وزير 

الكربى  ال�سيا�سية  امل�ساكل  يتوىّل حّل  ليبيا  اأّول يف  وزير  من�سب 
بني الأطراف الأع�ساء، والف�سل يف النزاعات الد�ستورية القائمة.

Ú  جلنة تعمل  ة:  املخت�سّ الوزارية  واللجان  املتابعة  جلنة 
قرارات  تنفيذ  اخلارجية.ومهّمتها  وزراء  رقابة  حتت  املتابعة 
�سة  الحّتاد و متابعة ن�ساطاته بينما تهتم اللجان الوزارية املتخ�سّ
بتن�سيق العمل املغاربي، وجت�سيد برنامج العمل الذي يقّره جمل�ص 

رئا�سة الحّتاد ميدانيًا.
كما يتكّون الحّتاد من �صّت موؤ�ص�صات وهي : 

Ú  عام اأمني  من  العاّمة  الأمانة  تتاأّلف  العاّمة:  الأمانة 
يعني من طرف جمل�ص الرئا�سة لفرتة 3 �سنوات قابلة للتجديد مّرة 
واحدة، وجمموعة من املوّظفني يعّينهم الأمني العام تقوم بتنفيذ 
مدى  حول  الدورية  التقارير  حت�سري  و  الرئا�سي،  املجل�ص  قرارات 

تقّدم الحّتاد املغاربي.
Ú  جمل�ص ال�سورى: ي�سم ثالثني ع�سواً من كل دولة، يتوىّل

�سالحّية درا�سة واإعداد تقارير حول و�سعّية الحّتاد ثم يعر�سها 
على جمل�ص الرئا�سة.

Ú  النزاعات يف  الف�سل  مهّمتها  الق�سائية:  الهيئة 
واخلالفات النا�سئة بني هيئات الحّتاد واأع�سائه.

Ú  الإطار بو�سع  تهتم  للعلوم:  املغاربية  الأكادميية 
املنا�سب للتعاون العلمي واملعريف و�سوًل اإىل التكامل يف جمال 

البحث العلمي.
Ú  :اخلارجية والتجارة  لال�ستثمار  املغاربي  امل�رشف 

والجتماعية  القت�سادية  امل�ساريع  اإعداد  �سالحيات  يتوىّل 
يف  الأموال  روؤو�ص  وا�ستغالل  الالزم  التمويل  ومنحها  امل�سرتكة، 

امل�ساريع املربحة.
Ú  م�ستوى حت�سني  اإىل  تهدف  العربي:  املغرب  جامعة 

التعليم العايل و البحث العلمي املغاربي.
 « يلي:  فيما  املغاربي  الوحدوي  العمل  مراحل  وتتمّثل 

»174 النجار، 1992، �ص 173، 
Ú  باإزالة احلرة  التجارة  منطقة  اإن�ساء  الأوىل:  املرحلة 

احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية.وكان من املفرو�ص اأن تتحّقق 
قبل نهاية عام 1992.

Ú  1995 املرحلة الثانية: اإن�ساء احّتاد جمركي قبل نهاية
لتوحيد التعرفة اجلمركية.

Ú  املرحلة الثالثة: : اإن�ساء �سوق م�سرتكة بني دول الحّتاد
اإىل  الو�سول  اإىل  املرحلة  هذه  وتهدف   ،2000 �سنة  نهاية  قبل 
�سوق  واإقامة  لالأ�سواق،  واحد  نظام  واإر�ساء  املغاربي  الندماج 
داخلية كربى موّحدة ل جمال فيها للر�سوم اجلمركية، و اإىل حتقيق 

حّرية تنّقل الأ�سخا�ص واخلدمات وال�سلع وروؤو�ص الأموال.
Ú  املغاربية القت�سادية  الوحدة  حتقيق  الرابعة:  املرحلة 

احّتاد  لدول  والنقدية  القت�سادية  ال�سيا�سات  توحيد  طريق  عن 
املغرب العربي.
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ثالثاً: الدراسات التجريبية السابقة
اعتمدنا يف بحثنا هذا على جمموعة من الدرا�صات لقيا�س 

اإمكانية التكامل القت�صادي نوجز بع�صها فيما يلي: 
هذه  هدفت   :Darrat and Pennathur )2002(  درا�سة
دول  بني  واملايل  القت�سادي  التكامل  درجة  تقييم  اإىل  الدرا�سة 
الفرتة  خالل  املغرب(  تون�ص،  )اجلزائر،  الثالث  العربي  املغرب 
بني  الطويل  املدى  على  العلقة  باختبار   ،1998  -  1969

املتغريات الّتالية: 
الناجت املحّلي الإجمايل )PIB( كمتغري ممّثل لقت�سادياتها 
 )MB( النقدية  والقواعد   ،  )M1( النقدية  واملوجودات  الكلية، 
لقيا�ص درجة الرتابط بني القطاعات املالية والنقدية يف املنطقة، 

با�ستخدام طريقة التكامل امل�سرتك.
تربط  الأجل  طويلة  قوية  عالقة  وجود  النتائج  اأثبتت 
وكذا  املالية،  واأ�سواقها  العربي،  املغرب  بلدان  اقت�ساديات  بني 
�سيا�ساتها النقدية، واأّن ت�سكيل احّتاد املغرب العربي �سنة 1989 
ميثل خطوة ّهامة نحو التكامل بالرغم من مكانتها ال�سعيفة يف 
لأ�سباب  معطال  بقي  التكامل  م�سار  اأن  يبدو  و  احلا�رش،  الوقت 
اخلطوات  من  املزيد  اّتخاذ  ينبغي  لذلك  واجتماعية؛  �سيا�سية 

والقرارات يف �سبيل تعزيز وتفعيل التكامل املغاربي.
درا�سة  )Ali F Darrat and Al Shami )2005: هدفت هذه 
الدرا�سة اإىل معرفة مدى قدرة دول جمل�ص التعاون اخلليجي على 
املنطقة.ولتحقيق  داخل  ناجعة  ومالية  اقت�سادية  كتلة  ت�سكيل 
با�ستخدام طريقة  قيا�سي  ببناء منوذج  الباحثان  قام  الهدف  هذا 

