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 الكتاب ملخص

ي اآلية 
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وإذ أدرك أغلب دول العالم أهمية التكتل اإلقتصادي بمختلف صيغه القانونية ف

العالقات اإلقتصادية ورفاهية العيش، تكتل جلهم إال القليل، و بعض من هذا القليل العالم 

ي المتشتت إقتصاديا، والمتعامل بضعف وهوان مع التكتالت اإلقتصادية العالمية  العرب 

، وإذ ندرك صورية التكتالت العربية مثل مجلس  ي ى عل غرار األنموذج اإلتحاد األوروب  الكب 

، نسىع من خالل هذا المؤلف إىل البحث عن  ي ي وإتحاد المغرب العرب  ي العرب  التعاون الخليج 

يات إنعاش
ّ
ي  إتحاد المغرب تحد السياسة االقتصادية و إقتصاد السياسة من خالل  بي    العرب 

، للوقوف عل أسباب الفشل و آليات  ي دراسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون اإلتحاد األوروب 

 اإلنعاش. 

Résumé 

Alors que la plupart des pays du monde réalisaient l'importance du bloc 

économique sous ses diverses formes juridiques dans le développement des 

relations économiques et le bien-être de la vie, la plupart d'entre eux 

conglomèrent, et seuls quelques-uns ne sont pas regroupés, comme le 

monde arabe économiquement dispersé, qui traite faiblement et humblement 

avec les grands blocs économiques mondiaux, à l'instar du modèle de 

l'Union européenne, et Conscient de la formalité des blocs arabes tels que le 

Conseil de coopération du Golfe arabe et l'Union du Maghreb arabe.A 

travers cet ouvrage, nous cherchons les enjeux de la relance de l'Union du 

Maghreb arabe entre politique économique et économie politique à travers 

une étude intellectuelle juridique comparée au droit de l'Union européenne, 

pour identifier les causes d'échec et les mécanismes de redressement. 

Summarized 

While most countries in the world realized the importance of the economic 

bloc in its various legal forms in the development of economic relations and 

the well-being of life, most of them conglomerate, and only a few are not 

united, such as the economically dispersed Arab world, which deals weakly 

and humbly with the major global economic blocs, like the European Union 

model, and aware of the formality of Arab blocs such as the Arab Gulf 

Cooperation Council and the Arab Maghreb Union. Through this book, we 

seek the issues of the revival of the Arab Maghreb Union between economic 

policy and political economy through an intellectual legal study compared to 

the law of the European Union, to identify the causes of failure and the 

mechanisms of recovery. 
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  اإلهداء
  .  الشهداء بالعالم اإلسالم 

 إىل ماليي  

    الشهداء بالوطن العرب 
 .إىل ماليي  

    الشهداء بالمغرب العرب 
 .إىل ماليي  

  إىل ماليي   الشهداء بالجزائر. 

    فلسطي   ، سوريا ، اليمن ، ليبيا و العراق : إىل جراح الوطن العرب. 

  آكل من ثمرها  
 وأرتاح تحت ظل أمنها. إىل أب   الشجرة الطيبة الت 

  .إىل أم  األرض الطيبة نبع الحنان والحياة 

  .الدنيا  
 
  الطيبي   سندي ف

 
 إىل إخوب

  .يف   المصون أم الشر
 إىل زوجت 

  .يف  إىل فلذة كبدي شر
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 التشكرات

  الحمد والشكر هلل عىل نعمة اإلسالم، الحمد والشكر هلل عىل بسطة الصحة

والشكر هلل عىل بسطة العلم واللغة والحمد والشكر هلل عىل والعافية، الحمد 

 .بسطة األخالق

 الحمد والشكر هلل عىل نعمة الوالدين واإلخوة. 

 الحمد والشكر هلل عىل نعمة الزوجة الصالحة والولد الصالح. 

 الحمد والشكر هلل عىل نعمة األصدقاء األوفياء. 

  مانالحمد والشكر هلل عىل نعمة الوطن واألمن واأل. 

 الحمد والشكر هلل عىل نعمة الهداية. 

  حفظ هللا لنا الجزائر والمغرب العرب   والخليج العرب   والشام العرب   والقرن

  العرب   ومرص والسودان واألمة العربية واإلسالمية جمعاء
 .اإلفريق 

  أحصيتها من فيضه تعاىل علينا ، وحفظ هللا ما لم  
حفظ هللا كل هذه النعم الت 

 .ددا، ويحصيه رب   عنده، آمي   يا رب العالمي   أحصيه ع
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 مقدمة 
ق والمغرب حتى قبل أن تضع الحرب         ي المشر

 
ي حلم راود بعض القادة ف إن التكتل العرب 

جاع  ي تلك الظروف االستثنائية، وبعد اسبى
 
العالمية الثانية أوزارها، ولكنه بالنهاية لم يتحقق ف

لسيادتها زادت هالة الطموح اتساعا، ولكنها بالنهاية مجرد هالة فكرية أغلب الدول العربية 

انطلت عل أصحاب القرار، حيث اإلرادة السياسية تشي عكس اإلرادة االقتصادية وعكس 

فال الدول تكتلت وال توحدت، وبالمقابل بعضها انقسمت والبعض اآلخر . إرادة الشعوب

 .ينتظر الدور

ي إىل النموذج الفريد لالتحاد أما مجلس التعاون الخلي
ي فنموذج ال يرتقى ق العرب 

ي بالمشر ج 

ي الذي لم يرى النور إال  ، وعل غب  ذلك المقاس نجد بالمغرب إتحاد المغرب العرب  ي األوروب 

عل الورق بما تضمنته مختلف اإلتفاقيات الدولية اإلقليمية، السياسية منها واإلقتصادية، 

أما الواقع فغب  ذلك حيث  وما تضمنته كذلك معاهدة اإلتحاد، الثقافية منها واإلجتماعية، 

 .نلمس الفشل الذري    ع لهذا التكتل

اتيجية، وكذلك  وبالمقابل نجد أن أغلب دول العالم تتكتل إقتصاديا لتحقيق مصالحها اإلسبى

ى لتحقيق هذه المصالح، عل  ، فكان ذلك دأب التكتالت القارية الكب  ي
ي الجانب األمت 

الشأن ف 

ي تضم أقوى األقطاب العالمية من حيث القوة 
ي ومنظمة شنغهاي التى غرار اإلتحاد األوروب 

وعل شاكلتها تتكتل الدول المتصلة إقليميا لتحقيق ذات المصالح، أو . اإلقتصادية والعسكرية

 .عل االقل المصالح اإلقتصادية

ي فقد تحققت بالمفهوم الشكلي فقط عل مست ، و   وىأما فكرة التكتل العرب  ي الخليج العرب 

ي صورة  كذلك الشأن عل مستوى 
ي فلم يعدوا التكتالت الصورية ف 

، أما البافى ي المغرب العرب 

فقاعات كفقاعات الصابون، رسعان ما تتفرقع، مثل الوحدة المرصية السورية أو المرصية 

ي فكانت من حيث ال ي الخليج أو المغرب العرب 
تشكل السودانية، أما التكتالت العربية ف 

ي 
، حيث نشأت ألسباب سياسية حينا وإعالمية ف  ي

إستثناءا عل أساسيات التكتل الحقيقى

 .  أغلب األحيان، فلم يحذوها ذات النجاح الذي تكللت به أقرانها بأوروبا وآسيا

وقبل الحديث عن النجاح أو الفشل الذي يصيب الفكر التكتلي لدى الدول العربية، يجب  

كب   عل أبرز 
ي تضخيم التحديات أو تذليلها إلفشال أو إنجاح هذا  كذلك البى

ا ف  المعالم تأثب 

، إذ يتمثالن  ي الفكر، إنهم معلمي   مهمي   بصورة عامة، وعل الخصوص إتحاد المغرب العرب 

ي 
 .السياسة االقتصادية وإقتصاد السياسة: أساسا ف 

لة واحدة، يتأثران حيث يستحيل أن تنفصل السياسة عن االقتصاد، فهما بالنهاية وجهان لعم

 ويؤثران ببعضهما البعض بي   اإليجاب والسلب، بما يمكننا من تجريد المفاهيم  التالية: 

ي عليه ، * ها السلت  السياسة  قد تخدم االقتصاد عندما تؤثر فيه إيجابا، كما قد تهدمه عند تأثب 

 إنها السياسة اإلقتصادية. 
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ي عليها، االقتصاد قد يخدم السياسة عندما يؤثر فيها إ* ه السلت  يجابا، كما قد يهدمها عند تأثب 

 .  إنه االقتصاد السياسي

ي علم السياسة  وعلم االقتصاد، إذ من خالله نلمس مدى تأثب  *
 
االقتصاد السياسي له أهمية ف

 قوة االقتصاد بالدولة عل طبيعة إرادتها السياسية 

ي السياسة االقتصادية للدولة ليست ذاتها السياسة االقتصاد*
ية للتكتالت أو اإلتحادات التى

تنتمي إليها ذات الدولة. و االقتصاد السياسي كذلك، بذات الدولة يختلف عن ذات التكتل أو 

 اإلتحاد. 

ي يتطلب تفعيال للفكر  ها عل واقع إتحاد المغرب العرب  ي مدى تأثب 
 
وإن إدراك هذه المفاهيم ف

، االقتصادي والسياسي مع ضبط معالم المقارنة ضمن فضاءات أخرى.  ي
 القانوب 

 ، ي ي إسمه إتحاد المغرب العرب  ومن خالل هذا المؤلف سوف نسلط الضوء عل تكتل عرب 

ي الذي لم يرى النور، ولم يبقى 
 
 منه إىل قانون اإلتحاد بما ضّم من معاهدات وإتفاقيات جمة ف

جل المجاالت وعل الخصوص المجال اإلقتصادي، بما يوحي ويؤكد فشل هذا التكتل 

إقتصاديا، وحيث هذا الفشل كان من منطلق فشل السياسة اإلقتصادية لكل دولة من الدول 

موريطانيا، قبل أن يمتد الفشل إىل اإلتحاد  الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب و : األعضاء الخمس

 .ككل بسبب فشل إقتصاد السياسة لكل أعضائه

يعات اإلتحاد،  وال نسىع من خالل هذا المؤلف إىل مجرد كشف الثغرات القانونية لمجمل تشر

أو إىل مجرد كشف أسباب فشل السياسات اإلقتصادية ألعضاء اإلتحاد، أو فقط كشف 

ألخرى، بل سنقدم الحلول العالجية لمواطن الخلل إلنعاش إتحاد مواطن وأسباب الفشل ا

ي 
ي المنطقة، وكمحور للتنمية ولرفاهية كل الشعوب ف 

ي كقوة إقتصادية ضاربة ف  المغرب العرب 

ي هذا البحث ، فنقارن إتحاد المغرب 
هذا اإلقليم، حيث نعتمد عل المقارنة كمنهج علمي ف 

ي مع تكتل ناجح وآخر لم يحذوه ي  العرب 
النجاح من الناحية الموضوعية، أما األول فيتمثل ف 

ي  ي العرب  ي مجلس التعاون الخليج 
 
ي ف

، ويتمثل الثاب  ي  .اإلتحاد األوروب 

ي لها عالقة بمحتوى 
وبداية من خالل المقدمة يجب أن نستذكر جملة من المفاهيم التى

تصادية، السياسة القانون اإلقتصادي، الركود اإلقتصادي، السياسة اإلق: البحث، عل غرار

ي كتكتل ناجح، وبعض المفاهيم   المالية، السياسة النقدية، أسباب التكتل، اإلتحاد األوروب 

 .كتوطئة لعرض المؤلف

إن القانون اإلقتصادي هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة المنظمة لسلوك األشخاص 

قتصادية المتبعة من طرف داخل المجتمع من الناحية اإلقتصادية، مهما كانت السياسة اإل

ي أغلب الدساتب  العالمية . الدولة، حرة أو متدخلة أو مختلطة
أما األمن اإلقتصادي المدسبى ف 

عموما والعربية خصوصا بمسم تحقيق العيش الكريم للمواطن، فلن يتحقق إال من خالل 

ية قبل المادية،  حوكمة السياسة اإلقتصادية للدولة واإلستغالل الرشيد للموارد البشر

ي وأمن التشغيل، إذ تعد من 
، األمن الغذاب  ي

ي تحقيق األمن الماب 
والمتمثلة عل الخصوص ف 

 .أهم قوائم األمن القومي للدولة
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ي 
 
أما السياسة اإلقتصادية فهي مجموع اإلجراءات والتدابب  المتخذة من طرف الحكومة ف

ة للدولة من خالل وسائل مالية صورة قواعد قانونية عامة ومجردة لتنظيم البيئة اإلقتصادي

ي مجملها إىل تحقيق أهداف إقتصادية مثل 
 
ي تهدف ف

القضاء عل البطالة أو :  ونقدية ، والتى

اإلنقاص من نسبتها ، ويتحقق ذلك عند التناسب الطردي بي   نسبة النمو اإلقتصادي والنمو 

ائية للمواطني   ، من أجل توسيع حلقة ي ، حماية القدرة الشر
اإلستهالك كضامن  السكاب 

أساسي لحماية قوة حلقة اإلنتاج ، التوزي    ع العادل للدخل بي   مختلف األشخاص ، والذي 

يعزز الثقة بي   األشخاص والحكومة ، محاربة التضخم أو التقليل من حدته ، إحداث تنمية 

ا إقتصادية من خالل تحقيق معدل نمو إقتصادي مساوي أو أكب  من معدل تزايد السكان ، لم

ي تحقيق العيش الرغيد والرفاهية بي   السكان 
 
ي ف  .له من أثر إيجاب 

ي ضوء التنمية المستدامة، السىعي  
 
اتيجية الحكم الراشد ف و لكن هذه التنمية تحتاج إىل إسبى

ي الحاله العكسية 
 
ي أو عل األقل متعادل ، ألنه ف ان تيجاري إيجاب 

تضطر الحكومة  لتحقيق مب  

ي عل السياسة إىل إتخاذ إجراءات وتد ابب  إقتصادية للموازنة من شأنها التأثب  السلت 

ي السياسات اإلنفاقية لمختلف األشخاص 
اإلقتصادية للدولة ، السىعي للتحكم الرشيد ف 

ي السياسات اإلنفاقية لألرس من خالل 
بمختلف القطاعات بالدولة ، السىعي للتحكم الرشيد ف 

ي مختلف أنماك اإلستهال
 .ك األرسية التأثب  الرشيد ف 

وترسم الخريطة السياسة اإلقتصادية للدولة وتفعل من طرف أشخاص فاعلة وأخرى 

يعية، ولكن مدى تحقيق أهدافها : مساعدة من السلطات الثالث التنفيذية، القضائية والتشر

متوقف عل حسن إختيار األدوات واإلجراءات من جهة، وعل مدى تعاون هؤالء األشخاص 

 . من جهة أخرى

السلطة التنفيذية ترسم خريطة السياسة اإلقتصادية للدولة من خالل صياغة جملة من ف

المالية، النقد والقرض، البنوك، الجبايىة المحلية، اإلستثمار، : المشاري    ع القانونية مثل

وهذا إضافة إىل مختلف النظم القانونية المتعلقة بهذه  .الجمارك، الصناعة، التجارة، الفالحة

يعية فتصادق عل هذه المشاري    ع أو تطلب تعديلها أو إلغائها، ثم  المشاري    ع، أما السلطة التشر

ي حي   تعالج السلطة القضائية ما أصاب نظام هذه السياسة من 
تفرض رقابة بعدية عليها، ف 

خلل، بواسطة مختلف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، أو من خالل تحريك الدعاوى 

 . العمومية من طرف النيابة

فمن خالل السياسة اإلقتصادية تعمل حكومات الدول عل إحداث توازن بي   زيادة النمو 

ي حالة زيادة النمو اإلقتصادي بنسب أكب  من نمو 
ي وزيادة النمو اإلقتصادي، فق 

السكاب 

السكان، سوف ينعكس ذلك باإليجاب عل رفاهية كل قطاعات الحكومة وعل رفاهية العيش 

ي الحالة العكسية سينعكس اإليجاب سلبا، وتعمل . كقاعدة عامةلكل أطياف المجتمع  
وف 

اتيجية سياستها اإلقتصادية القائمة  الحكومة حينها عل الخروج من هذا النفق من خالل إسبى

 .  عل السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التجارية الخارجية
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ي تعتمدها الحكومة، ينفذها 
البنك المركزي للحكومة من خالل سلطة  أما السياسة النقدية التى

ي كل األحوال ال 
 
ة قد تكون مستقلة عن الحكومة أو تابعة لها ، وف النقد والقرض، وهذه األخب 

، فهي تعتمد أساسا عل األموال  تتأثر بالنقابات العمالية ، عكس تأثرها بنسبة التضخم الماىلي

ي نسبة الفا
 
ي التداول من خالل التحكم ف

 
ة، فعند إرتفاع نسبة التضخم المعروضة ف ئدة المتغب 

اض، ي إرتفاع تكاليف القروض، فيحجم األشخاص عن اإلقبى
و  مثال ترفع نسبة الفائدة بما يعت 

، فيقل الطلب وينخفض التضخم، وهذا المجال  بالموازات مع ذلك ينقص اإلنفاق اإلستهالكي

 .ال تأثب  للنقابات العمالية فيه

ي حال حدوث الركود اإل
 
قتصادي تخفض نسبة الفائدة وقد تصبح صفرية، فتقل أو تنعدم وف

 ، اض، وبالموازات مع ذلك يزيد اإلنفاق اإلستهالكي تكاليف القروض، فيتحفز األشخاص لإلقبى

يد الطلب المحفز للمستثمرين عل زيادة العرض، وهذا من شأنه تحريك عجلة اإلقتصاد،  فب  

ي غب  مب ي هذه الحالة هناك تأثب  نست 
 
هم عل أرباب وف ارسر للنقابات العمالية من خالل تأثب 

 .العمل

ي تحقيق الغايات السابق ذكرها مقارنة بالسياسة المالية، 
ة ف  وتعد السياسة النقدية أرسع وتب 

ي تعد المجال األرحب لتدخل النقابات وفرض ضغط عل الحكومة عند إعدادها 
والتى

انية العامةلسياستها المالية، من خالل نسب توزي    ع النفقا ي المب  
فالسياسة . ت العامة ف 

ة قد تتغب   النقدية تنفذ عن طريق البنك المركزي من خالل سلطة النقد والقرض، وهذه األخب 

ي قانون المالية السنوي كقاعدة 
جم ف  ي تبى

ي السنة، عكس السياسة المالية التى
عدة مرات ف 

 .عامة، أو القواني   المالية التكميلية كإستثناء

سياسة المالية للحكومة فتطرح من خالل برنامج الحكومة الذي يطرح للنقاش والموافقة أما ال

جم عمليا من خالل قانون المالية، ومختلف قواني   المالية  يعية، كما يبى عل السلطة التشر

يعية، ثم بعدها  ي تطرح كذلك للدراسة من خالل لجنة المالية للسلطة التشر
التكميلية، والتى