التكامل املتزامن خالل الفرتة املمتّدة من 1970 - 2001.
الأجل  طويلة  قوية  عالقة  هناك  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
الإجمايل  املحّلي  بالناجت  )ممّثاًل  الكلي  اقت�سادها  بني  تربط 
احلقيقي Real GDP( واأ�سواقها املالية )خمزون النقود M1 و�سعر 
ال�رشف R( و�سيا�ساتها النقدية )تعك�سها حركة معدلت الت�سخم 
املجل�ص يف حتقيق  اأن تعرث دول  يبدو  .اإذ   )B النقدية  والقواعد   F
تكامل ناجح وفعال داخل املنطقة غري مرتبط بعوامل اقت�سادية 
ومالية، واإمّنا يرجع ال�سبب يف ذلك اإىل عوامل �سيا�سية واجتماعية؛ 
اأجل  من  اجلهود  من  املزيد  بدل  ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست  لذلك 
التكامل  اآفاق  وحتقيق  والجتماعية  ال�سيا�سية  اخلالفات  حل 

القت�سادي اخلليجي.
هذه  درا�سة :  )Ramon A.Castillo Ponce )2008طّبقت 
الدرا�سة على جتّمع النافتا بهدف تقييم درجة التكامل القت�سادي 
بني الوليات املّتحدة الأمريكية وكندا واملك�سيك بتطبيق اختبار 
 Kwiatkowski � Phillips � Schmidt � Shin )KPSS) ال�ستقرارية ل
 cointegration Johansen امل�سرتك جلوهان�سن  التكامل  واختبار 
املحّلي  الناجت  بني  الطويل  املدى  على  العالقة  درا�سة  اأجل  من 
 Vahid and الإجمايل لالقت�ساديات الثالث، وكذا تطبيق منهجّية

Engle لتقدير العالقة يف الأجل الق�سري.

ما  الأوىل  الفرتة  فرتتني:  خالل  بحثه  باإجراء  الباحث  قام 

بني 1980 و 2006، اأّما الثانية من 1980 اإىل �سنة 1993، وهي 
متّثل فرتة ما قبل قيام جتّمع النافتا.

امل�سرتك  للتكامل  اجتاه  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت 
وكذلك  النافتا،  اّتفاقية  توقيع  قبل  الإجمايل  املحّلي  الناجت  بني 
التكامل  عالقات  عدد  يف  كبري  تغرّي  يحدث  مل  اإذ  توقيعها  بعد 
ارتباط وثيق  يدّل على وجود  الدرا�سة مما  امل�سرتك خالل فرتتي 
بني القت�ساديات الأمريكية واملك�سيكية والكندية، وبالتايل ميكن 
لهذه الدول اأن تقود م�سار التكامل القت�سادي وتطّوره من منطقة 

جتارة حرة اإىل احّتاد جمركي اأو اإىل احّتاد نقدي.
اهتّمت   :Adom, Sharma& Morshed )2010(  درا�سة
اإفريقيا  القت�سادي يف  التكامل  بالبحث يف جدوى  الدرا�سة  هذه 
عن طريق اختبار العالقة يف الأجلني الق�سري والطويل با�ستخدام 
متغريات  بني  واأجنل  جلوهان�سن  امل�سرتك  التكامل  منهجّية 
وم�ستوى  احلقيقي،  الإجمايل  املحّلي  الناجت  الكّلي  القت�ساد 
وال�ستهالك  التجارة  وتدّفقات  احلكومي،  والإنفاق  الأ�سعار، 

اخلا�ص.
اأجريت هذه الدرا�سة على ثماين دول افريقية وهي: اجلزائر، 
اإفريقيا  اأنغول وجنوب  الكامريون،  ديفوار،  نيجرييا، كوت  م�رش، 

با�ستخدام بيانات ربع �سنوية للفرتة 1976 - 2005.
بناًء على نتائج الختبارات اّت�سح اأن هناك عالقة ق�سرية و 
طويلة الأجل تربط متغريات الدرا�سة مما يدّل على وجود ترابط يف 
القت�ساد الكلي للدول الأمر الذي يعّد عاماًل حا�سمًا لنجاح جتربة 
التكامل بقيادة هذه الدول وبالتايل ميكن حتقيق هذا الهدف على 

نطاق القارة.
 : )Sato, K, D.Allen and Z.Y.Zhang 2011( درا�سة

اختربت هذه الدرا�سة اإمكانية اإن�ساء احّتاد نقدي يف منطقة 
�رشق اآ�سيا حيث ا�ستخدم لغر�ص التحليل عّينة بيانات ربع �سنوية 
تغّطي الفرتة الزمنية 1978 - 2006 لإحدى ع�رشة دولة ت�سمل 
واندوني�سيا  وماليزيا  �سنغافورة  كونغ  وهونغ  وتايوان  كوريا 

وتايالند والفلّبني وال�سني واليابان والوليات املّتحدة.
جلوهان�سن  امل�سرتك  التكامل  منهجّية  الباحثون  ا�ستخدم 
لهذه  احلقيقية  النواجت  بني  الطويل  املدى  يف  العالقة  لتحليل 
البلدان، واأي�سا اختبار اجنل جراجنر من اأجل الك�سف عن الدورات 

التجارية امل�سرتكة يف املدى الق�سري.
اأّن بع�ص القت�ساديات الآ�سيوية مثل  اإىل  لت الدرا�سة  تو�سّ
وتايالند  واندوني�سيا  وماليزيا  و�سنغافورة  كونغ  هونغ  كوريا، 
احّتاد  لت�سكيل  املر�ّسحني  من  تكون  اأن  ينبغي  واليابان  والفلبني 
نقدي، لأّن النواجت احلقيقية تتحرك معا يف املدى الطويل وتظهر 
التجارية  الدورات  اأن  اجنل  اختبار  اأظهر  كما  مت�سابهًا  �سلوكًا 

متزامنة يف املدى الق�سري.
وعالوة على هذا ا�ستثنت النتائج الوليات املّتحدة الأمريكية 
وال�سني من الرت�سيح لالحّتاد النقدي.كما اأّن دول اآ�سيا ل ميكنها 

اإن�ساء احّتاد نقدي اإقليمي ما مل تدرج اليابان كبلد ع�سو.
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العربي املغرب  بلدان  بني  االقتصادي  التكامل  إمكانية 
وتونس( واملغرب  )اجلزائر 

أ. عوار عائشة 
لطيفة  يوب   أ. بن 
أ. بوثلجة جمال عبد الناصر

 Mahmoud Abdelbaky, Shereef Ellaboudy درا�سة 
ال�رشائية  القّوة  تعادل  نظرية  على  الدرا�سة  هذه  بنيت   :)2012( 
ال�سّت  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  جاهزّية  مدى  لختبار 
لت�سكيل  وعمان(  وقطر  والكويت  والبحرين  والإمارات  )ال�سعودية 