 .ويتللنقاش والتص

فمن خالل السياسة المالية تحدد الحكومة حجم النفقات بالموازات مع حجم اإليرادات، 

ي حال الركود 
ائب وترفع معدل اإلنفاق، ويحدث ذلك خاصة ف  ولذلك قد تخفض من الرص 

كما ترفع الحكومة من قيمة . اإلقتصادي، وهو ما يسم بالسياسة المالية التوسعية للدولة

ائب وتخفض  ي حال التضخمالرص 
 . معدل اإلنفاق وهذا ما يحدث خاصة ف 

ي كل األحوال يجب عل الحكومة أن تعد سياستها اإلقتصادية بناءا عل التوازن بي   
وف 

ي اإلنكماش أو التوسع، فكما ال يمكنهما اإلنكماش 
السياستي   النقدية والمالية، عند التفكب  ف 

وسع إحد
َ
ت
َ
ى السياستي   وإنكماش األخرى بالمقابل يخدم معا أو التوسع معا كقاعدة عامة، ف

اتيجية من قبل الحكومة قبل . النمو اإلقتصادي ي كل الظروف هذا يتطلب دراسة إسبى
وف 

 .اإلقبال عليه
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ائب، كما  إن أهم أدوات السياسة المالية التوسعية: رفع نسبة اإلنفاق العام أو تخفيض الرص 

ة الخروج من األزمات اإلقتصادية وحتى قد تلجأ الحكومة إىل إعتماد األداتي   معا  لتشي    ع وتب 

اإلجتماعية. وعليه تتبع الحكومة السياسة المالية التوسعية لغرض تحريك اإلقتصاد الراكد 

من خالل تشجيع المستثمرين عل الرفع من الناتج المحلي من خالل مختلف اإلمتيازات 

التكميلية لقانون المالية وتحفب   حلقة المالية الممنوحة بموجب قانون المالية أو القواني   

ائب الذكية عل األشخاص، سواء عل مستوى التوزي    ع  اإلستهالك من خالل فرض الرص 

ونية  ، وتوسيع سياسة الدعم اإلجتماعي الذكي والذي يتم بطريقة إلكبى اإلقليمي أو القطاعي

ريك العديد من ذكية، وهذا من شأنه توفب  بعض المال لدى األشخاص، والذي سينفق لتح

ة.   المجاالت الخدماتية مبارسر

ي   
 
فهذه السياسة بيد الحكومة حتى تتمكن من تحقيق التنمية اإلقتصادية من خالل تحكمها ف

ي خفض التضخم، 
 
آلية اإلنفاق العام بما يدخل خزينة الدولة من إيرادات عامة، وتحكمها ف

ي أحي
 
ان إستثنائية تتبع بعض الحكومات ولهذا قد تكون توسعية، كما قد تكون إنكماشية، وف

ي قانون 
ي بعض قوانينها المالية سياسة مرنة بي   التوسع واإلنكماش، وهذا ما سلكته الجزائر ف 

ف 

ي إنعكست عل كل 0000المالية التكميلي 
، نظرا للظروق اإلقتصادي العالمية الجامدة ، والتى

 العالقات اإلقتصادية بي   دول العالم، ومنها الجزائر. 

ي إنكماش اإلنقاق العام لتشجيع اإلنفاق أ
ما السياسة المالية اإلنكماشية للحكومة فتعت 

الخاص، ورفع نسب الجباية المقتطعة لصالح الخزينة العامة، بما قد يرشد نمطية اإلستهالك 

إلمتصاص الكتل المالية المشكلة للتضخم وعند عجز الموازنة العامة  وتعتمد كذلك العام،

ي حالة الرص  
: وف  ي

انية العامة، وف اإلقتصادية الطارئة. أما أهم أدواتها فتتمثل ف  ي المب  
التحكم ف 

ي سياسة تنفيذ األشغال العامة،
يبية، خفض اإلنفاق العام، التحكم ف  ي السياسة الرص 

 التحكم ف 

ي والتمويل الماىلي غب  التقليدي
اض من النظام غب  المرصف   .اإلقبى

كماشية إىل سياسة توسعية عند تحقيق موازنة إيجابية وقد تتحول السياسة المالية اإلن 

انية  بإرتفاع المداخيل من جهة، وخاصة عند إرتفاع سعر النفط كأحد المداخيل األساسية لمب  

اء السلم اإلجتماعي ،  الدولة، واإلستجابة لمطالب الجبهة اإلجتماعية من جهة أخرى، أو لشر

وتحقيق التنمية مثل دفع الكتلة الناخبة إىل   أو لتحقيق غايات أخرى غب  تحريك اإلقتصاد 

ي العملية اإلنتخابية بعد جس نبض عزوفها عن ذلك، كما قد تتحول السياسة 
المساهمة ف 

 النقدية التوسعية إىل إنكماشية ألسباب سبق التطرق لها. 

سياسة مالية مرنة بي   التوسع واإلنكماش، كأن تخفض من وكإستثناء يمكن للدولة إتباع 

ائب ال ائية، وخفض الرص  ي رفع مرتباتهم وتحسي   قدراتهم الشر
ائب عل األفراد لتساهم ف  رص 

كات لتشجيع التشغيل، وبالمقابل تفرض عل المؤسسات العمومية سياسة  عل أرباح الشر

، وتوقف إنجاز بعض المشاري    ع، كما ترح   إنجاز  انية التسيب  وحتى التجهب   ي مب  
تقشفية ف 
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وع  مشاري    ع أخرى إىل وقت الحق، وهذا الدمج إتبعته الحكومة الجزائرية من خالل مشر

 .0000المالية التكميلي 

ي تحقيق أمنها اإلقتصادي من خالل السياسات 
 
ي كل األحوال قد توفق الحكومات ف

 
وف

وط التنموية الداخلية، أهمها جودة  السابقة الذكر ضمن إطار مجموعة من العوامل والشر

ي 
 
ي ف

ي، ليأبى ي المورد المادي الذي سخره هللا للمورد  المورد البشر
 
ي جودة التحكم ف

المقام الثاب 

ي، فمتى إستعىص عليها تحقيق ذلك لوحدها، فإنها تتبع خيار التكتل اإلقتصادي.   البشر

، وتكتلت دول  ي وعل ذلك األساس تكتلت الدول األوروبية تحت مظلة اإلتحاد األوروب 

ي تحت إطار إتحاد المغرب  ي ضمن المغرب العرب  ، كما تكتلت بعض دول الخليج العرب  ي العرب 

، ي ي العرب  ولكن النجاح  وتكتلت الكثب  من الدوالآلسيوية،  ما يعرف بمجلس التعاون الخليج 

ي تحقيق األهداف التنموية من خالل التكتالت غب  مضمون بمجرد التكتل. 
 
 ف

ي تحقيق أهداف التكتل من خالل تحقيق
 
ي ف التكامل بي   الدول  ولذلك نجح اإلتحاد األوروب 

ي تحقيق ذلك، ال 
ي ف  ي جل المجاالت التنموية، وبالمقابل لم ينجح العالم العرب 

األوروبية ف 

ي 
، فقوة البناء ف  ي ي العرب  ي وال بواسطة مجلس التعاون الخليج  من خالل إتحاد المغرب العرب 

ي ذلك عن صالب
ي قواعد اإلنشاء، أما إن كانت غاية ذلك زخارف المظهر، فال يغت 

ة التكتل ف 

 شت   . 

فسياسة السلطة الحاكمة بالدولة قد تخشر عل سيادتها من التكتل، فتتظاهر بالتكتل مع 

ي 
ي الواقع، بما ال يخدم المجموعة ف 

ها من الدول ظاهريا، وتمتنع عن تحقيق ذلك ف  غب 

ي دوىلي 
ي    ع إنشاء التكتل كشخص قانوب  ي تشر

 . تحقيق أهدافها المعلنة عنها ف 

أظهرت أن الدول القوية بمواردها األولية تخشر ضياع سيادتها أو جزء منها، والدراسة 

ة قائمة عل حكم وسلطة األشخاص الطبيعية وليس حكم  وبالخصوص إن كانت هذه األخب 

وسلطة المؤسسات العمومية، فهذا النوع من الحكم أو السلطة ال يخدم األهداف 

اتيجية للتكتل اإلقتصادي، كما ال يخ  .دم تنمية الدولة نفسهااإلسبى

بل يخدم بالنهاية تنمية المصالح الشخصية، خصوصا إن كانت موارد هذه السياسة خارج 

وات الخام من النفط والغاز، حينها ال  إطار الجباية المحلية، كأن تكون من موارد بيع البر

ي تحدث رسا وعلنا، ضنا منه أنه ل
ث أغلب الشعب من رسقات المال العام التى م يكن يكبى

الضحية، ولكن بالمقابل تدرك البقية القليلة أنها الضحية الوحيدة، قد تسكت عل مضض 

ة ي أحيان كثب 
 .حينا، وتخشر آثار الفوض  ف 

قيه وغربيه، شماله وجنوبه، فما  هكذا هي نقمة إقتصاد السياسة ي النفطي رسر عل العالم العرب 

، وال بالتكتل ترك بعض دوله تتقدم، وال سمح لهذا العالم بالتكت ي ل عل شاكلة اإلتحاد األوروب 

ي أقىص األحوال إقليميا
هالة من التفكب  الزائف الذي إنطل  حيث رسم إقتصاد السياسة . ف 
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ي كذلك، وهذا الواقع خلف الوهن  ي والمغرب العرب  عل السلطة الحاكمة لبلدان الخليج العرب 

ي للدول العربية، فتلجأ إىل مع
الذي يشعرها بالخوف  الجة هذا األخب  الظاهري وحتى الباطت 

، إىل إظهار الود إىل األقطاب  ي دول المجتمع الدوىلي
ى
الدائم من مخاطر اإلبتالع من طرف باف

ي تشكيل 
 
 ف

ً
، كما قد تظهر حقيقة القوية بالعالم، عل شاكلة أمريكا أو روسيا أو الصي  

ة بي   تحالفات فق اقيع الصابون والتحالفات التحالفات أو التكتالت، ولكن المفارقة كبب 

 .  الحقة

ي  ي مجلس التعاون الخليج 
 
فكذلك كانت أكب  التحالفات أو التكتالت العربية الحالية ممثلة ف

، ولو أنه لم يصل ولو نسبيا  ي  صمودا للتحديات من إتحاد المغرب العرب 
ي الذي كان أكبر العرب 

كثب  عل مستوى العالم ومقارنة إىل الريادة المنشودة أو المتوقعة منه مقارنة بأقرانه ال

ي تحقيق األهداف المنشودة من 
 
ي فلم ينجح ف باألهداف المسطرة، أما إتحاد المغرب الغرب 

ي بقت حبيسة األمانة العامة لهذا التكتل
 .خالل معاهدة التأسيس وأغلب اإلتفاقيات التى

ي  ولدت فكرة إتحاد فبلغة التاري    خ واألرقام فكرة الثورات عل الدول قبل ميالد  المغرب العرب 

، وإشتد عودها بقيام هذه الثورات، وخصوصا الثورة  1المستعمرة ي لدول المغرب العرب 

ي صل هللا عليه وسلم بأن  ، إيمانا من هذه الدول بسنة النت  الجزائرية عل المستعمر الفرنشي

ي محمد صل هللا عليه وسلم ب  جرد ذلك المفهوم النت 
المفارقة يد هللا مع الجماعة، حي  

ي تأب  اإلنكسار والعود الواحد الذي ال يفتأ 
الموجودة بي   قوة حزمة من العيدان الخشبية التى

 .يتحطم بأبسط قوة عضلية

ي سيادتها، وكادت  جعت دول المغرب العرب  ت هذه القوة حي   اسبى
ولكن لألسف الشديد فبى

اعات بي   أعضائها  
قائمة، إىل أن رأت النور  ، ولكن فكرة التكتل ظلت2تنعدم بحلول بعض الب 

ي سنة  ، ولكن لألسف أمش التكتل شعارا 3191بموجب إبرام معاهدة إتحاد المغرب العرب 

ي لم تصدق إال  3أجوفا، بما ترتب عن ذلك من إجتماعات رئاسية
تعد عل أصابع اليد، والتى

يعية لمختلف  عل ستة إتفاقيات من مجمل الست والثالثي   الموقعة، كمحصلة تشر

ي مختلف المجاالتا
اإلقتصادية، اإلجتماعية، : إلتفاقات الوزارية لمختلف لجان اإلتحاد، وف 

ها الكثب    .4الصحية، الفالحية، التجارية، الثقافية، والقضائية، وغب 

مة بي   دول اإلتحاد منطقة التبادل الحر لدول إتحاد : ومن اهم مواضيع اإلتفاقيات المب 

ي عام  ي عام ، اإل 3110المغرب العرب  و السوق  3111 تحاد الجمركي لدول إتحاد المغرب العرب 

ي عام  كة لدول إتحاد المغرب العرب 
ا عل ورق،  ، ولكن كل ذلك لم يعدوا إال0000المشبى حب 

واألرقام خب  دليل عل ذلك، إذ بالكاد يصل حجم المبادالت التجارية البينية لدول اإلتحاد 

                                                             

 .إيطاليا، فرنسا وإسبانيا 1 

 .عل الخصوص بي   المغرب االقىص والجزائر وبي   موريطانيا والمغرب األقىص 2 

ي  3   .ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريطانيا: إجتماعات رؤساء دول إتحاد المغرب العرب 

 .أنظر إىل المالحق 4 
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،  %00و %10ا بي   ، بينما تقفز هذه النسبة إىل م3% ي ي ذات التعامالت مع اإلتحاد األورب 
 
ف

ي دول القارات، وخصوصا آسيا ثم أمريكا
ى
 .وبنسب ال يستهان بها كذلك مع باف

وهذا عل الرغم من إمتالك كل المؤهالت اإلقتصادية للتكتل، نهيك عن المؤهالت 

ذاته، أال وهو اإلسالم، وحتى العرق اإلنتمائية، فلغة دول اإلتحاد ذاتها أال وهي العربية، والدين 

جاع  ذاته، مزي    ج بي   العروبة واألمازيغية، والتاري    خ ذاته كذلك، آخر صوره التحرر وإسبى

ي كل الصور، أدناها 
 
السيادة بدم الشهداء، وذات التاري    خ يرسم أن معالم اإلستعمار قد تعود ف

 ، ي
وليس أئمن من هذه الصور إال قابلية الشعوب لإلستعمار، وأعالها هو اإلستعمار الحقيقى

ي كل صوره
 
 .التكتل ف

ي لها مؤهالت جمة، أهمها  :فمن الناحية اإلقتصادية دول إتحاد المغرب العرب 

 ي تزيد
عن المئة مليون نسمة، وهذه الشساعة لها   شساعة حلقة اإلستهالك التى

ي العديد من المج
 
ي ف

ي تنمية حلقة اإلنتاج وتحقيق اإلكتفاء الذابى
 
 . االتأهميتها ف

  ي حاجات المنطقة، وبما يعزز الحصول عل
إمتالك طاقة النفط والغاز، بما يكق 

ورية للتنمية اإلقتصادية، فاإلتحاد له طاقة  أموال طائلة من العمالت الصعبة الرص 

إذ لإلتحاد  تصدير تربوا عن ثالثة ماليي   برميل من النفط يوميا، والغاز كذلك،

ي الب  والبحر 
 .، وإنتاجاته كذلكإحتياطات ضخمة ف 

 إمتالك ما يربوا عن نصف اإلحتياط العالمي من الفوسفات. 

  وات الباطنية، عل غرار الحديد، الذهب ة جدا من البر إمتالك إحياطات عالمية كبب 

 .واليورانيوم

  إمتالك سواحل بحرية طويلة جدا، تطل عل المحيط األطلشي من الجهة الغربية

لجهة الشمالية، بما يؤهلها إلمتالك أسطول بحري والبحر األبيض المتوسط من ا

ي تجوب  تجاري
وة السمكية الهائلة وذات النوعية الممتازة، التى قوي، نهيك عن البر

 .لدول اإلتحاد 5المناطق البحرية اإلقتصادية الخالصة 

  . إمتالك إحتياطات ضخمة من المياه الجوفية 

 ي حباها هللا لهذه إمتالك مؤهالت سياحية عظيمة جدا، أبسطها الطبي
عة الغناء التى

المنطقة، حيث الفصول األربعة، والتضاريس الجيولوجية المتنوعة، نهيك عن 

ي الصحاري، الهضاب، التالل، الجبال، الكهوف، 
األماكن السياحية الطبيعية ف 

، وهذا من شأنه خلق ثروة هائلة إبتداءا من السياحة  ها الكثب  الغابات، السواحل وغب 

 .، نهيك عن السياحة األجنبيةالداخلية

                                                             

لقد حدد القانون الدوىلي للبحار طول المنطقة اإلقتصادية الخالصة للدول المطلة عل الساحل البحري  5 

ميل، وتحسب إبتداءا من خط التماس العادي أو المستقيم للساحل الدولة، علما أن كل ميل  000بنحو 

 .كيلومبى  3.910بحري يساوي 



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

13 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

  ي لتصدير
ي ودول الساحل اإلفريقى  دول اإلتحاد األوروب 

بوابة إقتصادية هامة بي  

 اإلستثمارات وإنتعاش التجارة. 