احّتاد نقدي خليجي.
البانل  لبيانات  الوحدة  جذر  اختبار  الباحثان  طّبق  وقد 
)IPS test( و )LLC test( ، وكذا اختبار بادروين للتكامل امل�سرتك 
احلقيقي  ال�رشف  �سعر  بني  الطويل  املدى  على  العالقة  لدرا�سة 
و�سعر ال�رشف الفعلي احلقيقي خالل الفرتة املمتّدة ما بني �سنتي 

.2007  - 1990
الزمنية  ال�سال�سل  اأن  الوحدة  جذر  اختبار  نتائج  ك�سفت 
اختبار  .وبا�ستخدام  الأّول(  )الفرق  نف�سها  الدرجة  عند  متكاملة 
و�سعر  احلقيقي  ال�رشف  �سعر  من  كل  اأّن  اّت�سح  امل�سرتك  التكامل 
م�سرتكة يف  تكاملية  تربطهما عالقة  ل  احلقيقي  الفعلي  ال�رشف 
ل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اأن  اإىل  ي�سري  الطويل.هذا  الأجل 
تزال بعيدة عن اإن�ساء احّتاد نقدي وتبني عملة م�سرتكة بحلول عام 
2015 لأن الفرق بني معّدلت الت�سخم بني الدول الأع�ساء وا�سح، 

كما اأن عمالت الدول الأع�ساء مرتبطة بالدولر الأمريكي )ماعدا 
ا�ستقرار  جمال  يف  كثرية  فوائد  الأمر  هذا  لهم  وفر  وقد  الكويت( 
اخلارجية  ال�سدمات  مواجهة  على  والقدرة  النقدية  ال�سيا�سة 

وتب�سيط املعامالت التجارية.
درا�سة  )Hem C .Basnet and Sharma )2013: يف درا�سة 
اأخرى قام بها Sharma & Basnet حول “التكامل القت�سادي يف 
التكامل  اإمكانية  اإىل التعرف على مدى  اأمريكا الالتينية”، هدفت 
)الأرجنتني،  الالتينية  اأمريكيا  اقت�ساديات  اأكرب  بني  القت�سادي 
الربازيل، ال�سيلي، كولومبيا، البريو، املك�سيك و فينزويال( من خالل 
حتليل العالقة على املدى الق�سري والطويل بني متغريات القت�ساد 
الكلي لهذه الدول بتطبيق اأ�سلوب التكامل امل�سرتك كمنهج قيا�سي 

على بيانات تغطي الفرتة 1960  - 2008.
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود درجة عالية من التكامل 
امل�سرتك بني املتغريات الرئي�سية.ولهذا ميكن لهذه الدول اأن تقود 
التكامل  وفوائد  منافع  وجني  املنطقة،  يف  التكامل  عملية  م�سار 

القت�سادي.
واجلدول التايل يلّخ�س الدرا�صات التجريبية ال�صابقة: 

الجدول رقم 1: 
الدراسات التجريبية السابقة

النتائجاملنهجّيةالفرتة العينةعنوان الدرا�صةالكاتب

 Darrat and
 Pennathur (2002)

 Are the Arab Maghreb countries really
 integratable? Some evidence from the
theory of cointegrated systems

1969 - 3 دول
1998

منهجّية التكامل 
امل�سرتك جلوهان�سن

اإن التكامل بني دول املغرب العربي 
ممكن اقت�ساديًا.

 Ali F Darrat and Al
 Shami (2005)

 On the path of integration in the Gulf
region

1970 - 6 دول
2001

منهجّية التكامل 
امل�سرتك

اإمكانية ت�سكيل كتلة اقت�سادية 
خليجية.

 Ramon A.Castillo
 Ponce (2008)

 Economic Integration in North
America1980 - 3 دول

2006
منهجّية التكامل 

امل�سرتك
ميكن لهذه الدول اأن تقود م�سار 

التكامل القت�سادي وجني منافعه.

 Adom, Sharma&
 and Morshed (2010)

Economic integration in Africa1976 - 8 دول
2005

منهجّية التكامل 
امل�سرتك

هناك اإمكانية حتقيق وحدة اقت�سادية 
افريقية.

 Sato, K, D.Allen
 and Z.Y.Zhang
 (2011)

 A Monetary Union in East Asia: What
 does the Common Cycles Approach
Tell?

11 دولة
 - 1978

2006
منهجّية التكامل 

امل�سرتك
ميكن ت�سكيل احّتاد نقدي بني بع�ص 

دول املجموعة.

 Mahmoud
 Abdelbaky, Shereef
 Ellaboudy (2012)

 GCC Monetary Union: Panel
Cointegration Analysis of
Purchasing Power Parity

1990 - 6 دول
2007

منهجّية التكامل 
امل�سرتك

اإّن دول جمل�ص التعاون اخلليجي ل 
تزال بعيدة عن اإن�ساء احّتاد نقدي.

 Hem C .Basnet and
 Sharma (2013)

 Economic integration in Latin
America

1960 - 7 دول
2008

منهجّية التكامل 
امل�سرتك

ميكن لدول اأمريكا الالتينية ت�سكيل 
كتلة اقت�سادية يف املنطقة.

التي  الدرا�سات  تعّدد  ن�ستخل�ص  تقدم  ما  على  واعتماد 
الدول  من  جمموعة  بني  القت�سادي  التكامل  مو�سوع  عاجلت 
با�ستخدام طريقة التكامل امل�سرتك، ولكن ما ميّيز درا�ستنا عن هذه 
ما  املمتّدة  الأوىل  الفرتة  زمنيتني،  فرتتني  �سملت  اأّنها  الدرا�سات 
والفرتة  الحّتاد  تاأ�سي�ص  قبل  ما  1988 وهي فرتة  1969و  بني 
الثانية ما بني 1989و 2012 )قيام احّتاد املغرب العربي( ، كما 
احّتاد  دول  وهي:  العربية  الدول  من  مهّمة  عّينة  الدرا�سة  تناولت 
الّتجريبية  الأبحاث  قّلة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  العربي  املغرب 

التي تطرقت اإىل مو�سوع التكامل القت�سادي املغاربي.

رابعاً: الدراسة القياسية
�سنحاول  الذكر  ال�سابقة  التجريبية  الدرا�سات  اإىل  ا�ستناداً 
قيا�ص وتقييم درجة التكامل القت�سادي بني دول املغرب العربي 
)اجلزائر وتون�ص واملغرب( ؛ بغية معرفة مدى قدرتها على ت�سكيل 
كتلة اقت�سادية ناجعة يف املنطقة من خالل حتديد جمموعة من 
معطيات  من  لدينا  توافر  ما  ح�سب  وذلك  القت�سادية،  املتغريات 

اقت�سادية خا�سة باقت�ساديات دول املغرب العربي.



47

2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

بعد اإجراء الختبارات ال�ستقرارية يتم تطبيق اأ�سلوب حتليل 
ال�سال�سل الزمنية املتمّثل يف اأ�سلوب التكامل امل�سرتك جلوهان�سن 
الكّلية  اقت�سادياتها  بني  الطويل  املدى  على  العالقة  باختبار 
 TRADE والتجارة البينية GDP مقا�سة بالناجت املحّلي الإجمايل(

. )INF ومعّدل الت�سخم GVEX والإنفاق احلكومي

1 - تعريف املتغريات ومصادر البيانات

أ - متغريات الّدراسة

تتمّثل املتغريات املدرو�صة فيما يلي: 
Ú  اأهم مقيا�ص الإجمايل، وهو  الناجت املحّلي  GDP: ميّثل 

قطاعات  وي�سمل  القت�سادي الإجمايل  للن�ساط  اقت�سادي 
القت�ساد جميعا، حيث ميثل القيمة الإجمالية لإنتاج دولة معينة 

خالل فرتة زمنية معينة.
Ú  ميّثل الإنفاق احلكومي كن�سبة من الناجت املحّلي :GVEX

ت�رشفه  الذي  والتحويالت  الإنفاق  جمموع  به  يق�سد  الإجمايل، 
احلكومة خلدمة ال�سعب.

Ú  ميّثل التجارة البينية يتم احل�سول عليها عن :TRADE
طريق جمع اإجمايل ال�سادرات البينية والواردات البينية، ويقي�ص 

حجم التبادل التجاري بني البلدان املغاربية )باملليون دولر( .
Ú  الرتفاع به  ويق�سد  ال�سنوي   الت�سخم  معّدل   :INF

قيا�ص  مّت  وقد  لالأ�سعار،  العام  امل�ستوى  يف  وامللمو�ص  امل�ستمر 
 Consumer امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  مبعيار  الت�سخم 

.Price Index )CPI) 

ب - مصادر البيانات

ا�ستخدمت بيانات �سنوية تغّطي الفرتتني الزمنيتني 1969 
العربي والفرتة  احّتاد املغرب  اإن�ساء  1988 وهي فرتة ما قبل  و 
2012 التي متّثل فرتة قيام الحّتاد لعّينة تتكّون من   -  1989
ثالث دول، وهي: اجلزائر وتون�ص واملغرب.يف حني ا�ستبعدت ليبيا 
هذه  وجمعت  عنها،  كافية  بيانات  توافر  لعدم  نظرا  وموريتانيا؛ 
 World Data Bank العاملي  البنك  بيانات  قاعدة  من  البيانات 

.CHELEM وقاعدة بيانات

2 - نتائج الدراسة

أ - ما قبل تأسيس احّتاد املغرب العربي

ال�سال�سل  معظم  تت�سف  للمتغريات:  ال�سكون  اختبارات 
ية عدم ال�ستقرار ؛ لحتوائها على جذر الوحدة، لهذا  الزمنية بخا�سّ
الدرا�سة  حمل  للمتغريات  ال�ستقرارية  باختبار  البداية  يف  �سنقوم 
املو�سع  فولر  ديكي  اختبار  بتطبيق  اللوغاريتمية  م�ستوياتها  يف 

وفيليب�ص بريون.
يف  ال�ستقرارية  اختبار  نتائج  التايل  اجلدول  يو�سح 
العدم  فر�سية  اختبار  الأوىل، من خالل  الفروق  وعند  م�ستوياتها 
بوجود جدر الوحدة فاإذا مّت قبول هذه الفر�سية فاإن املتغري غري 

�ساكن يف م�ستواه ومن ثم يتم اختبار �سكونه عند الفرق الأّول: 

الجدول رقم2: 
 )Unit Roots Test Results( نتائج اختبار جذر الوحدة

البلداملتغريات

ADFPP

امل�صتوى
Level 

الفرق الأول 
 First

difference

امل�صتوى
Level

الفرق الأول 
 First

difference

GDP

 - 1.652* - 0.854 - 2.812* - 1.068اجلزائر

 - 2.760* - 0.747 - 2.819* - 0.747تون�ص

 - 2.946* - 0.425 - 2.970* - 0.205املغرب

TRADE

 - 0.976اجلزائر
***4.623 - 0.7527

***4.623 - 

 - 5.358*** - 0.543 - 5.358***3.775تون�ص

 - 1.787املغرب
**3.674 - 

1.973 - **3.612 - 

GVEX

 - 4.573*** - 1.074 - 4.573*** - 1.074اجلزائر

 - 3.888*** - 2.085 - 3.132** - 2.004تون�ص

 - 3.054** - 1.609 - 3.081 - 1.880املغرب

INF

 - 5.372*** - 2.181 - 4.934*** - 2.258اجلزائر

 - 7.684*** - 2.575 - 7.684*** - 2.578تون�ص

 - 7.084*** - 2.624 - 4.526 - 2.726املغرب

* مستقرة عند مستوى 10 %.

** مستقرة عند مستوى 5  %و 10 %.

 *** مستقرة عند مستوى 1 % و  5% و 10 %.

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

يظهر اختبار ديكي فوللر املو�سع )ADF( واختبار فيليب�ص 
العدم  فر�سية  قبول  الزمنية  ال�سال�سل  ل�ستقرارية   )pp( بريون 
بوجود جذر الوحدة عند امل�ستويات 1 %، 5 %، 10 % حيث اإن 
القيم املح�سوبة كانت اأقل من القيم احلرجة مما يعني اأن املتغريات 
غري م�ستقرة يف م�ستوياتها.وباإعادة الختبار نف�سه للفروق الأوىل 
الفر�سية  رف�ص  ومنها  ا�ستقّرت،  قد  جميعها  املتغريات  اأّن  تبنّي 
عند  الزمنية  ال�سال�سل  با�ستقرار  البديل  الفر�ص  وقبول  العدمية 

الفرق الأول.
اأن  من  التاأكد  بعد  جلوهان�سن:  امل�سرتك  التكامل  اختبار 
ال�سال�سل الزمنية م�ستقّرة عند الدرجة نف�سها وهي الدرجة الأوىل 
�سنجري اختبار التكامل امل�سرتك الذي اقرتحه جوهان�سن لدرا�سة 

العالقة يف الأجل الطويل بني املتغريات حمل الدرا�سة.
ح البيانات الواردة يف اجلدولني رقم 2 ورقم 3 نتائج  تو�سّ
 Maximum واختبار القيم الذاتية العظمى trace Test اختبار الأثر

Eigenvalue Test من اأجل اختبار وجود اجّتاه للتكامل م�سرتك.