؟ وهل مآله الزوال؟ أم مازال هنالك من  ي فماهي أسباب فشل قيام إتحاد المغرب العرب 

 اإلمكانيات والحلول ما يجعل إنعاشه ممكنا؟

ي هذا المؤلف كدراسة فكرية قانونية، بإعتماد مناهج التحليل، هذا ما س
 
وف نتناوله ف

المقارنة، اإلستقراء واإلستنباط، حيث سنسلط الضوء عل هذه الدراسة من خالل تقسيمها 

 :إىل

 الباب األول: األسباب الواقعية لفشل إتحاد المغرب العرب   

 ي األسباب السياسية لفشل إتحاد : الفصل األول  المغرب العرب 

  ي ي : اإلشكال المفصلي لفشل إتحاد المغرب العرب 
 الفصل الثاب 

 ي : الفصل الثالث  لفشل إتحاد المغرب العرب 
  نقمة النفط سبب مبارسر

  
 أسباب الفشل وآليات إنعاش إتحاد المغرب العرب   : الباب الثاب 

 ي : الفصل األول  األسباب الموضوعية لفشل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي
ي : الفصل الثاب   معوقات إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 ي : الفصل الثالث  آليات إنعاش إتحاد المغرب العرب 
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 :الباب األول

 األسباب الواقعية لفشل اتحاد المغرب العرب    
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 األسباب الواقعية لفشل إتحاد المغرب العرب   الباب األول: 

ي نجاح التكامل اإلقتصادي بي   الدول، عندما         
 
تعد التجارة من أبرز العوامل اإلقتصادية ف

ي إىل صورة السوق الموحدة، حيث السياسة النقدية الموحدة واإلتحاد اإلقتصادي 
ترتقى

ة كذلك عن التكامل ولكن بالمقابل هناك درجات أدب  من السوق  المفعل، الموحدة، والمعب 

كة، : اإلقتصادي، ولكن بدرجات أقل مثل ، السوق المشبى اإلتحاد اإلقتصادي، اإلتحاد الجمركي

ا منطقة التجارة التفضيلية   . 6منطقة التجارة الحرة، وأخب 

ي   أن يتحول التكتل الصوري للمغرب العرب 
ي اإلسالمي نتمت  إىل وإذ كنا بحكم اإلنتماء العرب 

ي من فراغ، بل ألهداف جمة، 
ي فسوق موحدة وعملة موحدة، فليس هذا التمت 

إتحاد حقيقى

 : من بينها

، حيث تعد  .3 تنمية البت  التحتية للدول األعضاء باإلتحاد عن طريق التكاتف الماىلي

ي عل
يان الحياة بالنسبة لإلقتصاد، والمتمثلة اللوجستيك المبت  ة رسر طرق : هذه األخب 

يد، األسواق، الموصالت وخ صوصا بالسكك الحديدية، المخازن، مستودعات التب 

، المطارات ة ....فضاءات شحن السلع، المواب   إألخ، حيث أن بعض دول اإلتحاد فقب 

ة عل غرار ليبيا وموريطانيا، وبعضها بي   المتوسط والضعيف عل  من هذه األخب 

ي بعض . 7غرار تونس والجزائر
ة، وهذا أكب  علما أن تكاليف اإلنتاج ف  دول اإلتحاد كبب 

ي الصغر
 .8معيق لمنافسة ذات اإلنتاج بتكليف متناهية ف 

جاع  .0 ي غداة إسبى تحريك دواليب اإلنتاج المعطلة، حيث كل دول إتحاد المغرب العرب 

اكي بقيادة : سيادتها إتبعت سياسات إقتصادية تبعية ألحد المعسكرين
ي اإلشبى

فى الشر

                                                             

ها بوز : درجات التكامل اإلقتصادي كما بينها الباحث 6  ي وتأثب   الجزائر واإلتحاد األوروب 
اكة بي   كري جمال، الشر

، نوقشت  ، تخصص إقتصاد دوىلي ، كلية العلوم 0031-0030عل اإلقتصاد الجزائري، رسالة ماجستب 

 .39اإلقتصادية وعلوم التسيب  والعلوم التجارية، جامعة وهران، ص 

 تعريفة جمركية منخفضة: منطقة التجارة التفضيلية .3

 حرية إنتقال السلع: التجارة الحرةمنطقة  .0

 تعريفة جمركية موحدة + منطقة التجارة الحرة : إتحاد جمرك   .1

كة .0  حرية إنتقال عنارص اإلنتاج+ إتحاد جمركي : سوق مشت 

ك : إتحاد إقتصادي .1 كة+ سوق مشبى  سياسة إقتصادية مشبى

 سياسة نقدية موحدة+ إتحاد إقتصادي : سوق موحد .6

ة للبت  التحتية، إال أن شساعة مساحة الجزائر، ووعورة أغلب تضاريسها،  وعل الرغم من  7  األهمية الكبب 

ة من تطوير بناها التحتية ي عدم تمكن هذه األخب 
 .كان أحد األسباب ف 

ب المفارقة الموجودة بي   النقل بالسكك الحديدية والنقل بالشاحنات، حيث  8  ولتجريد المفهوم، نرص 

ات من المقطورات ا ها قاطرة واحدة بسائق واحد وإستهالك كمية بسيطة من عشر ة تسب  لتجارية الكبب 

ات الشاحنات  ة وبواسطة عشر الوقود، فعند عدم وجود السكك الحديدية ُينقل المنتوج لمسافات كبب 

ات الكميات من الوقود، نهيك عن اإلهتالكات التقنية للعجالت وقطع الغيار، وكلها  ات السواق وعشر وعشر

 . ف تضاف عل سعر ذات المنتوجتكالي
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ي الغالب 
 
ي الرأسماىلي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وف ي أو الغرب 

اإلتحاد السوفيابى

وات الباطنية، عل  ي إحداث التنمية خارج إطار ري    ع البر
 
لم تنجح إقتصادات بعضها ف

ي النهاية توقف 
 
غرار ليبيا النفطية والجزائر كذلك، وموريطانيا بنسب أقل، بما نجم ف

ي الفضاء اإلقتصادي 9ارات العامة الكثب  من اإلستثم ، ويعد إتحاد المغرب العرب 

األمثل إلنعاشها بموجب توحيد السياسات اإلقتصادية ، وعل الخصوص السياستان 

 .المالية والنقدية

ي عن المئة  .1 بوا عدد سكان إتحاد المغرب العرب  توسيع حلقة اإلستهالك، حيث سب 

ي معادالت األ 
 
ا ف عمال ، حيث نجاح ديمومة النشاطات مليون، ويعد الرقم ممب  

ي أساسا عل كب  حجم اإلستهالك 
اإلستثمارية عل إختالفها، وتوسعها كذلك مبت 

ي الحالة العكسية يفضل المستثمرون المحليون اإلستثمار 
 
وديمومة توسعه، ألنه ف

، وحتى األجانب ال يستقطبهم فضاء اإلستثمار  ي كبب 
بدول أجنبية لها تعداد سكاب 

ل المضيفة إال إذا كانت ميدان جيد إلستهالك إنتاجهم، وعل هذا األساس بالدو 

الصي   إستقطبت عدد هائل جدا من المستثمرين األجانب، وخصوصا من دول 

ي   . اإلتحاد األوروب 

كة،  .0 توسيع حلقة اإلنتاج، وخصوصا عند إنتعاش سياسة المشاري    ع اإلقتصادية المشبى

ي لها عالقة بمدى تطور درجات 
التكامل اإلقتصادي بي   دول إتحاد المغرب والتى

، من منطقة التجارة التفضيلية إىل منطقة التجارة الحرة، ثم إىل إتحاد جمركي  ي العرب 

ي النهاية سوق موحد بسياسة نقدية 
كة وبعده إتحاد إقتصادي وف  فسوق مشبى

ي فحسب، بل ُيَمكن دول . موحدة
حيث هذا التوسع ال يخدم تخقيق اإلكتفاء الذابى

، وخصوصا أن هذه القوة تتطلب السعر  اإلتحاد من دخول عالم التصدير بقوة أكب 

 . 10األنسب والوفرة والديمومة

إمتصاص البطالة، حيث أن عجلة التنمية لدول اإلتحاد متوقفة عل قوة اإلقتصاد،  .1

الذي قد ينكمش بفعل السياسة المالية المنكمشة أو السياسة النقدية المنكمشة  

له عالقة باإلنتاج ومدى التوافق بي   المداخيل والنفقات، فإن تعرضت  كذلك ، بما 

إقتصاديات بعض دول اإلتحاد للركود تداعت لها البقية إلنتشالها من هذا الوضع 

ي الدول 
الذي قد يصاحبه مشاكل إجتماعية عل مستوى التشغيل، فتتداع كذلك بافى

ي ظل حرية تنقل ا
لعمال وحرية الحصول عل شغل، لحل مشكل البطالة ولو نسبيا، ف 

ي 
ما دام هؤالء يحملون جنسية دولة من دول اإلتحاد، وهذه الصورة لمسناها ف 

ي تعرضت إىل هكذا وضع، مثل اليونان
ي وبي   بعض دوله التى  .اإلتحاد األوروب 

                                                             

اكية بمنطق الملكية العامة  9  فعل سبيل المثال الجزائر إتبعت غداة اإلستقالل السياسة اإلقتصادية اإلشبى

ى، ولكن فشل  ي الصناعة عل الصناعات الثقيلة والمؤسسات الكب 
لوسائل اإلنتاج، كما أسست قواعدها ف 

ورة إنعاش البعض اآلخر هذه السياسة بما خلفته من جمود إقتصا  دي أدى إىل إفالس بعضها، وإىل رص 

فإن تعرضت سلعة ما للكساد أو لقلة المنتوج بدولة من دول اإلتحاد، فتعوض هذه القلة أو ذاك الكساد  10 

ي السوق الدوىلي شديد المنافسة
ي دول اإلتحاد، وبناءا عل ذلك تحافظ دول اإلتحاد عل حصتها ف 

 .من بافى
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الحفاظ عل مخزون العملة الصعبة بالخزينة العمومية لدول اإلتحاد، ويحدث ذلك  .6

ي صور بأكمل صوره عند ت
 
ي إبتداءا إىل إتحاد إقتصادي ف حول إتحاد المغرب العرب 

ي صورة إتحاد 
 
كة، ثم إنتهاءا بسوق موحد ف ك وسياسة إقتصادية مشبى سوق مشبى

إقتصادي و سياسة نقدية موحدة، وهذا المبتىع  من شأنه تحويل كل المبادالت 

ي ظل حركية عجلة 11التجارية بي   دول اإلتحاد بالعملة الموحدة
 
اإلنتاج وحرية  ، وف

المبادالت التجارية وحرية اإلستثمارات، نهيك عن قوة إستقطاب اإلستثمارات 

ي الدول األعضاء عن 
ي ستعزز من القدرات اإلنتاجية لإلتحاد، سوف تستغت 

األجنية التى

ي النهاية الحفاظ عل العملة الصعبة  12إقتناء ما ينتج داخل اإلتحاد
 
، وهذا من شأنه ف

ي الخزينات ال
 
ورة وال ينتج باإلتحادف  .عمومية لدول اإلتحاد إال عل ماله رص 

ية من  .7 ية، حيث نالحظ عل مضض هجرة األدمغة البشر إستغالل أمثل للموارد البشر

ي تأهلت 
ي نحو دول أجنبية، وعل الخصوص تلك التى الكثب  من بلدان المغرب العرب 

لبيئة المناسبة لها من بفضل األموال العامة، حيث قد ال تالم من باب عدم وجود ا

وط العمل أو لعدم وجود فرص عمل لها بالكلية، ولكن فكرة اإلتحاد، ولو  حيث رسر

كة، ثم إىل إتحاد إقتصادي  بنظرة تدرجية من اإلتحاد الجمركي إىل السوق المشبى

ي كل المجاالت داخليا، كما 
فسوق موحدة ، سوف توسع من فضاء اإلستثمارات ف 

وهذا من شأنه إمتصاص البطالة بإستغالل أمثل للموارد تستقطبها من الخارج، 

ية لدول اإلتحاد، نهيك عن إيجابيات اإلحتكاكات العلمية عند تجمها ضمن كيان  البشر

 .إستثماري واحد

تنسيق السياسات المالية، أين تظهر القيمة النوعية لتوحيد هذه السياسات، حيث  .9

ل الموازنة بي   قيمة اإليرادات وقيمة الدولة غب  المتكتلة تضع هذه السياسة من خال

ي نسب 
النفقات، فمتى حدث بي   ذلك خلل، تحاول تصليحه من خالل التحكم ف 

ي  13الجباية ونسبة اإلنفاق كذلك، وهذا من شأنه أن تكون هذه السياسة توسعية
ف 

ي سنوات أخرى، كما يمكن أن تأخذ العىص من الوسط 14سنوات معينة وإنكماشية
 15ف 

                                                             

ي الذي وحد السياسة النقدية لكل الدول األوروبية المنضوية تحت مظلة وهذا ما  11  ي اإلتحاد األوروب 
تجل ف 

، أين أصبح األورو عملة موحدة لكل التعامالت داخل اإلتحاد، كما تم تعويم هذه  ي تكتل اإلتحاد األوروب 

ي التعامالت التجارية الدولية. 
ة لتصبح من أقوى العمالت تداوال ف   األخب 

وهذه ليست مجرد فلسفة إقتصادية أو فقه إقتصادي أو رغبة من دول اإلتحاد قد يأخذ بها البعض دون   12 

ي ال بد وأن تتم صياغتها وفقا 
وط قيام السوق الموحدة لدول اإلتحاد، والتى البعض اآلخر، بل هي من رسر

ي صورة إتفاقيات بي   الدول أعضاء اإلتحاد
 .لقواعد موضوعية وإجرائية ف 

ائب من  تكون 13  ي اإلنفاق العام للدولة من جهة وخفض الرص 
السياسة المالية التوسعية من خالل الزيادة ف 

 .جهة أخرى، وهذا من شأنه توسيع دائرة اإلستهالك والتأثب  إيجابا عل دائرة اإلنتاج، المتناسبتي   طرديا

ي اإلنفاق العام لل 14 
ائب من تكون السياسة المالية اإلنكماشية من خالل الخفض ف  دولة من جهة ورفع الرص 

جهة أخرى، وهذا من شأنه تضييق دائرة اإلستهالك والتأثب  سلبا عل دائرة اإلنتاج، المتناسبتي   طرديا، وغالبا 

ي خفض نسبة التضخم
 .ما تلجأ الدول إىل مثل هذه السياسة عند رغبتها ف 
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ي صورة سوق موحدة تضع هذه السياسات بمنطق تشاوري،  اما الدو . 
 
ل المتكتلة ف

ي سياستها المالية، بما يمكنها من 
 
ي اإلتحاد الدول المتعشة ف

 
كما تساعد الدول ف

اللحاق بركب اإلتحاد، وخصوصا عندما تتعدد ميادين القوة اإلقتصادية بي   دول 

خص اإلمكانيات اإلقتصادية اإلتحاد، وهذا ما تحققه األرقام واإلحصاءات فيما ي

ي   .الهائلة والمتنوعة إلتحاد المغرب العرب 

تنسيق السياسات النقدية، من خالل إنشاء بنك مركزي لإلتحاد وعملة موحدة،  .1

ة مرحليا مع تنامي القوة اإلقتصادية لإلتحاد، حيث يصبح هذا  وتعويم هذه األخب 

ي تسيب  البنوك المركزية البنك هو محرك اإلقتصاد لدول التكتل من خالل الحوك
 
مة ف

ي اإلتحاد ومن خالل مرونة تحديد نسبة الفائدة بما من شأنه إحداث 
 
للدول األعضاء ف

ي كل المجاالت اإلستثمارية
 
 .ثورة ف

، وعل سبيل المثال  .30 اعات أو التوترات السياسية، حيث أثبت الواقع العالمي إحتواء الب  

سباب واهية أو مفتعلة أحيانا، ولكن فكرة أوروبا، أين كانت دوله دائمة التنازع أل 

ي إنطلقت من فلسفة توحيد الدول المنتجة والمصدرة للطاقة الفحمية 
التوحيد التى

ضمن تكتل إقتصادي واحد قلصت من هامش هذه التنازعات، وتحول التفكب  من 

ي تحويل 
المصالح الخاصة للدول إىل المصالح العامة لإلتحاد من خالل النجاح ف 

ا إىل أنجح سوق موحدة بظهور كيانات إتحادية أسم سلطة من سلطة الدول ، أوروب

ي لها قرارات أسم 
ي ال تعمل إال لصالح دول اإلتحاد، مثل المحكمة األوربية والتى

والتى

ي الذي يعد  16من قرارات كل المرافق القضائية لدول اإلتحاد  لمان األوروب  ، وكذلك الب 

يعية إتحادية أسم من يعية للدول ، وهكذا كذلك  سلطة تشر سلطة السلطات التشر

ي ينجح بقيادتها 
المفوضية األوروبية، وبمفهوم المخالفة القيادة الموحدة هي التى

اإلتحاد، عكس تعدد القيادات، وهذا ما نبغيه كهدف من تشكل إتحاد المغرب 

اعات والتوترات السياسية بي   دوله  
، كمرم إلمتصاص الب  ي العرب 

17. 

ي  .33
، حيث ظهر هذا الطابع اإلقتصادي بشكل كبب  ف  الخروج من نفق اإلقتصاد الريىعي

ليبيا والجزائر، أين تفوق مداخيل النفط والغاز عتبة التسعي   بالمئة، وإن هذا النفق 

                                                                                                                                                                             

ائب، حتى ال تضيق حلقة اإلنتاج،  فتتأثر أي، فال هي توسعية وال انكماشية، كخفض اإلنفاق وخفض  15  الرص 

ائية للمواطن  . القدرة الشر

عية حتى بعد إبرامها بي   دولة من دول اإلتحاد  16  ي تراها غب  رسر
يمكن لهذه المحكمة أن تبطل اإلتفاقيات التى

لمغرب ودولة من خارجه، حيث أبطلت عل سبيل المثال إتفاقيات تجارية بي   بعض دول اإلتحاد و دولة ا

ي مجال إستغالل ثروات واقعة بإقليم الصحراء الغربية، عل أساس أن هذا اإلقليم متنازع عليه 
األقىص ف 

اع هذه أصبحت ضمن أورقة األمم المتحدة .   ومشكلة الب  

ة بي   دولة المغرب األقىص ودولة الجزائر، و   17  كثب  ا ما حدثت نزاعات مسلحة حينا ودبلوماسية أحيانا كثب 

وحاليا . حدث نزاعات وقطع للعالقات الدبلوماسية بي   الجارتي   تونس وليبيا وبي   المغرب وموريطانياكذلك 

 .العالقات متوترة بي   هذه الدول 
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ي عل السياستي   المالية والنقدية لهذه الدول  أثر بشكل سلت 
مما إنعكس سلبا   18

اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث ال مناص من  كذلك عل سوء تسيب  كل المجاالت

وات الباطنية الناضبة، أين  بحث ساسة هذه الدول عن آليات إقتصادية بديلة للبر

يعد اإلتحاد من أفضل الفضاءات لهذه اآلليات من خالل المشاري    ع اإلقتصادية 

كة ومن خالل حرية تنقل األموال واألشخاص بي   دول اإلتحاد هذا من جهة . المشبى

ويمكن بالمقابل إستغالل البحبوحات المالية العظم المتأتية من تصدير الذهب 

األسود لتنمية البت  التحتية لدول اإلتحاد، بما من شأنه خفض تكاليف اإلنتاج 

ي الكثب  من المنتوجات، والتحول نحو وجهة تصدير الفائض 
 
ي ف

وتحقيق اإلكتفاء الذابى

 .نافشي المضمون بالجودة والوفرة والسعر الت

ي مجال اإلنعاش اإلقتصادي للدول الضعيفة، ويعد  .30
 
تكاتف الدول األعضاء باإلتحاد ف

هذا الهدف من أقوى أسباب تمسك الدول بالتكتل، حيث أن منحت  التنمية 

اإلقتصادية مهما أظهر نتائجه اإليجابية عل مستوى إقتصاد الدولة الواحدة، قد 

ضت له كل إقتصاديات دول المغرب ، وهذا ما تعر 19يتهاوى ألسباب متعددة 

ي  العرب 
ان التجاري لبعضها إيجابيا عل غرار  20 دون إستثناء، حيث بالكاد يظهر المب  

ليبيا والجزائر بسبب صعود أسعار النفط عالميا، ليتهاوى من جديد بتهاوي أسعار 

ي منفذ السياحة الدولية مخرجا لتقويت . هذا األخب  
ي وجدت ف 

وحتى الدول التى

ي هذا الجانب بسبب األزمة إقتصا
دها عل غرار تونس والمغرب، حدثت لها إنتكاسة ف 

                                                             