48

العربي املغرب  بلدان  بني  االقتصادي  التكامل  إمكانية 
وتونس( واملغرب  )اجلزائر 

أ. عوار عائشة 
لطيفة  يوب   أ. بن 
أ. بوثلجة جمال عبد الناصر

الجدول رقم 3: 
نتائج اختبار األثر 

ProbCritical Value 0.05Trace StatisticEigenvalueHypothesizedVariables

0.071729.7970728.406620.615461r=0

GDP 0.199315.4947111.203860.398538r£1

0.15193.8414662.0527880.107781r£2

0.101829.7970726.992770.659719r=0

TRADE 0.510315.494717.5890560.333399r£1

0.59093.8414660.2889150.015923r£2

0.000129.79707*50.308620.799530r=0

GVEX 0.005815.49471*21.380980.646889r£1

0.10403.8414662.6434490.136584r£2

0.087929.7970727.596340.567180r=0

INF 0.077715.4947114.197420.385465r£1

0.01143.8414666.4071860.329981r£2

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level *

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

القيم  من  اأ�سغر   traceλ قيمة  اأّن  يّت�سح  اأعاله  اجلدول  من 
الفر�سية  قبول  ميكن  ومنه   ،%  5 معنوية  م�ستوى  عند  احلرجة 
املدى  يف  عالقة  اأو  م�سرتك،  تكامل  عالقة  وجود  بعدم  العدمية 
ممّا  احلكومي،  الإنفاق  با�ستثناء  الدرا�سة  متغريات  بني  الطويل 
اأو   ، بع�سا  بع�سها  مع  م�سرتكًا  تكاماًل  متكاملة  غري  اأنها  يعني 

بعبارة اأخرى تبتعد عن بع�سها بع�سا يف املدى الطويل، ول تظهر 
�سلوكًا مت�سابهًا.

تكامل  عالقة  وجود  الأثر  اختبار  نتائج  ترف�ص  ومنها 
م�سرتك بني اقت�ساديات بلدان املغرب العربي الثالثة يف فرتة ما 

قبل تاأ�سي�ص احّتاد املغرب العربي.
الجدول رقم 4: 

نتائج اختبار القيم الّذاتية العظمى 

Prob
0.05

 Critical
Value

 Max -
Eigen

Statistic
EigenvalueHypothesizedVariables

0.162621.1316217.202760.615461r=0

GDP 0.273814.264609.1510670.398538r£1

0.15193.8414662.0527880.107781r£2

0.085721.1316219.403710.659719r=0

TRADE 0.454314.264607.3001410.333399r£1

0.59093.8414660.2889150.015923r£2

0.113121.13162*28.927640.799530r=0

GVEX 0.003217.14769*5.3728210.270976r£1

0.10403.8414662.6434490.136584r£2
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

Prob
0.05

 Critical
Value

 Max -
Eigen

Statistic
EigenvalueHypothesizedVariables

0.416221.1316213.398920.567180r=0

INF 0.400414.264607.7902380.385465r£1

0.01143.8414666.4071860.329981r£2

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level *

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

الذاتية  القيم  اختبار  يرف�ص  الأثر  اختبار  نتائج  اإىل جانب 
العربي  املغرب  بلدان  بني  م�سرتك  تكامل  عالقة  وجود  العظمى 
العالقات القت�سادية يف فرتة ما قبل تاأ�سي�ص  الثالثة يف جمال 

احّتاد املغرب العربي.

ب - أثر تأسيس احّتاد املغرب العربي عام 1989

ال�سابقة يت�سح غياب عالقة تكامل على  النتائج  بناء على 
الإنفاق  متغري  با�ستثناء  الدرا�سة  متغريات  بني  الطويل  املدى 
احلكومي خالل الفرتة 1969 - 1988 وهي فرتة ما قبل اإن�ساء 
احّتاد املغرب العربي، ورمّبا تكون اخلطوات الأ�سا�سية التي اّتخذتها 
احّتاد  اإن�ساء  هي  التكاملية  العملية  لتحفيز  املغاربية  احلكومات 
املغرب العربي يف 17 �سباط 1989، لذلك �سيكون من املهم تقييم 
اإن�ساء هذا الحّتاد من حيث م�ساهمته يف دعم الروابط القت�سادية 
نف�سها  بالدرا�سة  �سنقوم  حيث  الثالث،  العربي  املغرب  بلدان  بني 

خالل مرحلة تاأ�سي�ص احّتاد املغرب العربي )1989 - 2012( .
Ú  :اختبارات ال�صكون للمتغريات

الجدول رقم5: 
 )Unit Roots Test Results( نتائج اختبار جذر الوحدة

البلداملتغريات

ADFPP

امل�صتوى
Level 

الفرق الأول 
 First

difference

امل�صتوى
Level

الفرق الأول 
 First

difference

GDP

 - 4.520***2.318 - 4.520***1.512اجلزائر

 - 3.846***0.177تون�ص
0.162***3.793 - 

 - 3.623**1.299املغرب
1.231**3.627 - 

TRADE

3.207 - 4.283***1.627اجلزائر
***4.283 - 

1.872 - 5.196***0.886تون�ص
***5.196 - 

1.8166.803*3.459املغرب
*3.411 - 

GVEX1.575 - 3.538** - 2.019اجلزائر - 
**3.541 - 

البلداملتغريات

ADFPP

امل�صتوى
Level 

الفرق الأول 
 First

difference

امل�صتوى
Level

الفرق الأول 
 First

difference

GVEX
 - 1.091 - 6.595*** - 2.019تون�ص

***6.628 - 

 - 2.020 - 5.946*** - 2.137املغرب
***5.952 - 

INF

 - 2.628 - 4.650*** - 2.186اجلزائر
***8.209 - 

 - 3.962 - 3.165** - 0.943تون�ص
***10.981 - 

 - 1.935 - 6.792*** - 2.041املغرب
***7.800 - 

* مستقرة عند مستوى 10 %.

** مستقرة عند مستوى 5  %و 10 %.

 *** مستقرة عند مستوى 1 % و  5% و 10 %.

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

املو�ّسع  فولر  لديكي  الوحدة  جذر  اختباري  نتائج  ت�سري 
وفيليب�ص بريون الواردة يف اجلدول اأعاله اأّن جميع املتغريات حمل 
الدرا�سة غري م�ستقرة عند امل�ستوى )Level( ، اإذ اإن قيم t املح�سوبة 
هي اأقل من القيم احلرجة عند امل�ستويات 1 % و  5% و 10 % 

وبالتايل قبول الفر�ص ال�سفري بوجود جذر الوحدة.

First differ� الأوىل  الفروق  عند  الختبارين  )بباإعادة 
t املح�سوبة  اأن قيم  اأ�سبحت ال�سال�سل م�ستقرة حيث وجد   )ence

و   %5 و    %  1 امل�ستويات  عند  احلرجة   t قيم  من  اأكرب  كانت 
البديل  الفر�ص  وقبول  العدمية  الفر�سية  رف�ص  ومنه   %  10
متكاملة  الوحدة وهي  من جذر  الزمنية  ال�سال�سل  خلو  وبالتايل 

من الدرجة الأوىل.
Ú  :اختبار التكامل امل�صرتك جلوهان�صن
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العربي املغرب  بلدان  بني  االقتصادي  التكامل  إمكانية 
وتونس( واملغرب  )اجلزائر 

أ. عوار عائشة 
لطيفة  يوب   أ. بن 
أ. بوثلجة جمال عبد الناصر

الجدول رقم 6: 
نتائج اختبار األثر لجوهانسن

ProbCritical Value 0.05Trace StatisticEigenvalueHypothesizedVariables

0.000229.79707*48.168560.770257r=0

GDP 0.044815.49471*15.811050.488937r£1

0.30713.8414661.0432740.046315r£2

0.008929.79707*35.849260.618951r=0

TRADE 0.067415.4947114.623050.474186r£1

0.48783.8414660.4812840.021639r£2

0.031429.79707*31.515940.618371r=0

GVEX 0.256715.4947110.323190.263021r£1

0.05753.8414663.6088820.151292r£2

0.042329.79707*30.426080.672308r=0

INF 0.709515.494715.8810680.220868r£1

0.53213.8414660.3904330.017590r£2

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level *

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

ت�سري نتائج اختبار الأثر للتكامل امل�سرتك يف اجلدول اأعاله 
اإىل وجود اجتاه للتكامل امل�سرتك بني املتغريات الكّلية الرئي�سية 

لدول املغرب العربي، وهو ما ميكن اإي�ساحه فيما يلي: 
الأثر  اختبار  اأعطى  الإجمايل  املحّلي  للناجت  بالن�سبة 
من  اأكرب   )15.81105( و   ،  )48.16856( معنويتني  قيمتني 
عند  التوايل  على   )15.49471( و   )29.79707( احلرجة  القيم 
امل�ستوى الحتمايل 5 % مّما يدّل على وجود عالقتني توازنيتني 
يف الأجل الطويل.وبالتايل هناك اجّتاه م�سرتك بني الناجت املحّلي 
الإجمايل لبلدان املغرب العربي الثالث )اجلزائر وتون�ص واملغرب( 
الثالث  الدول  الإجمايل لهذه  الناجت املحّلي  اأّن  اأخرى  اأو بعبارة   ،

يتحّرك معًا ويظهر �سلوكًا مت�سابهًا يف الأجل الطويل.

واحد  اجّتاه  وجود  عن  نتائجنا  تك�سف  هذا  على  عالوًة 
اختبار  اأعطى  حيث  البينية  التجارة  لتدّفقات  امل�سرتك  للتكامل 
الأثر قيمة معنوية واحدة )35.84926( اأكرب من القيمة احلرجة 
اأّن  على  يدّل  مّما   %  5 الحتمايل  امل�ستوى  عند   )29.79707(
التجارة البينية املغاربية متكاملة تكاماًل م�سرتكًا ، فهي ل تبتعد 
كثرياً عن بع�سها بع�سا يف املدى الطويل وتظهر �سلوكًا مت�سابهًا.

القيم  اأكرب من  اأخرى  الأثر قيمة معنوية  اأعطى اختبار  كما 
احلرجة عند امل�ستوى الحتمايل 5 % بالن�سبة لالإنفاق احلكومي؛ 
للتكامل  اجتاه  اأّي  وجود  بعدم  القائلة  الفر�سية  رف�ص  وبالتايل 

امل�سرتك.
النتيجة وجود عالقة توازنية واحدة طويلة   وباملثل توؤّكد 

الأجل بني معدلت الت�سخم.
الجدول رقم 7: 

نتائج اختبار القيم الذاتية العظمى 

ProbCritical Value 0.05Max - Eigen StatisticEigenvalueHypothesizedVariables

0.000921.13162*32.357510.770257r=0

GDP 0.041614.26460*14.767780.488937r£1

0.30713.8414661.0432740.046315r£2

0.048521.13162*21.226210.618951r=0

TRADE 0.052314.2646014.141770.474186r£1

0.48783.8414660.4812840.021639r£2
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

ProbCritical Value 0.05Max - Eigen StatisticEigenvalueHypothesizedVariables

0.049021.13162*21.192760.618371r=0

GVEX 0.523514.264606.7143040.263021r£1

0.05753.8414663.6088820.151292r£2

0.015921.13162*24.545020.672308r=0

INF 0.679014.264605.4906350.220868r£1

0.53213.8414660.3904330.017590r£2

denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level *

Eviews المصدر: من إعداد الباحثين اعتماداً على برنامج

امل�سرتك  التكامل  اختبار  نتائج  اأعاله  اجلدول  ح  يو�سّ
العدم  فر�سية  لرف�ص  العظمى  الذاتية  القيم  اختبار  على  املبني 
القائلة بعدم وجود اأي اجتاه للتكامل امل�سرتك )اأي غياب الّتكامل 
البديلة  الفر�سية  وقبول   ،%  5 معنوية  م�ستوى  عند  امل�سرتك( 
اأّن  يّت�سح  وبهذا  الطويل،  الأجل  م�سرتك يف  تكامل  بوجود عالقة 
الناجت املحّلي الإجمايل للجزائر يتكامل تكاماًل م�سرتكًا مع الناجت 
عالقة  هناك  وتون�ص.وكذلك  املغرب  من  لكل  الإجمايل  املحّلي 
الثالثة. العربي  لدول املغرب  البينية  التجارة  تكامل م�سرتك بني 
بني  م�سرتك  تكامل  عالقة  وجود  الختبار  نتائج  اأظهرت  كما 

الإنفاق احلكومي وكذا معدل الت�سخم.