ي : علي لطرش، نقمة النفط  18  ولمزيد من المعلومات حول سلبيات اإلقتصاد الريىعي عل الجزائر طالع كتاب 

ي ظل 
السياسة اإلقتصادية للحكومة ) دراسة فكرية قانونية إقتصادية (، عل األمن اإلقتصادي الجزائري ف 

، برلي   ، ألمانيا، ط ي  . 0003،  3المركز الديمقراطي العرب 

ي زمن الرئيس  19 
ي مر بها اإلتحاد السوفيابى

ا ما تمر بأزمات إقتصادية كالتى فحتى الدول القوية إقتصاديا كثب 

ي أدت
إىل زوال هذه الدولة ، حيث قامت عل أنقاضها العديد من  غورباتشوف وكانت من بي   األسباب التى

ا  ي العالم، كثب 
الدول ، أبرزها وأقواها دولة روسيا، وكذلك دولة الواليات المتحدة األمريكية األوىل إقتصاديا ف 

ي 
ات حرجة إقتصاديا ، مثل أزمة العقار والبنوك األمريكية ، حيث هذه األزمة أثرت ف  ما كانت تمر بفبى

ي الكثب  من اإلقتصادات العالمية المتصلة به مما أحدث ركودا إقتصاديا عالميا، وطبعا اإل
قتصاد األمرييي وف 

ي 
ب أي إقتصاد ف  ، إنما نود اإلشارة إىل أن األزمات اإلقتصادية قد ترص  ب هذين المثالي   نحن من خالل رص 

الدول للحماية من هذا األزمات  العالم مهما ظهر أو أبدى للغب  قوته ، وعل هذا األساس تسىع أعلب

ي أين نوهنا بتوسع األزمة 
. وبطبيعة حال المثال الثاب  بواسطة قوة التكتل مع الغب  ضمن إتحاد دوىلي

اإلقتصادية األمريكية إىل أغلب دول العالم، فإن ذلك مرتبط أساسا بالتعامالت المالية الدولية بالدوالر 

ي الواليات المتحد
ة األمريكية، وأغلب العمالت الصعبة للدول العالم هي من الدوالر األمرييي الذي يصك ف 

، وخصوصا الدول النفطية ، حيث أي إنتكاسة لهذه العملة تؤثر بالسلب عل هذه اإلقتصاديات،  األمرييي

حتى إن أفلست أمريكا تصبح الخزينات العمومية  لمختلف الدول المألى بالدوالر األمرييي ال تحوي إال أوراقا 

ي إفالس عدد كبب  من الدول المتعاملة ال 
 قيمة لها ، أو ذات قيم متدنية جدا، أي بالخالصة إفالس أمريكا يعت 

 .  بالدوالر األمرييي

 .موريطانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا 20 
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ي صد هكذا أزمات 
 
الصحية العالمية الحالية لوباء كورونا، وعليه ليس بمأمن أقوى ف

 .إقتصادية من التكتل

تنسيق التعامالت اإلقتصادية مع الدول الخارجة عن إطار اإلتحاد، من خالل  .31

، وخصوصا ذات اإلتفاقات الداخلية ال مسبقة قبل إبرام اإلتفاقيات الدولية مع الغب 

األهمية البالغة، حيث هذا التنسيق من شأنه إجتناب الثغرات القانونية من جهة، 

وط مناسبة ومتالئمة مع قوة التكتل  .ووضع رسر

، ال  .30 ي
تقوية المكانة التفاوضية لدول اإلتحاد، حيث من الجانب اإلقتصادي وحتى األمت 

مختلف التفاوضات الدولية بمعزل عن قوة األعضاء المتفاوضة، وعل  يتم خوض

هذا األساس أصبحت أغلب دول العالم تتكتل من أجل الضفر بالقوة األنسب لفرض 

وط األجود عل الغب  لتحقيق مصالحها الخاصة ي مفاوضات . الشر
 
وهذا ما لمسناه ف

ي منفردة و اإل   دول المغرب العرب 
ي تمت بي  

اكة التى ي متكتال، حيث الشر تحاد األوروب 

ي ثمارها اإليجابية إال الدول األوروبية المتكلة 
، وما كان ذلك ليحدث لو تم 21لم تجت 

ي   . التفاوض بقوة تكتل إتحاد المغرب العرب 

ي  .31
كات متعددة الجنسيات، والتى تنمية المشاري    ع اإلستثمارية البينية عل شاكلة الشر

ي العالقات اإلقتصادية
الدولية، حيث إختالف عوامل التنمية بي   دول  أحدثت ثورة ف 

ي محفز عل هذا النوع من اإلستثمارات، حيث يمكن لدولة مثل ليبيا أن  المغرب العرب 

ي دول من اإلتحاد 
ي إستثمارات سياحية عمالقة عل غرار المدن السياحية ف 

تساهم ف 

ا مشاري    ع، ويمكن تحوي هذه البيئة األنسب ولكن ليس لها الوفرة المالية إلنجاز هكذ

وة  ي مجال البر
اكة مع موريطانيا ف  للجزائر من خالل أموال الري    ع النفطي تنمية الشر

ي مشاري    ع 
ي اإلتحاد أن تساهم ف 

السمكية، كما يمكن لكل الدول الخمس األعضاء ف 

كة، لتحقيق أهداف التنمية المحلية من جهة، ولتأسيس نواة تحول  إستثمارية مشبى

ي  ، ولما إتحاد المغرب العرب  ي
 من مجرد شعارات عل أوراق اإلتفاقيات إىل إتحاد حقيقى

 . ال سوق موحدة بعملة موحدة

ي العالقات اإلقتصادية  .36
تنمية الصناعات الناشئة، حيث أن بعض الدول العمالقة ف 

ي صورة 
الدولية مثل اليابان قامت قوتها اإلقتصادية عل أساس الصناعات الناشئة ف 

حد اآلن مازالت تلك القوة فارضة نفسها عل الساحة المؤسسات المصغرة، ول

ي مجال الصناعات .  22الدولية 
ي ف  ي خاضتها بعض دول المغرب العرب 

أما التجارب التى

                                                             

ي خشت أموال الجباية الجمرك 21  اكة مع اإلتحاد األوروب 
ية عل فالجزائر مثال، وبسبب توقيعها عل هذه الشر

ي أفلست مصانعها أو مزارعها 
السلع األوروبية، وبالمقابل أثرت سلبا عل الكثب  من المنتوجات المحلية التى

بسبب عدم قدرتها عل المنافسة، أين تحول سالح الجمركة من الذود عن اإلقتصاد المحلي إىل مجابهته 

ي الكفة األخرى ال تملك 
، ألنه ف  ي ي التصدير الدوىلي إال لبعض والذود عن اإلقتصاد األوروب 

الجزائر تنافسية ف 

ي يشكل النفط بقية النسبة 
ي حدود خمسة بالمئة من مداخيل الدولة، والتى

ي ال تساوي إال ف 
المنتوجات والتى

ي هذا . المئوية
ي لمسناها من الجانب الجزائري ف 

ي الظروف الحالية هناك بعض من اإلستفاقة التى
ولكن ف 

 .لمستوى الفردي وليس بمفهوم قوة التكتلالمضمار، ولكن دوما عل ا

ي هذا المجال: مؤسسات صناعة السيارات باليابان مثل عالمات:   22  
ي نسوقها ف 

 ومن األمثلة التى
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ي التوزي    ع، 
 
الناشئة فقد أبانت عن الكثب  من الحلقات الضعيفة، منها مشاكل ف

وي    ج، إرتفاع تكاليف اإلنتاج لضعف البت   جاع، التصدير، البى التحتية اإلسبى

ي لبعض 
ي اإلنتاج ال يستهلك لقلة التعداد السكاب 

 
اللوجستيكية، نهيك عن فائض ف

وكلها مشاكل واهية تحل بسهولة لو تشكل تكتل إتحاد المغرب .  23دول هذا اإلتحاد 

ي صورة سوق موحدة ذا عملة موحدة
 
ي حقيقة ف  .العرب 

ات، فا .37 لبيئات اإلقتصادية الراكدة التنمية الصناعية المبنية عل التوسع وتبادل الخب 

تحقق تنمية مؤقتة، ولكن ال تحقق ديمومة التنمية، وهكذا كانت الكثب  من 

ي الجزائر، حيث مع بمرور الزمن إكتسحها اإلفالس، 
 
الصناعات التابعة للقطاع العام ف

وداوم الساسة عل إنعاشها من الخزينة العامة بأموال الري    ع النفطي دون إنتشالها من 

د اإلقتصادي الذي أصابها بفعل الركود الفكري كنتيجة من النتائج السلبية الركو 

لنقمة النفط عل الصناعة الجزائرية، بعضها مازال عل ذات الحال والبعض اآلخر 

ي إن تحول إىل  ي إتحاد المغرب العرب 
 
إندثر بحلها وتصفيتها، ومن هذا الباب نلمح ف

ة ل تغب  التفكب  اإلقتصادي الراكد إىل التفكب  سوق موحدة بعملة موحدة إمكانية كبب 

ي 
ات ، مما من شأنه إحداث الفارق الجوهري ف  ي فضاء أوسع وتبادل للخب 

العلمي ف 

 .التنمية الصناعية

ي ذلك كل  24تنمية اإلستثمارات المتكاملة، حيث كل عوامل اإلنتاج محلية .39
، بما ف 

 ، ي
ي صناعة المنتج النهاب 

ي تدخل ف 
بما يقلل من تكاليف اإلنتاج، مع المواد األولية التى

ائية للمواطني    ي الحفاظ عل القدرة الشر
 .المساهمة بالموازات ف 

فبدال من بيع بعض المواد األولية خاما بأسعار بخسة، تباع عل األقل نصف مصنعة 

أو بعد إستخراج مشتقاتها باهضة الثمن، ومثل هذا المفهوم يقاس عل العديد من 

ي يزخر 
وات التى ، عل غرار البر ي الغاز، النفط، الفوسفات، : بها إتحاد المغرب العرب 

ومن أبسط نماذج . إألخ ...الحديد، الهيليوم، الذهب، اليورانيوم، النحاس

اإلستثمارات المتكاملة أن تجد المصنع بدولة والمواد األولية بدولة ثانية ووسائل 

اد والرفع من النقل بدولة ثالثة، وهذا التكامل من شأنه التقليل من  فاتورة اإلستب 

ي التنمية المحلية ورفاهية شعوب منطقة المغرب 
حجم التصدير بما يساهم ف 

ي تدرج هذا التكتل نحو التحول إىل سوق موحدة بعملة موحدة 
، ويشجع ف  ي العرب 

ي 
، التنفيذي وحتى القضاب  يىعي ي المجال التشر

 .ومرافق قيادة موحدة، ف 

                                                                                                                                                                             

Toyota ; NISAN. MITSUBISH  ات من المؤسسات ، حيث كل هذه العالمات العمالقة محاطة بالعشر

ي صناعة وتطوير قطع الغيار، حتى أن حجم قطع الغيار المصدر أكب  بكثب  من 
المصغرة المتخصصة ف 

ية تعمل بإنضباط خلية  كات مؤسسات بحث متخصصة، مواردها البشر السيارات المصدرة ، كما لهذه الشر

ي تحقيق الريادة دائما.  النحل أو مجتمع النمل
 وبعقل مفكر ف 

ا ما نالحظ قيام الفالحي   بإتالف محاصيلهم الفالحية لغزارة اإلنتاج الذي يفوق حجم  23  ي الجزائر مثال، كثب 
ف 

ي ظل غياب المرافق اللوجستيكية لحل هذا المشكل. 
 حلقة اإلستهالك ، ف 

 مواد أولية + األرض  مساحة من+ اإلنسان : عوامل اإلنتاج التقليدية ثالثة 24 
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ي مختلف القطاعات اإلستثمارية، بما من إرتفاع المجال التنافشي بي   رج .31
 
ال األعمال ف

ي اإلتحاد، ويتم التنافس من 
 
شأنه رفع معدالت التنمية المحلية للدول األعضاء ف

إىل مختلف دول اإلتحاد من جهة أخرى،  25خالل البورصة من جهة، وتوسيع األعمال

 ممثلي ه
ؤالء وممثلي ولتحسي   مناخ العمل من خالل مختلف اللقاءات المؤطرة بي  

 . العمال ورؤساء حكومات دول اإلتحاد

كة بي   الدول اإلعضاء .00
كنواة أساسية  26تنمية المناطق اإلقتصادية الحرة المشبى

ي من إتحاد صوري إىل سوق موحدة، حيث قد  ي إلتحاد المغرب العرب  لتحول تدريج 

ي تغب  المفاهيم الفلسفية لساسة هذه الدول حول الف
 
ة ف وائد تساهم هذه األخب 

ي 
 .اإلقتصادية الجمة المجنية من التكتل الحقيقى

ي المعروضة ضمن األهداف السابقة، وعل  ولكن عل الرغم من أهمية إتحاد المغرب العرب 

ي واإلسالمي إال أن الفشل   العرب 
ي المنطقة وبالنسبة للعالمي  

 
أهميته كذلك كقوة ضاربة ف

اه ألسباب إقتصادية وسياسية، وهذا ما سنسلط   عليه الضوء من خالل الفصول التالية: إعبى

 

 ي : الفصل األول  األسباب السياسية لفشل إتحاد المغرب العرب 

 ي : اإلشكال المفصلي لقيام إتحاد المغرب العرب
 الفصل الثاب 

 ي : الفصل الثالث  لفشل إتحاد المغرب العرب 
 نقمة النفط سبب مبارسر

 

 

                                                             

ي الغالب يتم توسيع ذات النشاط اإلستثماري من خالل إنشاء فروع إستثمارية بدول اإلتحاد، مرتبطة  25 
ف 

 .بالنشاط األم المقام بدولة محددة ضمن اإلتحاد

 السياسة واإلقتصاد وجهان لعملة واحدة ، ي 26 
َّ
 الواقع الداخلي للدول والواقع الدوىلي يؤكدان أن

َّ
ؤثران إن

ويتأثران ببعضهما البعض ، ويظهر ذلك جلًيا عل مستوى المناطق الحرة ، فالسياسة الداخلية للدولة هي 

ي تسمح أو ال تسمح بإنشاء منطقة تابعة لحدودها السياسية ، ولكن معزولة عن قوانينها 
وحدها التى

عل حدودها أومنافذها  ولكن  ، وذات السياسة كذلك قد تسمح أو ال تسمح بإقامة مناطق حرة اإلقتصادية

ي 
ان لها عل هذه الحدود ، ولذلك نمب   حسب الدول األعضاء المشاركة ف  كة مع دولة أو دول أخرى جب 

مشبى

حيث بغض النظر عن الطبيعة   المناطق الحرة الوطنية –أ  : إنشاء المناطق الحرة بي   نوعي   منها

ي من حيث المنشأ ال تخص إال دولة واحدة  
اإلقتصادية  فالمناطق الحرة الوطنية هي تلك المناطق الحرة التى

ي يعود قرار إنشائها إىل قرار دولة واحدة ، وال تنشأ إال داخل حدود إقليم الدولة 
ولمزيد من المعلومات . والتى

ي للمناطق الحرة العربية لطرش علي عيش عبد ا: إرجع إىل
، دار الكتاب (دراسة مقارنة)لقادر، التنظيم القانوب 

، اإلسكندرية، ط ي  المناطق الحرة الدولية – ب. 0036، 3الجامىعي
ي إطار تعاون دوىلي أو  يمكن والتى

أن تنشأ ف 

ي دفع عجلة التنمية للدول األعضاء فيها، فتعتب  مناطق كهذه مناطق حرة م
كة دون إقليمي للمساهمة ف  شبى

وقراطية  ي الفلسفة اإلقتصادية للمناطق الحرة المبنية أساًسا عل الالءات الثالث حيث البب 
 تغيب  ف 

أدب 

كة بي   . والجباية والتنظيم
حيث هناك العديد من هذه النماذج دون التكتل مثل المناطق الحرة المشبى

ي واإليمارات
كة بي   دول اإلتحاد ولكن نحن نقصد من خالل تنمية المناطق اإل.جيبوبى

 قتصادية الحرة المشبى
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 العرب    الفصل األول: األسباب السياسية لفشل إتحاد المغرب

ورة لتحقيق غاية ما         ي الغالب تتفاعل الدول مع بعضها البعض كرص 
 
، وهذا التفاعل 27ف

ك  28مهما كان شكله ومضمونه ع إبتداءا بروابط االنتماء، كاللغة، الدين والتاري    خ المشبى
َ
قد ُيدف

كة،  ع بروابط جغرافية عند التواجد بحدود مشبى
َ
ك، كما قد ُيدف ي أحيان أو المصب  المشبى

 
وف

ة، حيث قد تتفاعل الدول لتحقيق غايات اقتصادية بالدرجة األوىل،  أخرى دون كل هذه األخب 

ي . أين ال اعتبار للجغرافيا عندها
 
ي وحدها لتحقيقه ف

ولكن امتالك مقومات التفاعل ال تكق 

ي الغالب تصطدم هذه المقومات باإلرادة 
 
ورة إىل ذلك، حيث ف  صوره، مهما دعت الرص 

ى
أرف

ي شكل معي   من أشكال ا
 
ي فحواها المحجوبة عدم الرغبة ف

، والتى لسياسية لدولة أو أكبر

 .التفاعل عكس الظاهر تماما

فالتفاعل عندما يصبح بشكل تحالف، أو إتحاد أو تكتل إقتصادي ستفقد من خالله الدول 

اتها وحقوقها لصالح تحقيق مصلحة المجموعة مهما كان شكلها كم ا األعضاء بعض من مب  

ي دول العالم قد تبارك أنواعا من التفاعالت 
سبقت اإلشارة إىل ذلك، وبالمقابل كذلك بافى

ر دولة ما 29الدولية من هذه الشاكلة، كما قد تشجبها أو تضمر لها عداءا ، ولذلك عندما تترص 

من انعكاسات إنتمائها إىل مجموعة دولية تعلن انسحابها، إذا ما الحظت أن تبعات هذا 

ر من البقاء، وكمثال عل ذلك إنسحاب بريطانيا من عضوية اإلتحاد االنسحاب  أقل رص 

، ونفس المضمون يحدث عند إنسحاب الدول من بعض اإلتفاقيات الدولية ي  . األوروب 

ي األساس نابع من اإلرادة السياسية 
ي ناحية تشكيل جماعة دولية هو ف  فقضية التفاعل اإليجاب 

ي للدول، إذ قد تتوفر كل عوامل الت كتل دون تحققه مثل ما يحوز عليه العالم اإلسالمي أو العرب 

باألحرى، وبالمقابل قد يتحقق التكتل وينجح رغم قلة العوامل المساعدة عل ذلك، مثل 

ي  وبي   هذا وذاك ندرك كذلك أن هشاشة أو قوة التكتالت تعتمد بصورة أكب  . اإلتحاد األوروب 

اعتمادها عل عوامل ومسببات التكتل، وهذه الصورة عل اإلرادة السياسية للدول، أكبر من 

                                                             

إألخ ، فمثال ألسباب سياسية وأمنية إبان الحرب الباردة ...سياسية، إقتصادية، ثقافية، عسكرية، أمنية27 

ياىلي بزعامة  ي اإلمب  تكتلت ألسباب عسكرية وأمنية دول أوروبا الغربية ودول أخرى مع المعسكر الغرب 

قية ودول أخرى لذات األسباب تحت لواء الواليات المتحدة األمريكية ، وبالمقابل تكتلت دول أوروبا الشر

ت العديد من الدول عن  ، وباوازات من ذلك عب  ي
اكي بزعامة اإلتحاد السوفييتى

ي الشيوعي اإلشبى
فى المعسكر الشر

ي اإلنحياز إىل كال المعسكرين، كضمان لعدم اإلبتالع الدوىلي من طرق القوى المهيم
نة من جهة عدم رغبتها ف 

ي عالمي جديد قد يجر العالم إىل حرب عالمية ثالثة ، فكان تكتل هذه 
ي توتر أمت 

وكآلية لعدم المساهمة ف 

ي إنتماء شكلي لهذا التكتل، 
ة تحت مسم دول عدم اإلنحياز، عل الرغم من تواجد العديد من أعضائه ف  األخب 

ا ضمنيا عن إنتماء غ ب  مبارسر ألحد المعسكرين، وهذا ما كانت تمتعض إذ ترصفاتها الموضوعية كانت تعبب 

 .منه الدول المنتمية شكال ومضمونا إىل دول عدم اإلنحياز

ي شكل تعاون، تحالف، تكتل، إتحاد28 
 إألخ.... ف 

ي بداياته، ولكن قد  29 
هذا االنعكاس قد يؤدي إىل قطع عالقات التعاون أو قطع العالقات الدبلوماسية ف 

ي يصل إىل درجة فرض ال ي العرب  حصار االقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لحصار دول مجلس التعاون الخليج 

 . والمستمر حاليا كامتعاض من تفاعالتها الدولية غب  المرغوب فيها خليجيا 0037لدولة قطر منذ سنة 
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ي أو اتحاد المغرب  ي العرب  ي التكتالت العربية، سواء مجلس التعاون الخليج 
 
تتضح لنا جليا ف

ي   .العرب 

ي فعل الرغم من إمتالكها لكل المقومات الموحدة إال أنها لم تتوحد  أما منطقة المغرب العرب 

ي زمن دولة الموحدين،
 
وعل مدار الزمن لم تفتقد هذه المنطقة لهذه المقومات،  حقيقة إال ف

ك، ولكن اإلرادة السياسية   لدولوخاصة الدين واللغة واإلنتماء وحتى التاري    خ والمصب  المشبى

 رأي وقرار غب  ذلك، وهذا ما نلمسه من خالل المباحث التالية:  كان لها هذه المنطقة  

 ي السياسة اإل
 
 قتصاديةالمبحث األول: اإلختالفات ف

 ي الجغرافيا السياسية
 
: اإلختالفات ف ي

 المبحث الثاب 

 اتيجية لفكرة اإلتحاد ي السياسة اإلسبى
 
 المبحث الثالث: اإلختالفات ف

  السياسة اإلقتصادية
 المبحث األول : اإلختالفات ف 

جاع دوله للسيادة ، إال أن بر          ي قبل إسبى يق عل الرغم من ميالد فكرة إتحاد المغرب العرب 

ي كانت مبنية 
ة بدأ يخبوا بعد إستقالل كل أعضاء اإلتحاد، حيث أن فكرة اإلتحاد التى هذه األخب 

عل أساس توحيد السياسة اإلقتصادية لتحقيق التنمية اإلقتصادية المحلية منجهة، 

ي تفتقده الدولة الواحدة 
ومواجهة مختلف التعامالت اإلقتصادية الخارخية بقوة التكتل التى

ي الجزائر من جهة 
ة والمتمثلة ف  ي تلك الفبى

أخرى لم يتحقق عل مستوى الدول األكبر أهمية ف 

ي 
أوال ثم المغرب وتونس ثانيا وليبيا وموريطانيا ثالثا، ولعل الظروف العالمية قد ساعدت ف 

ي تصدير 
ي كان ضعيفا ف 

اكي بقيادة اإلتحاد السوفيابى
ضعف حلقات اإلتحاد، إذ أن النمط اإلشبى

ي تتبع هذه السياسة ومنها إيديولوج
ي مسار دعم الدول التى

يته اإلقتصادية وكان أضعف ماديا ف 

ي الرأسماىلي بزعامة الواليات المتحدة األمريكية كان األقوى  الجزائر، وبالمقابل المعسكر الغرب 

ي المنهار بالمساعدات المالية  ي تصدير سياسته اإلقتصادية، إذ ساعد اإلقتصاد األوروب 
ف 

وع مارشال الضخمة ال ليون دوالر أمرييي   30معروفة بمشر
الذي قد يكون شارف عل عتبة البى

                                                             

وع مارشال، 30   قناة الجزيرة، مشر

economy/2015/6/29/-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia  

كي األسبق جورج مارشال، من أجل مساعدة البلدان  طلقت بمبادرة من وزير الخارجية األمب 
ُ
"خطة اقتصادية أ

وبناء اقتصاداتها من جديد، وذلك عب  تقديم  الحرب العالمية الثانيةوروبية عل إعادة إعمار ما دمرته األ

ألقى جورج مارشال كلمة أمام  حيث .هبات عينية ونقدية باإلضافة إىل حزمة من القروض الطويلة األمد

ي 
ي وطلبة جامعة هارفارد بمناسبة االحتفاالت السنوية للجامعة ف  ، تحدث 3107نيو/حزيران يو  1خريج 

ي تكبدتها االقتصادات األوروبية بسبب الحرب 
خاللها عن أن وضع العالم خطب  وأشار إىل التكلفة الباهظة التى

تبة عل ذلك  .العالمية الثانية واآلثار االجتماعية المبى

ي أمام هذا الوضع أن تعمل الواليات المتحدة 
ي وس  وأضاف قائال أنه من المنطقى

عها من أجل إعادة كل ما ف 

ي ألن االستقرار السياسي والسالم مرهوني   بذلك وقد كانت الواليات المتحدة .العافية إىل االقتصاد األوروب 

متخوفة من أن تقع المجتمعات األوروبية تحت إغراء األحزاب الشيوعية بسبب ما ساد أوروبا بعد الحرب 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2015/6/29/
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ي شكل هبات ومسح  31بالحسابات اإلقتصادية الحالية
 
، وكانت أغلب المساعدات المالية ف

قية، أما دول  ي دول أوروبا الشر للديون، وعل نفس اآللية بعد ذلك ساعد اإلتحاد األوروب 

ي خصوصا وال دول اإلفريقية عموما فلم تستفد إال من وبال المديونية المغرب العرب 

ي أنظمة الدول الغربية 
 
وطية إعادة جدولتها، حيث مازال الفكر اإلستعماري معشش ف ومشر

ي اإلستعمار اإلقتصادي بتحول الدول 
 
بما فيها الواليات المتحدة األمريكية، المعب  عن رغبة ف

ي  اف ثرواتهم الخام.  اإلفريقية بما فيها دول اإلتحاد المغرب   إىل سوق لمنتجاتهم وفضاء إلستب  

وعل الرغم من هذه الترصفات الدولية الغربية الدونية الظاهرة، إال أن دول إتحاد المغرب 

ي لم تتمكن من تحقيق هذا التكتل بفعل عدة أسباب ومنها عدم تمكنها من تفعيل  العرب 

السياسة اإلقتصادية األنسب لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، باإلضافة إىل عدم توحيد 

: الرؤى ناحية  ة. وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خالل المطالب التاليي    هذه األخب 
                                                                                                                                                                             

ي والفقر والبطالة واليأس. كما استقر لدى  من الجوع
كيي   قناعة بأن أوروبا ال تستطيع أن تعاف  الساسة األمب 

ي خطر إن سقطت 
كا ستكون ف  اتيجية ألمب 

نفسها دون مساعدة من الواليات المتحدة، وأن المصالح اإلسبى

ي 
ي فلك االتحاد السوفيابى

 .أوروبا ف 

: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا  وع هي ة دولة أوروبية االستفادة من المشر الغربية،بلجيكا،إيطاليا، قبلت سبع عشر

تغال، اليونان، تركيا.  وي    ج، إيرالندا، إسالندا، الب   
سويشا، لوكسمبورغ، النمسا، الدانمارك، السويد،الب 

ه.وزعت إدارة التعاون  قية الواقعة تحت تأثب  ي إنضمام دول أوروبا الشر
وبالمقابل رفض اإلتحاد السوفيابى

كية أكبر من  من هذا  %91دوالر خالل السنوات األرب  ع، وشكلت الهبات ما يقارب مليار  31االقتصادي األمب 

ي فقد أعطي عل شكل قروض طويلة األمد. حصلت بريطانيا لوحدها عل 
من هذه  %06المبلغ، أما البافى

ي %01األموال، وحصلت فرنسا عل 
 .، وتقاسمت البلدان األخرى البافى

وع مارشال بنجاح كبب  شهدت عليه اإلن ِوج مشر
ُ
ي حققتها البلدان األوروبية المستفيدة ت

جازات االقتصادية التى

وع، حيث بلغت معدالت نمو ناتجها القومي اإلجماىلي ما بي    ة تنفيذه 01و % 31من المشر وأسهم .خالل فبى

ي توثيق العالقة بي   هذه البلدان مع بعضها من جهة، وبينها وبي   الواليات المتحدة من جهة 
وع ف  المشر

ي وتشكيل حلف عابر للمحيط األطلشي ُوِكلت إليه مهمة أخرى. وأثمر  ت نتائجه بروز تكتل اقتصادي أوروب 

ي العالم
 ".مواجهة المد الشيوعي ف 

 30.00، الساعة  31/30/0031إسالم سعيد، موقع اليوم السابع،  31 

https://www.youm7.com/ 

، قال ف  مقال له عام "الدكتور محمود مج  المؤرخ   ، أن0039الدين النائب األول لرئيس البنك الدوىلي

ة  30االقتصادي بن ستيل، ذكر، أن الواليات المتحدة قد قدمت مساعدات تجاوزت  مليار دوالر لست عشر

 3110حتى عام  3109دولة أوروبية، عل مدار أرب  ع سنوات من عام 
ً
دوالر، مليار  310، وهو ما يعادل حاليا

وأضاف مج الدين، "صاحب   .مليار دوالر 900ولكن كنسبة معادلة من الناتج المحلي يتجاوز هذا المبلغ 

وع مارشال برامج أخرى لخفض الديون المستحقة عل هذه الدول والتنازل عنها،  هذه المساعدات لمشر

 بإدارات وتفعيل آليات مالية وإدارية لرفع كفاءة المساعدات وحسن استخدامها، بد
ً
اية من مصادرها مرورا

ي اإلنتاج ثم تسويتها بمدفوعات مقابل 
الحكومات المركزية، حتى تصل إىل المزارعي   والصناع الستثمارها ف 

 ".اإلنتاج

 

https://www.youm7.com/
https://www.youm7.com/
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  المطلب األول:السياسة اإلقتصادية للجزائر 

  السياسة اإلقتصادية لتونس : ي
 المطلب الثاب 

  المطلب الثالث: السياسة اإلقتصادية للمغرب األقىص 

  المطلب الرابع: السياسة اإلقتصادية الليبية 

 سياسة اإلقتصادية الموريطانية المطلب الخامس: ال 

 المطلب األول:السياسة اإلقتصادية للجزائر 
ي السياسات المالية 

 
اكي ف

جاعها لسيادتها عل النهج اإلشبى لقد إعتمدت الجزائر بعد إسبى

 والنقدية من خالل مايلي : 

  اإلعتماد عل عائدات النفط 

 وات بما فيها الفالحية بسياسة األرض لمن ي  خدمهاتأميم البر

 اكية  بناء عدد هائل من القرى الفالحية اإلشبى

 إعتماد التخطيط المركزي 

 إحتكار تام للتجارة الخارجية 

  بناء نواة الصناعة باإلعتماد عل المشاري    ع العمالقة وعدم اإلعتماد عل المؤسسات

 المصغرة

 ولكن اإلقتصاد كان ضعيفا بضعف الكثب  من حلقاته ومنها: 

 ي  تدمب  القطاع الخاص
ي بناء اإلقتصاد الحقيقى

 الذي له أهمية ف 

  ي ظاهرة الكسل والبطالة المقنعة بي   الطبقة العاملة
 تفشر

 هشاشة البت  التحتية 

  ي
 ضعف القطاع المرصف 

 ي الفساد اإلداري
 تفشر

ي منتصف الثمانينات بسبب تهاوي أسعار النفط الذي أدى إىل: 
 وهذا الضعف لم يظهر إال ف 

  المخططات المركزيةالعجز التام عن تموين 

 الركود اإلقتصادي التام 

 إرتفاع نسبة البطالة 

  إرتفاع حجم الديون الخارجية للدول ولصندوق النقد الدوىلي 

 تفاقم نسبة التضخم 

وأمام هذا الوضع فرض صندوق النقد الدوىلي جملة من اإلصالحات الهيكلية كبديل عن 

 : ي
ي تمثلت عل األساس ف 

 التخطيط المركزي والتى

  منح . ي التسيب 
 المؤسسات اإلقتصادية العمومية إستقالليتها ف 
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  .رفع الدعم عن المواد اإلستهالكية 

  .إصالح المنضومة الجبائية 

 خصخصة الكثب  من المؤسسات اإلقتصادية العمومية 

  ي من خالل الفصل بي   الخزينة العمومية والبنك المركزي حتى
 
إصالح القطاع المرصف

ي التنمية اإلقتصادية من خالل السياسة 
 
ي ف

يتمكن هذا األخب  من أخذ دوره الحقيقى

النقدية، أما السياسة المالية فال تتخذها الحكومة عبثا بل بالتكامل مع السياسة 

 النقدية. 

ت إىل غاية منتصف التسعينات والحكومة الجزائرية تعتمد عل ومنذ منتصف الثمانينا

 . وط جديدة من خالل إتفاقيات مع صندوق النقد الدوىلي
 المديونية الذي أثقلت كاهلها بشر

ي قانون النقد والقرض 
 
ة تمثل ف ي هذه الفبى

 
ي له عالقة بالسياسة النقدية ف

وأهم تعديل قانوب 

 حيث من خالله :  10/30

 ي تنمية السياسة النقدية بما يخدم اإلقتصاد أصبح لمحافظ ال
بنك المركزي دور مهم ف 

، ولكن هذا األخب  ال توجد له سلطة مستقلة عن الحكومة، ولهذه التبعية سلبيات  

ة.   كثب 

  ي البنوك
 ضبط العالقة بي   البنك المركزي وبافى

 خيص بإعتماد البنوك والمؤسسات المالية المحلية واألجنبية  البى

ي لمكافحة الغش والفساد وإنشاء هيئة رقابية قضائية للمال العام كما تم 
إنشاء المركز الوطت 

ي مجلس المحاسبة
 تمثلت ف 

ي عهد الرئيس اليمي   زروال لم تكن للدولة السيولة المالية الكافية 
ة التسعينات ف  ي فبى

ولكن ف 

فليقة أين إرتفع من العملة الصعبة للتنمية اإلقتصادية، عكس عهد الرئيس عبد العزيز بوت

ميل الواحد، وعرفت الخزينة العمومية ما يربوا عن  300سعر النفط ألكبر مت   دوالر للب 

مليار دوالر، ومن نتائج هذه البحبوحة نهيك عن تحقيق المصالحة الوطنية وإنتهاء  3000

ية السوداء ات التنمية واظحة من خالل:  العشر  نجد مؤرسر

 خفض قياسي للبطالة 

 خمإنخفاض التض 

 إرتفاع نسبة الصادرات 

 إرتفاع إحتياطي الرصف 

 تسديد المديونية الخارجية 

 تطوير البت  التحتية وخصوصا عل مستوى الطرق والسكك الحديدية 

 ، ي اكة مع اإلتحاد األوروب 
ة هي إتفاقيات الشر ي هذه الفبى

وأكب  خسارة للسياسة اإلقتصادية ف 

لع والبضائع األوروبية غب  الخاضعة حيث تحولت الجزائر إىل أكب  سوق لمختلف الس
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ي الذي زاد  ائب الجمركية وبالمقابل ال يمكن للجزائر منافسة قوة تكتل اإلتحاد األوروب  للرص 

قية .   إتساعا بضم دول أوروبا الشر

كما أن البعد اإلجتماعي للسياسة اإلقتصادية دون دراسة علمية أثر كذلك عل تبذير المال 

ة ال فساد الماىلي الكبب  الذي عرفته العهدتي   الثالثة والرابعة بعد مرض العام، نهيك عن فبى

وع. هذا من جهة ومن جهة  اء غب  المشر
الرئيس بوتفليقة وإستغالل الفاسدين لهذا الوضع للبر

ي غت  
 
، حيث ضن الساسة أنهم ف ي أخرى هذه السياسة لم تأبه بالعودة لبعث اإلتحاد المغارب 

ة الرئيس بوتفليقة وبداية عنه، ولذلك ضلت الحدود المغ اربية الجزائرية مغلقة حتى إنتهاء فبى

ة الرئيس تبون بداية من  ته الحالية هذه العالقات وأدت إىل  0031فبى ي فبى
 
الذي تعقدت ف

 قطع العالقات الدبلوماسية بسبب التهورات السياسية المغربية. 

: السياسة اإلقتصادية لتونس   
 المطلب الثاب 

ي بعد إستقالل تون
 
س حاول الرئيس بورقيبة وضع نواة لصناعة وطنية ثقيلة تماما كما حدث ف

ي الجزائر ، 
ي تبناها الرئيس الهواري بومدين ف 

اتيجية الصناعية التى الجزائر من خالل اإلسبى

ي تونس إعتمدت منذ بداية 
ولكن هذا المسار لم يكتمل ،إذ أن السياسة اإلقتصادية ف 

مارات األجنبية الموجهة أساسا للتصديرمن خالل توفب  السبعينات عل إستقطاب اإلستث

الفضاء المناسب ، ولكن المستثمرين األجانب إستغلوا جانب إنخفاظ التكاليف اإلنتاجية ، 

والمبنية أساسا عل اليد العاملة التونسية المنخفظة، دون أن تستفيد الحكومة مع مرور 

ية تونسية، الزمن من الحصول عل التكنولوجيا والبت  التح ة بأطر بشر تية الصناعية المسب 

ي هذا المجال بي   الحكومة التونسية وبعض 
عل الرغم من اإلتفاقات واإلتفاقيات النظرية ف 

ي لم ترى النور، إذ كان حري بالحكومة التونسية أن تستفيد من هذا الكم 
الدول األوروبية والتى

ق آسيا. من اإلستثمارات األجنبية بتنمية اإلستثمارات الم ي دول جنوب رسر
 حلية، كما حدث ف 

يعات اإلقتصادية عل الدفع بالصناعة المحلية التونسية لم يكن كافيا، حيث  ولكن التشر

امج اإلصالحية  إختارت تونس اإلنصياع لمسار إقتصادي آخر بفعل سلبيات المديونية والب 

بتونس إىل توقيع ، ومنها دفع 319632المفروضة من طرف صندوق النقد الدوىلي سنة 

، وذات المسار الخارس إتبعته  ي ي اإلتحاد األوروب 
اكة مع تكتل قوي متمثل ف  إتفاقيات الشر

ي زادت قوة بتكتل 
المغرب والجزائر بصورة فردية كذلك، عكس الدول األوروبية المتكتلة والتى

ي قبلة ي دول المغرب العرب 
قية معها، فأظحت تونس كبافى  العديد من دول أوروبا الشر

 إستهالكية للبضائع األوروبية. 