حتليل النتائج: 
القيا�سية  الدرا�سة  يف  عليها  ل  املتح�سّ النتائج  على  بناء 
فولر  ديكي  )اختبار  للمتغريات  ال�ستقرارية  اختبارات  با�ستخدام 
التكامل  واختبار   ،  )PP بريون  فيليب�ص  واختبار   ADF املو�سع 

امل�سرتك جلوهان�سن Johansen Test تبنّي لنا ما يلي: 
اأّن جميع املتغريات غري م�ستقرة عند امل�ستوى.ولكن بعد اأخذ 

. I )1) الفروق الأوىل اّت�سح اأّنها ا�ستقرت عند الدرجة الأوىل
لي�ص هناك ما يكفي من الأدّلة الداعمة لوجود عالقة توازنية 
العربي  املغرب  لبلدان  القت�سادية  القطاعات  تربط  الأجل  طويلة 
ال�سابقة  املرحلة  خالل  التكامل  على  قادرة  جتعلها  التي  الثالث 
لتاأ�سي�ص احّتاد املغرب العربي، ويتعّلق الأمر مبحدودية نتائجها 
امل�سرتك  التعاون  فمثاًل  القت�سادي؛  املجال  يف  التجربة  وف�سل 
الفرتة ويربز ذلك  النفط عرف جموداً خالل هذه  يف جمال قطاع 
املغرب  دول  بني  اآنذاك  املربمة  الثنائية  التفاقيات  تعرث  يف 
العربي اإىل جانب القطاع الزراعي الذي مل يحّقق اإّل بع�ص النتائج 
فكانت  املغاربية  البلدان  بني  التجارية  التبادلت  املتوا�سعة.اأّما 
�سئيلة فقد بلغت 1.67 % من اإجمايل الواردات، و 1.25 % من 
اإجمايل ال�سادرات املغاربية خالل الفرتة 1964 - 1970، وكذلك 
ما حدث يف بداية ال�ستينيات من نزاعات ديبلوما�سية وع�سكرية.
بداأت املنطقة املغاربية تعرف حت�ّسنًا كبرياّ يف اأواخر الثمانينات.
يف  ذلك  جت�ّسد  و  الت�سعينات،  بداية  حّتى  التح�ّسن  هذا  وتوا�سل 
تاأ�سي�ص احّتاد املغرب العربي يف 17 �سباط 1989 لذلك �سيكون 

من املهم تقييم م�ساهمة الحتاد يف دعم الروابط القت�سادية.
ل يرف�ص اختبار جوهان�سن للتكامل امل�سرتك وجود عالقة 
اقت�سادية على املدى الطويل تربط بني دول املغرب العربي الثالثة 

)اجلزائر وتون�ص واملغرب( .
املحّلي  الناجت  بني  امل�سرتك  للتكامل  اجتاهان  هناك 
الإجمايل لكل من اجلزائر وتون�ص واملغرب مّما ي�سري اإىل اأّن الناجت 
املحّلي الإجمايل لهذه الدول يتحرك معًا يف املدى الطويل، ويظهر 
�سلوكًا مت�سابهًا، اأو ب�سيغة اأخرى هناك عالقة ايجابية بني النواجت 
باحلكم  ي�سمح  مّما  واجلزائر  واملغرب  لتون�ص  الإجمالية  املحّلية 

باإمكانية التكامل بني هذه القت�ساديات.
يوؤّكد  البينية  التجارة  تدّفقات  حتليل  فاّن  هذا  على  عالوًة 
التجاري  للتكامل  اجتاها  هناك  اأّن  تك�سف  حيث  النتائج،  حقيقة 
ت�سّجل  مل  الزيادة  هذه  اأّن  الأمر  حقيقة  الثالث.ويف  الأقطار  بني 
مل  البينية  التجارة  فمتو�سط  املغاربية؛  للمنطقة  ايجابية  نتيجة 
يرتق للم�ستوى املطلوب ودون الإمكانات التي تزخر بها املنطقة، 
 %  60 اأكرث من  اإن املجموعة الأوروبية ت�ستحوذ وحدها على  اإذ 
البينية  التجارة  التجارية املغاربية، بينما ل تزيد  من املبادلت 
املغاربية عن 3 % من اإجمايل التجارة اخلارجية مقارنة بتكّتالت 

اإقليمية اأخرى كالتجربة اخلليجية )14 %( .
ومياثل ما تقدم الإنفاق احلكومي ومعدل الت�سخم، فهنالك 
حركة م�سرتكة يف املدى الطويل بني اجلزائر وتون�ص واملغرب هذه 
الأجل  اأن تتكامل يف  العربي ميكن  اأّن دول املغرب  النتائج توؤّكد 

الطويل، واأن جتلب املزيد من الدعم لالندماج املغاربي.
الهام  الرتابط  اأو  التما�سك  هذا  وجود  فاّن  احلال  وبطبيعة 
يعني يف الأ�سا�ص اأّن هذه الدول ذات �سلة مع بع�سها بع�سا ، واأّنها 

يف الواقع قادرة بناء تكامل اقت�سادي اإقليمي.
ومن هنا فاإن وجود اجّتاه م�سرتك بني هذه املتغريات ي�ساعد 
بني  القت�سادي  التكامل  باإمكانية  التنبوؤ  ح�سن  على  كبري  ب�سكل 
دول املغرب العربي، اأو بعبارة اأخرى اإن التكامل يف اإطار املغرب 
ال�سيا�سات  لوا�سعي  ميكن  وبالّتايل  اقت�ساديًا،  ممكن  العربي 
و�سّناع القرار يف هذه البلدان ال�رشوع يف اإن�ساء احّتاد اقت�سادي 
لهم  ت�سمح  التي  املالئمة  الكّلي  القت�ساد  ظروف  توافر  ظّل  يف 
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بالقيام بذلك.
املغرب  احّتاد  ي�سهدها  التي  اجلمود  حالة  اإرجاع  وميكن 
ت�سابه  اأهمها  العوامل؛  من  جمموعة  اإىل  ن�ساأته  منذ  العربي 
التجاري  التبادل  و�سعف  العربي،  املغرب  بلدان  اقت�ساديات 
البيني، والتبعية القت�سادية والتجارية للخارج اإىل جانب عوامل 
�سيا�سية، نحو م�سكلة احلدود بني اجلزائر واملغرب، والنزاع املغربي 
الأو�ساع  تدهور  وكذا  الغربية،  ال�سحراء  ق�سية  ب�سبب  اجلزائري 

الأمنية خالل ال�سنوات الأخرية يف بلدان املغربي العربي.
اإ�سافية وتوحيد اجلهود  اّتخاذ خطوات وتدابري  لذلك يجب 
ظروف  وتوفري  وال�سيا�سية  الجتماعية  اخلالفات  حّل  نحو 
اقت�سادية مالئمة بني بلدان املغرب العربي التي تعيق اإحراز تقّدم 

نحو ن�سوء كتلة اقت�سادية يف منطقة املغرب العربي م�ستقباًل.