                                                             

 32 ، ي أسباب فشل النمط اإلقتصادي التونشي
 أحمد بن مصطق  ، قراءة ف 

https://nawaat.org  ،31/06/0031 
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ي  نواة الصناعة المحلية   وباإلضافة إىل ذلك دمرت إتفاقيات التبادل الحر مع اإلتحاد األوروب 

الناشئة لعدم قدرتها عل المنافسة ، كما توجهت السياسة اإلقتصادية التونسية إىل التخلي 

اتيجية العامة من خالل خص ي تعامالت خارسة ، عن القطاعات اإلستثمارية اإلسبى
 
خصتها ف

وعل الخصوص قطاع السياحة و قطاع اإلتصاالت، وذات المسار الخارس إتبعته الجزائر 

تحت نفس الظروف، ولكن الخسارة الجزائرية من خصخصة المئات من المؤسسات العامة  

ي 
 
، من الناحية المادية أين كان ثمن البيع الدينار الرمزي ف الكثب   كان باهضا جدا من ناحيتي  

ي تبناها الرئيس الراحل هواري بومدين. 
 من األحيان، ومن ناحية إفشال القاعدة الصناعية التى

اتيجية لسياسة إقتصادية  بالمخترص المفيد لم يكن لدى الحكومة التونسية نظرة إسبى

متواصلة وذات جدوى، فأكب  تأسيس هش لهذه النظرة كان مرتكز بالكلية عل اإلستثمارات 

ي األجنبي
ة دون المحلية، وجاء زمن حلول الكارثة اإلقتصادية الفعلية إذ بعد الثورة السلمية التى

ي دول أخرى ، 
 
حدثت بتونس غادر المئات من المستثمرين األجانب وأسسوا أعمالهم ف

ي فضاء  اإلقتصاد العالمي الحر، وإذ تعد تونس من 
 
فوقعت الحكومة عاجزة عن التفاعل ف

التجارة العالمية، فال هي تمتلك قوة تصديرية من جهة، وال هي  الدول المؤسسة لمنظمة

ي تعد من أهم عوامل اإلستقطاب الحديثة لإلستثمارات 
طورت منظومات إنتاجية عرصية والتى

ة ة وغب  المبارسر ، بالمخترص المفيد لم تتمكن تونس من إحداث ثورة  33األجنبية المبارسر

ي السوق السوداء . صناعية ، ونم بالموازات من ذلك قطاع إق
وع متمثل ف   تصادي غب  مشر

 المطلب الثالث: السياسة اإلقتصادية للمغرب األقىص 

جاع السيادة، حيث كان سباقا إىل التعامل  اىلي منذ إسبى ي النهج الليبب  لقد إختار النظام المغرب 

الدوىلي ، مع المنظمات الدولية المشجعة لهذا المسار عل غرار صندوق النقد الدوىلي والبنك 

حيث كانت السياستان المالية والنقدية المغربية موجهة لبناء وتنمية القطاع الخاص الذي 

ي المجال الفالحي نحو أوروبا، ولكن السياستان لم تأخذ 
تمكن من تشكيل نواة تصديرية ف 

ي 
مشاكل الجبهة اإلجتماعية بعي   اإلعتبار، رغم إرتفاع نسب الفقر والبطالة، وخصوصا ف 

 الثمانينات.  منتصف

ولم تأبه الدولة بالشارع رغم حدوث العديد من اإلنتفاضات، وعل العكس من ذلك إستمرت 

ي اإلصالحات الهيكلية بنسق التحرير الكامل لإلقتصاد، اين تم خصخصت 
الحكومة ف 

المؤسسات اإلقتصادية العامة من خالل بيعها بأثمان رمزية ألشخاص ذوو نفوذ ماىلي وقرابة 

                                                             

ي العالم من حيث إستقطاب المستثمرين األجانب، ومن بي   األسباب  33 
إذ تعد الصي   من أقوى الدول ف 

ي هذا اإلستقطاب هي تمكن الصي   من تطوير منظومات إنتاجية عرصية
 المحورية ف 
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لة المالكة، وكل ذلك بسبب اللجوء المستمر  لصندوق النقد الدوىلي الذي زاد من مع العائ

 34مساحة التضييق عل الجبهة الشعبية من خالل برنامج إعادة هيكلة اإلقتصاد. 

وطية صندوق النقد الدوىلي بسبب المديونية إىل درجة المطالبة بتجميد 
وقد وصلت مشر

يبة عل مختلف السلع مع الرفع التوظيف مع تجميد األجور، زيادة القيم ة المضافة كرص 

ي للدعم عل كل السلع والمنتوجات، باإلضافة إىل تحويل العديد من المؤسسات 
النهاب 

 .35الخدماتية إىل القطاع الخاص

اكة مع  ي مسار اإلقتصاد الحر، ال من خالل إتفاقيات الشر
 
ي المغرب ثمرة جهوده ف

فلم يجت 

ي وال من خال ي كانت تفرضها اإلتحاد األوروب 
امج اإلصالحية التى ل التنفيذ القرصي للب 

المؤسسات الدولية الدائنة، وهنا يكمن مربط الفرص فشتان بي   اإلصالح اإلقتصادي 

المدروس محليا والمطبق ضمن فلسفة إقتصادية مستوحاة من الواقع اإلجتماعي ومن 

ي همها تحق
ي ترسم السياسة اإلقتصادية التى

يق اإلقالع اإلقتصادي، وبي   مختلف العوامل التى

جاع أمواله  السياسة اإلقتصادية المفروضة من طرف الدائن الذي همه بالدرجة األوىل إسبى

يالية الغربية،  تبة عليها، نهيك عن سياسة عالمية باطنية للدول اإلمب 
إضافة إىل الفوائد المبى

ي همها فرض سيطرة اإلستعمار القديم بآليات جديدة. 
 والتى

ي تلجأ األنظمة المغربية وكما كا ن الحال عند إشتداد األزمات اإلقتصادية عل الشعب المغرب 

 البلدين لحواىلي ثالث عقود، بغرض إمتصاص جزء من 
إىل الجزائر  لفتح الحدود المغلقة بي  

البطالة، إضافة إىل التعاون اإلقتصادي ولكن األسباب السياسية حالت دون ذلك، وإذ كان 

ي منذ توقيع معاهدة حري بالمملكة ال مغربية التمسك بحبل تكتل إتحاد المغرب العرب 

إنشائه، كونه الخالص من الكثب  من األزمات اإلقتصادية، أبسطها بناء العالقات اإلقتصادية 

، دون الحديث عن بسط اإلستثمارات عل مستوى دول  ي الدولية ضمن تكتل كاإلتحاد األوروب 

قده هي بالذات، نهيك عن إتساع حلقة اإلستهالك المشجعة لها من العوامل المساعدة ما تفت

 عل إتساع حلقة اإلنتاج. 

 المطلب الرابع: السياسة اإلقتصادية الليبية 

ي كانت تحت الحماية العثمانية قبل اإلحتالل اإليطاىلي لها سنة 
، ثم تحت  3133أما ليبيا التى

ي بعد العرش الملكي لألرسة الصوفية السنوسية بعد اإلستقالل 
ثم تحت زعامة العقيد القذاف 

ي 
اإلنقالب الذي قاده بمعية الضباط األحرار عل شاكلة اإلنقالب العسكري للضباط األحرار ف 

 مرص بزعامة جمال عبد النارص، فلم تعرف أي مفهوم للسياسة اإلقتصادية. 

                                                             

، المركز المغا 34  ي اكة مع اإلتحاد األوروب 
ي ومأزق الشر ، المغرب العرب  ي

جمة ، توفيق المديت  ي للبحوث والبى رب 

 93-76، ص ص 0000، 3دار لبنان للطباعة والنشر ، ط

 المرجع ذاته.  35  



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

31 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

ي لم يعرف مفهوم وال أهمية السياسة 
 
ي قبل سقوط نظام القذاف النقدية وال فاإلقتصاد الليت 

ي وأبنائه، إذ تتنتج ليبيا  ي ذلك معادلة البر
 
ي إدارة وتنمية الدولة، والسبب ف

 
السياسة المالية ف

ي حدود 
 
ي المقابل عدد سكانها كان ف

 
ي السبعينات، وحاليا عل  0مايربو  وف

 
مليون نسمة ف

،  36وميامليون برميل من النفط ي 0مشارف الستة ماليي    وبمقابل ذلك تنتج ما يربو عن 

ي من  اء السلم الشعت 
ي رسر
 
ي إىل إستغالل المداخيل الهائلة من النفط ف حيث عمد الرئيس الليت 

ة ، ليصبح نصيب الفرد من الدخل العام  37خالل توزي    ع جزء من عوائده عل المواطني   مبارسر

ي ولم يسمن من جوع ، فالدولة هي من تضع  33.000للدولة حواىلي 
دوالر، ولكن ذلك لم يغت 

، نوا اكي وال النظام الرأسماىلي
ة التنمية وليس األفراد، فالحكومة الليبية لم تتبع ال النظام اإلشبى

ي عل 
ي السياسة اإلقتصادية مبت 

 
ي نظاما خياليا ف

 
ي معمر القذاف حيث وضع الزعيم الليت 

ي يصعب من خاللها التكهن بالنتائج، مرة يحط من قيمة القطاع الخاص بقاعدة 
العشوائية التى

ك ي من خاللها يشب  إىل العالقة رب العمل والعمال، ثم يعود يوب  خ رسر
اء وليسو أجراء، والتى

 القطاع العام ويقزمه عل أساس الفساد الذي عشش فيه. 

ي 
وإن الحصار الدوىلي الذي فرض عل ليبيا بسبب مواقفه الداعمة ماديا للحركات اإلنفصالية ف 

يطانية المتحدة ومنظمة إيطا العالم عل غرار الجيش الجمهوري اإليرلندي  بالمملكة الب 

بإسبانيا ، نهيك عن العديد من الحركات عل مستوى إفريقيا ومنها دعمه للحركة المسيحية 

اإلنفصالية بجنوب السودان ، وبسبب مواقفه اإلرهابية أحيانا مثل تفجب  طائرة بانام 

                                                             

ل إىل أقل من واحد مليون برميل يوميا ومازال   36   ي ليبيا، ليب  
لقد تأثر هذا اإلنتاج بإندالع الحرب األهلية ف 

 .0000كذلك حتى 

 01.10عل  https://www.france24.com  03/01/0009وكالة األنباء الفرنسية،  37 

ة عل المواطني     ي اليوم اإلثني   أنه سيصار إىل توزي    ع عائدات النفط مبارسر
ي معمر القذاف  "أعلن الزعيم الليت 

البالد النفطية وقال   ي ونهب ثروةالليبيي   بعد أن اتهم بعض المسؤولي   بالفساد واشتي من الروتي   اإلدار 

ي عل .خمسة ماليي   نسمة هذه االموال بشكل مبارسر   انه يجب اعطاء شعب ليبيا البالغ عدده
وحث القذاف 

اجراء اصالح شامل لالدارة الحكومية قائال انه يجب تفكيك معظم النظام الحكومي لتخليص الليبيي   من 

انية الدولة من الف  الروتي     .سادوحماية مب  

ي امام تجمع النصاره ومن بينهم وزراء وكبار
طة واعضاء مؤتمر الشعب   وقال القذاف  ضباط الجيش والشر

ي ذكرى مرور 
ي   عاما عل االنقالب الذي جعله يتوىل السلطة انه عليهم ان  11العام ف  يستعدوا فكل ليت 

 3.6انتاج النفط من وتريد حكومة طرابلس زيادة .سيتسلم نصيبه من اموال النفط بشكل مبارسر 

واضاف انه يتعي   عل الليبيي   ان .تقريبا  0030برميل يوميا حاليا اىل ثالثة ماليي   برميل يوميا بحلول   مليون

وزيادة حرية   انفاق اموال النفط مثل تحسي   التعليم الوالدهم والرعاية الصحية  يقرروا بانفسهم كيفية

اد السلع لمواجهة االحتكارات ومك وحذر من ان توزي    ع اموال النفط بشكل مبارسر .االسعار  افحة زيادةاستب 

ي المرحلة االوىل  وانتهاء
ي أيديهم .االدارة سيسبب فوض  ف 

واضاف "بتسلم الليبيي   دخل النفط ف 

ة ي بطريقة شعبية   وإنتهاء اإلدارة ، ستقوم اإلدارة الشعبية الحقيقية وسيتشكل  مبارسر المجتمع الجماهب 

ة حقيقيةديمقراطية م  بارسر

https://www.france24.com/
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ي بأسكتالندا األمريكية فوق سماء لوكارب 
ة التسعينات ، حيث ، خنق اإلقتصاد ال38 ي فبى

 
ي ف ليت 

أصبح من جهة يعتمد عل السوق الموازية والقطاع الخاص لتوريد الكثب  من المواد 

األساسية، وعل العموم السياسة اإلقتصادية الليبية العشوائية لم تخدم ال ليبيا وال تكتل 

ت بهما حيث كان من المفروض أن يكون لها د ، أين أرص  ي  ورا مفصليا. إتحاد المغرب العرب 

ي السياستي   
 
ي ف

ي فإن ليبيا ما زالت تعاب 
ف الحاىلي بوجود حكومة الوفاق الوطت 

ي الرص 
 
أما ف

المالية والنقدية بسبب إستمرار الحرب األهلية من جهة وتكالب العديد من الدول عليها 

ف مناسبا إلعادة إحتواء ليبيا   بتدخلها السياسي والعسكري ، وبناءا عل ذلك ال يعد الرص 

ة مكانتها وأطفئت كل منابع  جعت هذه األخب  ي إال إذا إسبى ضمن تكتل إتحاد المغرب العرب 

ي دول اإلتحاد عل غرار الجزائر إال تقديم السند والوساطة لحل 
ى
الفيى  الداخلية، وما عل باف

ي إنتضار 
 
ك المشاكل الداخلية الليبية، وهذا ما تقوم به الجزائر من دعم لهذه الحكومة ف معبى

 يام كل مقومات الدولة. ق

 المطلب الخامس: السياسة اإلقتصادية الموريطانية  

جاعها لسيادتها لم تتبع  39وكذلك تعرضت موريطانيا لإلستعمار الفرنشي      ، وبعد إسبى

اكية، بل حافظت عل إقتصاد تقليدي قائم عل  سياسة إقتصادية رأسمالية وال سياسة إشبى

                                                             

 38 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18/  ، ي ،قضية لوكرب 

39/33/0031 

ي الساعة 
/كانون األول  03مساء بتوقيت غرينتش من يوم األربعاء  6:01"ف  طائرة  أقلعت 3199ديسمب 

كية "بانام" ) ي رحلتها رقم "N739 Pan Amالركاب المدنية األمب 
و PA 301( ف  "، متجهة من مطار هيبر

يطانية ي  بالعاصمة الب 
راكبا  011نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية، وعل متنها  لندن إىل مطار كينيدي ف 

و من مطار  فرانكفورت بألمانيا.  وصل كثب  منهم إىل هيبر

ي الساعة -دقيقة من إقالعها  11وفجأة وبعد نحو 
ي الجو انفجارا  -مساء 7:01وتحديدا ف 

انفجرت الطائرة ف 

" ي انها الحارقة عل بلدة "لوكرب  ي مدينة دمفريز وغالواي  مدويا، فسقطت وتناثرت أشالؤها ونب 
الواقعة ف 

ا.  ي إنجلبى  األسكتلندية غرب 

ا مكعبا،  160حفرة بلغت مساحتها  -ة قدرت بعدة أميالالذي تناثر عل مساح-أحدث حطام الطائرة  مبى

رت نتيجة اصطدام أجنحة الطائرة بها بما يزيد عل  ي ترص 
ر وزن المواد التى

ّ
طن، وقد نتجت عن  3100وقد

ال مجاورا، فقتلت  03االنفجار كرة لهب هائلة أحرقت ودمرت  من سكانها وكانت حصيلة القتل  33مب  

ي الحاد
كيون." 070: ثةاإلجمالية ف   قتيال أغلبهم أمب 

 30.00عل  https://www.france24.com  09/33/0003وكالة األنباء الفرنسية،   39 

ي جامعة الدول العربية، وتبلغ مساحتها مليون كيلو مبى مرب  ع )ضعف مساحة فرنسا(  "
موريطانيا عضو ف 

ي وأفريقيا  ماليي   نسمة. عل مدى قرون، مثلت وعدد سكانها أربعة  المغرب العرب 
موريتانيا نقطة تقاطع بي  

، لتصبح بعدها موريتانيا محمية فرنسية ثم  جنوب الصحراء. وصل إليها الفرنسيون نهاية القرن التاسع عشر

ي  مستعمرة. 
ي  09ف 

ين الثاب  /تشر مدينة نواكشوط  سس، أعلن مختار ولد داداه استقالل البالد وأ3160 نوفمب 

عل عاتقه مهمة بناء الدولة وتوحيد البالد ووضع أسس اقتصاده، الذي يعتمد  أخذ لتكون العاصمة، كما

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18/
https://www.france24.com/
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وات الباطنية والمت ي الحديد بنسبة قد تصل إىل ري    ع البر
 
من مداخيل  % 10مثلة أساسا ف

، ولكن األزمات اإلقتصادية الدولية رسعان  % 01الدولة والفالحة بنسبة قد تصل إىل 

اتيجية المستقبلية، فتقلص اإلنتاج  ي تفتقد إىل النظرةاإلسبى
بت هذه السياسة الهشة التى مارص 

ي دخو 
 
ةالمحلي ولم تجد الحكومة الخالص إال ف  40ل قفص اإلستدانة بما تفرضه هذه األخب 

وطية  . من مشر

ة السياسة اإلقتصادية المفروضة من طرف صندوق النقد الدوىلي المرتكز  فإتبعت هذه األخب 

، ولم تىعي  41أساسا عل خصخصة القطاع العام وعل الحرية اإلقتصادية الداخلية والخارجية 

اتيجية  ي الظاهر، بل هي إسبى
 
الدولة أن هذه السياسة ليست فقط كضمان إلرجاع الديون كما ف

ي 
ي تبعية دائمة ضمن إطار عدم اإلستقرار األمت 

 
كها ف كيع الدول والشعوب، فتبى إستعمارية لبى

ي مقابل ذلك لم تعر الحكومة
 
 والسياسي واإلقتصادي بما يعرض النظام العام للخطر، وف

، سواء كان ذلك بإستقراء المحال من  ي الموريطانية أهمية للتكتل ضمن إتحاد المغرب العرب 

الواقع العملي بتشنج الكثب  من العالقات السياسية بي   أعضائه، أو بتصور إحتمالية النهوض 

والتنمية بالتعاون الدوىلي دون التكتل، أو خوفا من ضياع نسبة من السيادة ضمن تكتل أغلب 

 .     42ه أقوى منها إقتصادياأعضائ

 

  الجغرافيا السياسية
: اإلختالفات ف   

 المبحث الثاب 

إن الجغرافيا السياسية هي ذلك العلم الذي يدرس تأثب  علم الجغرافيا عل علم             

وات،  السياسة، فلكل دولة إمتيازات جغرافية من حيث المساحة، الموقع، التضاريس والبر

اخل لتجعل موازين القوى متباينة من دولة ألخرى، وتجعل بعض الدول وكلها عوامل تتد

ي إستعراض قواها 
محطة أطماع لدول أخرى، كما تستخدم بعض الدول هذه الجغرافيا ف 

ي مجمل عالقاتها، وبسبب هذه الجغرافيا إنقسمت أو قسمت دول، 
الدولية وبسطها ف 

ز هذا الواقع، وما يمكن  وبعضها إندثر والبعض اآلخر تكتل، وهناك العديد من ي تب 
األمثلة التى

 سياقه لتقريب مفهوم الجغرافيا السياسية  نجد : 

  ،ي تحولت مساحتها عدة مرات، قبل الحربي   العالميتي   وبعدهما
دولة ألمانيا التى

ي الحرب العالمية الثانية بعد إستعمارها ألغلب الدول األوروبية 
حيث إتسعت ف 

                                                                                                                                                                             

ي العقود التالية أساسا
شهدت موريتانيا سلسلة من  عل استغالل الحديد والقطاع الزراعي الرعوي. ف 

 ".فقط 0031ىل عام إ ويعود أول انتقال سلمي للسلطة فيها االنقالبات العسكرية

 صندوق النقد الدوىلي  40  

أصدرت  الدولة الموريطانية جملة من القواني   المشجعة عل اإلستثمار الخاص للنهوض بالقطاع  41 

ي    ع  ي جعل التشر
اتيجية نابعة من فلسفة الواقع الموريطاب  الخاص ، ولكن عدم وجود سياسة إقتصادية إسبى

. اإلقتصادي مجرد تجاوب مع صندوق ال ي
 نقد الدوىلي  غب  معب  عن قدرات الدول ومطامح الشعب الموريطاب 

ي األعضاء: الجزائر، ليبيا، المغرب وتونس 42 
ي بافى

 اإلقتصاديات األكبر منها قوة تتمثل ف 
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، ولكن بعد نهاية هذه الحرب وإنهزام األلمان وإكتساحها ألجزاء من اإلت ي
حاد السوفييتى

بزعامة أدولف هتلر تقلصت مساحة الدولة وعقابا لها قسمت إىل قسمي   معزولي   

ي وألمانيا الغربية تحت 
قية تحت النفوذ السوفيابى بواسطة جدار برلي   إىل : ألمانيا الشر

، ثم بعد ذلك تم إسقاط هذا  ي األمرييي ، فالتغيب   النفوذ الغرب  الجدار وتوحد الدولتي  

ي السياسة، بمعت  وجود ذلك 
 
ي الجغرافيا األلمانية كان يصاحبه عل الدوام تغيب  ف

 
ف

 التأثب  والتأثر بي   الجغرافيا والسياسية. 

  ي كان دولة بحجم قارة قبل الحرب العالمية الثانية، ولما خرج منها
اإلتحاد السوفيابى

قية، فكان قوة منترصا زادت مساحته بضم عد د من الدول من آسيا وأوروبا الشر

ي مواجهة الواليات المتحدة األمريكية 
 
سياسية عمالقة تضمن التوازن العالمي ف

، ولكن سقوطه سنة  ي عمة للمعسكر الغرب 
غب  من جغرافيته بإستقالل  3113المبى 

قية عنه نهيك عن دول من آسيا ي الج 43دول أوروبا الشر
 
غرافيا له ، فكان هذا التغيب  ف

، إذ لم  ي
ي أخذت مكان اإلتحاد السوفيابى

تأثب  كبب  عل السياسة الداخلية لروسيا التى

تعد حينها قطب قوة دولية، وأصبحت بالمقابل الواليات المتحدة األمريكية القطب 

ي الكثب  من األحيان قرارات دون 
ه بحرية مطلقة، أين تتخذ ف  الوحيد للعالم تسب 

مم المتحدة أو إىل مجلس األمن. وحاليا زادة قوة روسيا إقتصاديا الرجوع إىل هيئة األ 

ي منها ألهمية الجغرافيا السياسية ترفض أن تتحول الدول  اتيج  وعسكريا، وبوعي إسبى

ي  ي نهيك عن اإلنضمام إىل حلف الناتو الغرب  المستقلة عنها إيديوجيا إىل الفكر الغرب 

ي نهاية فيفري بقيادة أمريكا ، وهذا ما يحدث هذه األيام 
إذ إكتسحت القوات  0000ف 

ي اإلنضمام إىل حلف الناتوا الذي يعتب  عدوا رقم 
ي تفكر ف 

الروسية دولة أوكرانيا التى

ي نظر روسيا. 
 واحد ف 

  إنقسمتا إىل ، ي
دولة مرص والسودان اللتان كانتا موحدتي   تحت العرش الملكي العثماب 

 ، السودان الشماىلي ، ثم بعد ذلك إنقسمت دولة السودان  44دولتي   
إىل دولتي  

ي  والسودان الجنوب 
، وكان لهذه الجغرافيا الجديدة تأثب  سياسي ، وهذا ما أثبتته  45

                                                             

ستان، ،كازاخستان ،جورجيا  ،إستونيا  ،بيالروسيا  ،أذربيجان ،أرمينيا  43   غب    مولدوفا، ليتوانيا، التفيا، قب 

 أوزبكستا.  أوكرانيا، تركمانستان، طاجيكستان، روسيا،

 /https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/8/10عز الدين عمر،   44  

يطانيون محتلي   مرص سنة  م وبعدما قاموا بإنفاذ قرار إلغاء الجيش المرصي بمرسوم 3990"حي   دخل الب 

ي  الخديو الضعيف والمتواط  توفيق، ُعي   
يناير/كانون  36السب  إيفلي   دود قائدا عاما للجيش المرصي ف 

ي سنة 
يطانية منذ اللحظة األوىل تدرك خطورة وحدة مرص والسودان عل 3991الثاب  ، وكانت السياسة الب 

ي أفريقيا انطالقا من السودان، لذا، فقد أمرت السلطات 
أهدافها الرامية إىل استغالل البلدين، ونشر التنصب  ف 

ي 
يطاب  يطانية الخديو توفيق بسحب آخر قائد مرصي من السودان عبد القادر باشا حلمي واستبداله بالب  الب 

ي 
ي يناير/كانون الثاب 

... وف  ي
ي ُعرفت 3911هيكس الذي ُعي   رئيسا ألركان الجيش السوداب 

م ُوقعت االتفاقية التى

ي كان ممثلها عن الجانب المرصي بطر 
س غاىلي باشا وزير الخارجية وبي   اللورد  باالتفاقية المشؤومة، والتى

ي السودان..."
طرين، وبتوسيع نفوذ اإلنجلب   وتهميش الدور المرصي ف 

ُ
سيم الحدود بي   الق

 كرومر ببى

 45 https://studies.aljazeera.net/ar/article/379   ،01/00/0033 

https://stringfixer.com/ar/Armenia
https://stringfixer.com/ar/Armenia
https://stringfixer.com/ar/Azerbaijan
https://stringfixer.com/ar/Azerbaijan
https://stringfixer.com/ar/Belarus
https://stringfixer.com/ar/Belarus
https://stringfixer.com/ar/Estonia
https://stringfixer.com/ar/Estonia
https://stringfixer.com/ar/Georgia_(country)
https://stringfixer.com/ar/Georgia_(country)
https://stringfixer.com/ar/Kazakhstan
https://stringfixer.com/ar/Kazakhstan
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/8/10/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/379
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ي الكثب  من مراكز الدراسات ومنها مركز الجزيرة ... 
 
"و بتأكيد إعالن االنفصال ف

 1سيفقد السودان ثلث مساحته الجغرافية، ويفقد ما يعادل  0033يوليو/تموز 

مليون نسمة حسب آخر  11.31نسمة من تعداد سكانه المقدرين ب  مليون 

من ثروته النفطية  %90إىل  %60التقديرات، هذا عدا عن أن شمال السودان سيفقد 

ي أصبحت تمثل أكبر من 
 .من تقديرات الدخل القومي  %70التى

ي تحد ...و 
ي سيقلل من عدد الدول التى

جغرافيا أيضا فإن انفصال الجنوب السوداب 
الكونغو الديمقراطية  –أوغندا -دولة الشمال من جهة الجنوب من أرب  ع دول )كينيا

وأفريقيا الوسط( إىل دولة واحدة هي دولة الجنوب الوليدة، وإن كانت هذه الحقيقة 
ورة أن الحدود الجديدة ستكون أكبر استقرارا من سابقتها، إذ أن الحدود  ي بالرص 

ال تعت 
ي تنتظر التوافق عليها خالل بي   الشمال والجنوب من أكبر 

 القضايا العالقة تعقيدا التى
ة االنتقالية حتى يوليو/تموز القادم  ".الفبى

  ي نلمس من خاللها التأثب  المتبادل
ي العالم التى

 
دولة يوغسالفيا من الدول المتفردة ف

ي زمن وجب   جدا
. و لحد الساعة مازالت الجغرافيا  46بي   الجغرافيا والسياسة ف 

                                                                                                                                                                             

ة من   "كما  ي الفبى
 31إىل  1كان متوقعا، فقد أشارت النتائج األولية الستفتاء جنوب السودان الذي تم إجراؤه ف 

ي 
، وأن نسبة عالية من 0033يناير/كانون الثاب  ي

ة عل ممارسة حقهم المدب  ، إىل أن الجنوبيي   أقبلوا بأعداد كبب 

من جملة المسجلي    %17.19ذين أدلوا بأصواتهم الذين أدلوا بأصواتهم اختاروا االنفصال، إذ بلغت نسبة ال

منهم لصالح االنفصال بحسب التقارير شبه  %19.91ناخبا، صوت  1.913.110الذين بلغت أعدادهم 

ي ل
وب   مفوضية استفتاء جنوب السودان..."النهائية عل الموقع اإللكبى

 46 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/1/29 

مع ما كان يعرف سابقا باسم  " لم يعرف التاري    خ بلدا تقلبت به األحوال واألسماء والحدود كما هو الحال

ي ذمة التاري    خ
ي باتت اآلن ف 

ت حدودها .يوغسالفيا، الدولة التى ..فقد بدلت يوغسالفيا اسمها سبع مرات وتغب 

ي حروب داخل 30 عاما أهدرت 99ومن عمرها البالغ  عدة مرات،
..تاريخيا، خرجت مملكة .ية وخارجيةعاما ف 

اطورية النمساوية ، وتغب  اسمها إىل 3139المجرية عام -الرصب والكروات والسالف من بي   أنقاض اإلمب 

ة االحتالل النازي عام .3103مملكة يوغسالفيا وطن السالف الجنوبيي   عام  ، تمزقت البالد 3103..وأثناء فبى

عندما أعلن  3101..وعادت البالد للظهور مرة أخرى عام .اتيا ورصبياوقسمت بي   دول المحور ما عدا كرو 

الرئيس الراحل جوزيب بروز تيتو وأنصاره الشيوعيون قيام جمهورية يوغسالفيا الديمقراطية بينما كانت ال 

ي وفرض فكرة .تزال تحت االحتالل ي عهد تيتو قمع القوميي   الكروات والرصب بشدة كأي عدو خارح 
..وف 

ي القتال رمزا لحرب تحريرية مدنية ثورية مختلطة. وبعد أن"األخو 
تمت له السيطرة  الكاملة،  ة والوحدة " ف 

( ثم جمهورية اتحاد الجمهوريات 3161-3106أسس تيتو الجمهورية الشعبية الفدرالية اليوغسالفية )

اكية الفدرالية اليوغسالفية ) ي حكمها حتى وفاته عام 3110-3161االشبى
عاما تفكك  37...وبعد 3190( التى

ي وانفصلت سلوفينيا وكرواتيا والبوسنة ومقدونيا، باستثناء رصبيا والجبل األسود اللتي   
االتحاد اليوغسالف 

ي أعلنت 
ي عام .3110بقيتا ضمن جمهورية يوغسالفيا الفدرالية التى

بدأت جمهورية الجبل  3119..ثم وف 

ي مارستها بلغراد  األسود تضع عينها عل االستقالل ورسعان ما نأت
بنفسها عن رصبيا، غب  أن الضغوط التى

تها عل الموافقة عام  ي أجب  ي تجربة للمصالحة أطلق عليها اسم اتحاد  0001واالتحاد األوروب 
عل الدخول ف 
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ي الخطابات السياسية الدولية للدول المنبثقة 
 
السياسية أهم المفاهيم إستخداما ف

 .47عن يوغسالفيا

 ي الحديثة دول الخليج العرب 
ق  48 ت من الجغرفيا السياسية لمنطقة الشر ي غب 

التى

ي أثرت عل العالقات الدولية بعد ذلك، وإذ إعتب  الرئيس صدام حسي   
األوسط والتى

ا إياها محافظة عراقية.  حي   غزوه للكويت أنها  ، معتب  ي
ى
اب العراف  جزء ال يتجزء من البى

ي وعل اإلتحد   وعل هذا األساس كان للجغرافيا السياسية تأثب  كبب  عل دول المغرب العرب 

 كذلك ، وهذا ما نلمسه من خالل هذا المبحث نسلط الضوء عل المطالب التالية : 

  بيةالمطلب األول: الجغرافيا السياسية المغر 

  الجغرافيا السياسية الجزائرية : ي
 المطلب الثاب 

 المطلب الثالث: الجغرافيا السياسية التونسية 

 المطلب الرابع: الجغرافيا السياسية الموريطانية 

 المطلب الخامس: الجغرافيا السياسية الليبية 

 المطلب األول: الجغرافيا السياسية المغربية

ي المعالم بما فيها التاري    خ  إن الجغرافيا هي المعلم الثابت     
الوحيد عندما تتعب  كل بافى

، ولكن تظل هذه األخب  هي المحرك األساسي والمحوري للسياسة واإلقتصاد ، 49والسياسة

ي كتاب مذكراته
ي ف 
ي حسن الثاب  وهذا ما أدركه الملك المغرب 

ي تغيب  حي   قال :  50
"ليس بإمكاب 

                                                                                                                                                                             

ي لسكان الجبل األسود أعطاهم االستقالل  .رصبيا والجبل األسود بيد أن هذه التجربة انتهت باستفتاء شعت 

ي يوينو ح
ي  .0006زيران ف 

ونه خسارة "ألرض رصبية" ف  وال يزال القوميون الرصب غب  قادرين عل تقبل ما يعتب 

 ".كرواتيا والبوسنة، وهو ما يفش إرصارهم عل رفض استقالل إقليم كوسوفو الوشيك عن السيادة الرصبية

 سلوفينيا ،كرواتيا ، البوسنة ، مقدونيا، رصبيا و الجبل األسود.  47  

 قطر، البحرين، اإلمارات والكويت .  48  
، 0003نوفمب   07محمد بوبوش، المغرب والجزائر: الجوار المأزوم 49

https://chamspost.com/slider/102968/  

ي بسمارك )موحد ألمانيا( يقول إن الجغرافيا هي العنرص  
ي السياسة. بمعت  أنها "كان الزعيم األلماب 

 الثابت ف 

ي ثابت بدوام ثبات العنارص الطبيعية، 
عالقة تأثب  وتأثر بي   الجغرافيا والسياسة بصفة عامة. واإلقليم الجغراف 

اتيجية والثقافة والتاري    خ ، وكل  ي ذلك عوامل السياسة واالسبى
ورة سائر العوامل االخرى، بما ف  فيما تتغب  بالرص 

ي المعطيات،   .ات البشر من نتائجما يرتبط باجتهاد
ي انه اذا كان من الممكن تغيب  بافى

وهذه الحقيقة تعت 

ي الذي يفرض عل الدولة أوضاعا معينة، من 
ي مثال فإنه يستحيل تعديل بالمعط الجغراف 

كالمعط التاريج 

انهم, ب ي بينها ان السكان كعنرص من عنارص القوة المادية للدولة ال يمكن ان يختاروا جب 
ل ان الجغرافيا هي التى

ي بسبب سوء الجوار
 ".تحدد ذلك وتفرضه فليس باإلمكان تغيب  موقع الدولة الجغراف 

 50  ، كة السعودية لألبحاث والنشر ، ذاكرة ملكا ، الشر ي
 91، ص 3111الحسن الثاب 

https://chamspost.com/slider/102968/
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المغاربة والجزائريون دائما انهم لن يقدروا  موقع كل من المغرب والجزائر ويجب ان يتذكر 

ي قد يكون عامل توتر وعدم استقرار فاألزمات 
 
عل تغيب  موقع بلديهما. والعنرص الجغراف

: حالة كشمب   ي
 
البلقان سابقا ( وقد يكون -السياسية الموجودة عل خطوط التماس الجغراف

، من ناحية عامل تكامل وانسجام بي   الشعوب )االندماج والتكامل مع  ي دول االتحاد األورب 

ي وضعية طرف آخر )محاولة 
 
ة ف ي يحول دون خلق مشاكل مبارسر

 
أخرى فإن التباعد الجغراف

ي التوجه السياسي للمغرب"
 
 بعض األنظمة البعيدة جغرافيا التأثب  ف

ي الشمال 
 
ي ف وإذ تقع المملكة المغربية أو كما تدع المغرب األقىص بأقىص غرب العالم العرب 

ي لقارة إفريقيا أين يحدها من الشمال البحر األبيض المتوسط وجبل طارق ، ومن الغرب ال غرب 

ق تحدها الجزائر ، أما من الجنوب فتحدها الجمهورية  يحدها المحيط األطلشي ومن الشر

ها بعد رغم القرارات الدعية لتقرير مصب   ي مازالت لم تقرر مصب 
العربية الصحراوية التى

الصادرة من مجلس األمن والجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة ومحكمة الشعب الصحراوي 

 العدل الدولية . 