اخلامتة: 
بالغ  اأمراً  املغاربي  القت�سادي  التكامل  م�ساألة  تكت�سب 
الأهمية نظراً للجهود واملوارد الهائلة وال�سخمة التي اأنفقتها هذه 
متما�سكة  اقت�سادّية  جمموعة  يف  نف�سها  تنظيم  ملحاولة  الدول؛ 

تربطها م�سالح واأهداف م�سرتكة.
من خالل هذه الورقة البحثية حاولنا حتليل وقيا�ص درجة 
كتلة  جت�سيد  قدرة  مدى  ا�ستك�ساف  بغية  القت�سادي  التكامل 
التكامل  طريقة  با�ستخدام  العربي  املغرب  منطقة  يف  اقت�سادية 
القت�ساديات  بني  الطويل  املدى  يف  العالقة  لدرا�سة  امل�سرتك، 
الكلية لعّينة تتكّون من ثالث دول، وهي اجلزائر وتون�ص واملغرب 
تاأ�سي�ص  قبل  ما  فرتة  وهي   ،1988  -  1969 الفرتتني  خالل 
الحّتاد  تاأ�سي�ص  بعد  ما  فرتة  وهي   2012  -  1989 الحّتاد.و 
القت�سادّية  الروابط  دعم  يف  وم�ساهمتها  الحّتاد  ن�ساأة  لتقييم 

املغاربية.
الدرا�سة  متغريات  بني  م�سرتك  اجّتاه  وجود  اإىل  لنا  تو�سّ
ي�ساعد ب�سكل كبري على ح�سن التنبوؤ باإمكانية التكامل القت�سادي 
اإطار  يف  التكامل  اإن  اأخرى  بعبارة  اأو  العربي،  املغرب  دول  بني 
املغرب العربي ممكن اقت�ساديًا، اإذ اأ�سار اختبار الّتكامل امل�سرتك 
اأ�سبحت  الثالث  العربي  املغرب  دول  بني  القائمة  الروابط  اأّن 
اأن هذه  اأي  1989؛  اأكرث و�سوحًا وقوًة منذ تاأ�سي�ص الحّتاد �سنة 
املنطقة،  يف  اقت�سادّية  جمموعة  تاأ�ّس�ص  اأن  ميكن  القت�ساديات 
واأّن تعرث دول املغرب العربي يف حتقيق تكامل ناجح وفّعال داخل 
وال�سيا�سية  القت�سادية  العوامل  من  مبجموعة  مرتبط  املنطقة 

والجتماعية.
وفيما يلي نقرتح بع�س التو�صيات املهمة لتفعيل م�صرية 

احّتاد املغرب العربي: 
لدى . 1 التامة  والقناعة  ال�سيا�سية،  الإرادة  توافر  �رشورة 

دول املغرب العربي باأهمية التكامل القت�سادي والتعاون البيني؛ 
بني . 2 الثنائية  والنزاعات  اخلالفات  اإنهاء  على  العمل 

الأمن  لتحقيق  ال�سلمية؛  والطرق  بالت�ساور  العربي  املغرب  اأقطار 
وال�ستقرار باملنطقة املغاربية من خالل حل خمتلف الإ�سكاليات 

املتعلقة بالنزاعات احلدودية املغاربية، والتو�سل اإىل حل �رشيع 
ونهائي لق�سية ال�سحراء الغربية بطريقة عادلة، ومواجهة الأزمات 
املبني  املبا�رش  احلوار  طريق  عن  املغاربية  الدول  بني  ال�سيا�سية 
قوى  تدخل  دون  من  الآخر  الراأي  واحرتام  امل�ساواة  اأ�سا�ص  على 

اأجنبية، وتغليب امل�سلحة القت�سادية على امل�سلحة ال�سيا�سية.
القت�سادي . 3 للت�ساور  جماعية  اتفاقيات  عقد  �رشورة 

عقد  و   ، املغاربي  التعاون  م�ستوى  رفع  اإىل  تهدف  وال�سيا�سي 
دول  بني  اجلماعي  العمل  ت�سجيع  اإىل  تهدف  وندوات  موؤمترات 

املغرب العربي.
القت�سادية . 4 التكّتالت  وجتارب  خربات  من  الإفادة   

لها  يتعر�ص  التي  والعقبات  امل�ساكل  مواجهة  ميدان  يف  الأخرى 
احّتاد املغرب العربي .

العمل ب�سكل تدريجي على اإقامة منطقة جتارة حرة بني . 5
دول املغرب العربي تلغى من خاللها الر�سوم اجلمركية كافة على 

حركة ال�سلع واخلدمات داخل منطقة املغرب العربي .
العربي . 6 املغرب  بلدان  اقت�ساديات  تنويع  على  العمل 

وحتقيق تكامل بني القطاعات الإنتاجية واخلدماتية كافة.
العمل على تطوير العالقات التجارية بني دول الحّتاد، . 7

وكذلك  اجلمركية،  العوائق  واإزالة  الأموال،  روؤو�ص  حركة  تفعيل  و 
و  القت�سادية  ال�سيا�سات  جمال  يف  الحّتاد  دول  بني  التن�سيق 

ال�سيا�سية و النقدية واملالية لإنهاء مراحل التكامل القت�سادي.
اآثار . 8 من  يخّلفه  ملا  اخلا�ص  القطاع  ت�سجيع  �رشورة 

�سواء  ال�ستثمارات  وت�سجيع  العمل  فر�ص  خلق  يف  ايجابية 
ال�ستثمارات بني دول املغرب العربي اأو ال�ستثمارات الأجنبية.
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