ي لبعض أقاليمه ، وبعد حصول 
تعرض المغرب إىل الحماية الفرنسية وإىل اإلستعمار اإلسباب 

ي سبتة  3116هذا األخب  عل سيادته سنة 
ي من مشاكل إقليمية ، إذ لحد اآلن مدينتى

وهو يعاب 

ي ، كما هناك جملة من ومليلية ت  للسيادة اإلسبانية رغم وقوعها عل اإلقليم المغرب 
ابعتي  

اعات المسلحة غب  المنتهية مع   
اعات مع إسبانيا حول الحدود البحرية ، باإلضافة إىل الب  الب  

ي إنتضار تقرير المصب  
عي لجمهورية الصحراوية الغربية ف 

جبهة البوليساريو الممثل الشر

ي نزاعات مسلحة معها فيما عرف للشعب الصحراو 
ي، وبعد إستقالل الجزائر كذلك دخلت ف 

ي بشار وتندوف، وكل هذا كان من تأثب  
ي فرض سيادتها عل واليتى

بحرب الرمال رغبة منها ف 

ي سنة 
الجغرافيا عل السياسة ، أما حاليا وبعد قطع الجزائر للعالقات الدبلوماسية معها ف 

ي التعاون العسكري زادت توثيق عالقاتها 51 0003
ي إىل درجة التطبيع ف 

مع الكيان الصهيوب 

ك  . 52والدفاع المشبى

                                                             

ي باألمم  3111ومازاد الطي   بلة بعد الحدود المغلقة منذ سنة  51  هو توزي    ع وثيقة من طرف المبعوث المغرب 

المتحدة عل الحضور ، وحيث كان محتواها طلب مساعدة إلستقالل منطقة القبائل عن الجزائر ، وهذا 

ابية الجزائرية ، وحيث لم يعتذر المغرب كما لم يقدم أي تو  ب الوحدة البى ضيحات بشأن هذه القضية لرص 

ي سنة 
ي حدثت ف 

ي األمر هو اإللحاح الملكي الشديد عل طلب فتح الحدود مع الجزائر 0003التى
، والغريب ف 

 قبل وبعد القضية وكأن شيئا لم يحدث. 

ي هو فحوى التطبيع، إذ أن مرص أو األردن عندما  52  
ي هذه إتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوب 

الغريب ف 

ي فكان من أجل أقدمتا ع ، إذ التطبيع من أجل السالم ، أما التطبيع المغرب 
ل هذه الخطوة كانتا واظحتي  

ي األمر تتعاون مع عدو ضد من ؟ واألمر أن هذا العدو عدو 
ك ، والمظحك ف  التعاون العسكري والدفاع المشبى

ة ، حيث نكثوا العهد مع الرسول  هلل قبل البشر ، حيث فظحهم هللا بقتلهم األنبياء وبصفات خبيثة كثب 

(  ، فما أدراك نحن الخلف  ي المدينة ) قبائل بنو قريضة وبنو قينقاع وبنو النضب 
محمد صل هللا عليه وسلم ف 

. 
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: الجغرافيا السياسية الجزائرية   
 المطلب الثاب 

ي كتاب المؤلف فتجي محمد أبو عيانة
 
ما مضمونه: "قد يبدو ظاهريا أم محتوى  53نجد ف

فإن “الجغرافيا السياسية ومضمونها يجعلها أقرب إىل الجغرافيا اإلقليمية كما قال بذلك 

ج ي الواقع ذلك أن الجغرافيا ” بالكنب 
 
منذ نحو أربعة عقود، إال أن االختالف بينهما جوهري ف

ة.. أو بمعت  اإلقليمية تدرس كل عنارص اإلقليم واختالفاته األرضية  وسماته الجغرافية الممب  

 دراسة شخصية اإلقليم، أما الجغرافيا السياسية فتنشد باستمرار تحليل القوة، أي 
ً
أكبر إيجازا

 عل تحليل المقومات الجغرافية لكيانها كوحدة سياسية 
ً
تقييم الوزن السياسي للدولة اعتمادا

ي بنائها السياسي ثم مشكال 
 
تها الكامنة والظاهرة وعالقاتها المحلية ومؤثرات القوة والضعف ف

 ".واإلقليمية

ي الفرعي   
 
أما الجغرافيا السياسية الجزائرية فلها إيجابيا وسلبيات وهذا ما سنتطرق إليه ف

 أسفله: 

 الفرع األول: إيجابيات الجغرافيا السياسية الجزائرية 

 سلبيات الجغرافيا السياسية الجزائرية : ي
 الفرع الثاب 

 األول: إيجابيات الجغرافيا السياسية الجزائريةالفرع 

 وبإختصار شديد يمكن اإلشارة إىل  أهم إيجابيات الجغرافيا السياسية الجزائرية:    

  .ي قارة إفريقيا
 المرتبة األوىل من حيث المساحة الجغرافية ف 

 ي القوة العسكرية بعد مرص العربية
 المرتبة الثانية ف 

 ي إنتاج وت
 صدير الغاز عالميا المراتب األوىل ف 

 ي الغاز، سواء الطبيىعي أو الصخري
 إحياطات هائلة ف 

  بلد نفطي بإنتاج ما يربو عن واحد مليو ن برميل يوميا، دون أن يبلغ كامل طاقته

 اإلنتاجية. 

  ثروات معدنية هائلة، منها أكب  إحتياط عالمي لمعدن الحديد بغار جبيالت، نهيك

ي الطاقة ا
ي عن المواد المعتمدة ف 

ة التى لنووية السلمية، ونهيك عن اإلحياطات الكبب 

ي ال توجد لحد الساعة أي سياسة رشيدة 
است، والتى تنعم بها من الذهب بتمب 

ي السياسة النقدية . 
 لإلستغالل هذا المعدن النفيس الذي له أهمية ف 

  ي باإلمكان تحويلها إىل إنتاج الطاقة
مساحات قياسية من الصحاري الشاسعة التى

ي بإمكان تصديرها إىل أوروبا بعد الكهر 
باية النظيفة من طاقة الشمس الدائمة ، والتى

، مع اإلستغناء عن تحويل المحروقات غب  النظيفة للحصول عل هذه  ي
اإلكتفاء الذابى

                                                             

ي الجغرافيا السياسية، دار النهضة العربية، دت 53 
 فتجي محمد أبو عيانة، دراسات ف 
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وع دوىلي بقيادة ألمانيا، إسمه ديزر تاك، ولكنه فشل أو 
الطاقة، علما أنه كان هناك مشر

 باألحرى تعرض لإلفشال. 

 ي خلفت آثارا مناط
ق ومناظر سياحية عالمية شهدت العديد من الحضارات التى

شواهد عليها، ولكنها لم تأخذ نصيبها من كعكة السياحة العالمية، بإرادة سياسية 

وي    ج  داخليةمن جهة، وعدم وجود المنشآت السياحية من جهة أخرى، نهيك عن البى

ي لدونية السياحة الجزائرية النابعة م ي السلت  ية للمجتمع الغرب  ن قساوة الطبيعة البشر

 الجزائري. 

  ي
مياه جوفية هائلة بالصحراء الجزائرية عل غرار  والية الوادي ، بسكرة وأدرار ، والتى

ي  
 
دعمت كل واليات الوطن بالمحاصيل الفالحية ولكن بتكاليف لوجستيكية مرهقة ف

 54كثب  من األحيان

  اتيجية.  ثروة حيوانية هائلة غب  مستفاد حتى من جلودها  بطريقة إسبى

  . يا إىل دول أوروبا ي لنقل الطاقة النفطية من دولة نيجب  اتيج   ممر إسبى

  . كة ي إلقامة العديد من المناطق اإلقتصادية الحرة المشبى اتيج   موقع إسبى

  اتيجية مع افية وإسبى ي مجال الصيد البحري بإحبى
ي إلقامة تعاون كبب  ف  اتيج  موقع إسبى

، حيث يمكن إستغالل ذلك أيضا دولة موريطانيا المطلة  عل المحيط األطلشي

 لتصدير السلع إىل دول أمريكا الجنوبية بتكاليف أقل. 

  .بسطة الفصول األربعة ال تغنم بها الكثب  من دول العالم 

  كيلومبى   3000الساحل البحري الممتد عل مسافة 

  اتيجية بي   أوروبا وإفريقيا
 بوابة إقتصادية إسبى

                                                             

ي الكثب  من األحيان تكون التكاليف اللوجستيكية هي تكاليف النقل، التخزين،الت 54 
ي ف 
وزي    ع والتسويق، والتى

ي من شأنها خفض هذه التكاليف، فعل سبيل 
مرهقة عل المستهلك، بسبب ضعف البت  اللوجستيكية التى

ي  300المثال 
 300سائق +  300شاحنة تنقل منتوجات فالحية من مدينة الوادي إىل الجزائر العاصمة تعت 

ي تهتلق وتنقص صالحيتها عند كل رحلة ذهاب وإياب بما خزان من المحروقات + المئات 
من قطع الغيار التى

ورة تواجد سائقي   للعربة الواحدة تجنبا   0000يفوق  ، نهيك عن بعض الحوادث، ونهيك عن رص  كيلومبى

ي مجازر عل الطرق الصحراوية الجزائرية، وكل ذلك كان باإلمكان تجاوزه لو 
ا ما تسبب ف  للتعب الذي كثب 

ت الحكومات المتتابعة من السهر عل توفب  السكك الحديدية  قطارات نقل البضائ، حيث يمكن تمكن

مقطورة وسائق ومساعدة وخزان وقود واحد ورحلة واحدة ، هنا يمكن  300إختصار ما ذكرنا بقطار واحد به 

ائية من قيمة اإلنتاج، حينها ال  %1الحديثة عل تكلفة إنتاج بمقاييس عالمية ال تتجاوز  تنقص القدرة الشر

للمواطن، وال يجد التجار الجشعي   سبيال لإلحتكار، وال يتذمر المواطن، وال يخشر الفالح أو المنتج من كساد 

يد ذات جودةعالية وأماكن التسويق من الطراز الدوىلي ، وكلها  إنتاجه، والمعادلة ذاتها تتجه نحو مخازن تب 

ي متوفر والعوامل الطبيعية بسطها الخالق تعاىل علينا ، بسيطة عند توفر عامل المال مادام الع امل البشر

ا ما كان متوفرا بما يربو عن األلف مليار  ائها ، وعامل البحبوخة المالية كثب  وحتى التكنولوجيا األجنية يمكن رسر

دية مكنت دوالر بالخزينة العمومية ، ولكن نقمة النفط لعبة دورا سليا حيث ال سياسة مالية وال سياسة نق

 الجزائر من اإلستفاة من مقومات بسطة الجغرافيا اإليجابية. 
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   ي ، الذي يصل البلد العرب  ي  دول المغرب العرب 
الوحيد الذي يضمن التواصل بي  

ق والمغرب األقىص والصحراء الغربية وموريطانيا من الغرب،  تونس وليبيا من الشر

ي إتباع سياسة إقتصادية مرنة كلعبة الشطرنج إن حادت 
 
ة ف ولهذا الموقع  أهمية كبب 

ي ذات المسار اإلقتصادي. 
 
ورة ف  أي دولة عن السب 

 ي الكثب  من الس
 
ة من السمك غب  المستغل ف احل البحري الجزائري به ثروات كبب 

 األحيان إال عن طريق التعاقد مع دول أخرى مثل اليابان. 

  ة من النفط والغاز غب  المستغل لعدم توفر الساحل البحري الجزائري به ثروات كبب 

كة سوناطراك عل المعدات والمنصات العمالقة  للتنقيب واإلستغالل.  55رسر

: سلبيات الجغرافيا السياسية الجزائرية  
 الفرع الثاب 

 أما سلبيات الجغرافيا السياسية الجزائرية فيمكن اإلشارة إليها بإختصار كذلك: 

  ر ما نقول، حتى أن آخر ي ، والتاري    خ يب  اتيج  نظرة األطماع الدولية لهذا الموقع اإلسبى

الفرنشي تربص الكثب  من الزمن وتحي   الفرص حتى إستعمار للجزائر أال وهو العدو 

حي   دب الضعف بالدولة العثمانية وسقط األسطول الجزائري أقوى أسطول بحري 

بموقعة نافارين، استعمرها وبالمقابل فرض  3107بالبحر األبيض المتوسط سنة 

ط فقط حمايته عل تونس والمغرب األقىص، وحي   نهاية الحرب العالمية الثانية أع

ا وبكل  ي حاول كثب 
اإلستقالل لكل مستعمراته اآلسيوية واإلفريقية إال الجزائر التى

السبل لتكون إمتداد لفرنسا ، ولكن هللا سخر من الشهدا الماليي   الذين أبو أن تنجس 

 هذه األرض الطاهرة . ولألسف هذه النظرة مازالت . 

 ي تدع
م منذ اإلستقالل فلسطي   بكل ما النظرة العدائية للكيان اإلرسائيلي للجزائر التى

ف الجزائر بكون حركة  تستطيع من مال ومساعدات ، وهذه النظرة زادت حي   لم تعبى

حماس بقطاع غزة كحركة إرهابية ، عكس الكثب  من الدول العربية عل غرار مرص 

ي وامرييي بالذات  والسعودية واإلمارات العربية المتحدة، وهذا الكيان له دعم غرب 

ت الجغرافيا السياسية لهذا العداء لقوة  ي اليهودي بهذه الدول، وحيث تغب  الللوب 

                                                             

ي دهشة عند تجد بلدانا غب  نفطية تصنع هذه المنصات العمالقة ذات  55 
ي الكثب  من األحيان تقف ف 

ف 

التكنولوجيا الهائلة للتنقيب وإستخراج الغاز والنفط عل غرار سنغافورة، بكل بساطة هذه الدول تعتمد عل 

ب   ي الغب  هذه المنصات فبى
ي من خاللها يشبى

ية، والتى وة الفكرية البشر ، والغب  بعد تعب مضن البر ح الماليب 

ب  ح أضعاف مضاعفة، إنه العقل  يبيع لها النفط الخام، فتحوله إىل مستخرجات تبيعها من جديد للغب  فبى

وة عندك وهو من ينتفع منها أكبر منك، وهي مجرد أفكار إقتصادية نادى به  ي الذي يؤمن بأن البر البشر

ي الجزا ي لم تؤخذ بعي   اإلعتبار من طرف الحكومات المتعاقبة ، المفكر الجزائري الكبب  ملك بن نت 
ئري والتى

ية كما تمكنت من إستقطاب العقول  ي عقولها البشر
وأخذت بها دول أخرى، فتطورت ونمت وإستثمرت ف 

ية للغب  مثل الجزائر، أين تحدث طامة إستقطاب   0003طبيب جزائري من طرف فرنسا سنة  3000البشر

ي عل اإلدارة واألساتذة والطالب والعمال،  بعدما سهرت الدولة مدة
قرابة ثالث عقود من اإلنفاق المجاب 

 ليجد الغب  الطبق جاهزا لإلستغالل. 
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ي 
ي الجزائري ليصبح قاب قوسي   أو أدب 

 
الذي كن بعيدا عن الخريطة والموقع الجغراف

ي مع هذا الكيان، والذي يحمل خطورة أكب  من التطبيع مع بعض  بعد التطبيع المغرب 

حيث فحواه كان من أجل إحالل السلم الدول العربية عل غرار األردن ومرص، 

بالمنطقة، وعل العكس النقيض التطبيع مع المغرب كان محتواه التعاون العسكري 

ك .   والدفاع المشبى

  ي النيجر والماىلي جعل حدوده
ي الجزائري بالجنوب ومحاذاته لدولتى

 
الموقع الجغراف

 غب  آمنة من ثالث زوايا: 

ي خطر الحركات اإلرها .3
 
ق الحدود األوىل تتمثل ف ا ما تخبى ي كثب 

بية بدول الساحل والتى

 الجزائرية الجنوبية لجعلها كقواعد خلفية. 

ي إرهاب تهريب السلع المدعمة إىل البلدان الحدودية عل غرار النيجر،  .0
 
الثانية تتمثل ف

 الماىلي وحتى تونس وليبيا. 

ي عب  ا .1 ي دخول كميات من السالح عند سقوط النظام الليت 
 
يط الثالثة تتمثل ف لشر

 الحدودي الجزائري. 

قية  .0 ي قائد الجيش السابق للحدود الشر ال الليت 
ي تهديدات الجب 

الرابعة تتمثل ف 

ي عدم إستقرارها. 
 الجزائرية بدفع دوىلي يريد النيل من أمن الجزائر لإلستثمار ف 

ا ما أساء  .1 ي الحدود الغربية وتحديدا المغرب األقىص الذي كثب 
الخامسة تتمثل ف 

، نهيك للجزائر بترص  ب األمن واإلستقرار الداخلي
يحات غب  مسؤولة تهدف إىل رص 

ابية. وهذه التهديدات كانت عسكرية بعد إستقالل  عن تهديد رصي    ح للوحدة البى

ة، فيما تسم بحرب الرمال، حيث أراد المغرب اإلستحواذ عل أعظم  الجزائر مبارسر

، أال وهما تندوف وبشار .   واليتي   جنوبيتي   جزائريتي  

ي وجودها عل حدود الجمهورية العربية الصحراوية، أين تحتضن ا .6
لسادسة تتمثل ف 

ا  الحكومة الصحراوية المؤقتة بمدينة تندوف ومخيمات الالجئي   كذلك، حيث كثب 

 ما كانت مشحا لعمليات بي   المغرب وجبهة البوليساريو بالصحراء الغربية. 

ي وجود الجيش الفرنشي بدولة ما .7
بصة السابعة تتمثل ف  ىلي الغنية بالذهب، وبعيون مبى

 بالجزائر. 

ي من شأنها عدم إستقرار األمن بهذه  .9
ي وجود جيوش أجنبية بليبيا، والتى

الثامنة تتمثل ف 

ي ضبط األمن الحدودي من 
الدولة الحدودية من جهة، و إنهاك القوات الجزائرية ف 

 جهة أخرى. 

: الجغرافيا السياسية التونسية  
 المطلب الثاب 

ي إذ"تقع   لتونس    ي المغرب العرب 
اتيجيا ف  ي شمال أفريقيا، 56كذلك موقعا إسبى

تونس ف 

ا بي   الجزائر وليبيا، وللدولة حدود بحرية مع إيطاليا،أّما بالنسبة إلحداثياتها الجغرافية 
ً
وتحديد

 وخط طول ° 16فهي دائرة عرض 
ً
 من ° 30شماَل

ً
 تونس الدولة األصغر مساحة

ّ
عد
ُ
ا، وت

ً
ق رسر

                                                             

 mawdoo3.com/ps://htt،  0003سبتمب   01هدى الخطيب ،  56 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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واقعة عل طول سلسلة جبال األطلس، إذ تبلغ مساحة الدولة اإلجمالية بي   الدول ال

 بمسافة تبلغ ²كم  361,630
ً
، كما تمتد عل طول ساحل البحر األبيض المتوسط شماَل

ي الصحراء. أما تضاريس دولة تونس تتنّوع   3,309
 
ل المنطقة الجنوبية من تونس ف

ّ
كم، وتتمث

ي ا
 
ي تضاريس تونس، حيث تنتشر الجبال ف

لمناطق الشمالية الغربية من البالد، وتنتشر األراض 

ي تونس بالطبيعة الصحراوية الجافة 
 
ي وسط البالد، بينما تتصف منطقة الجنوب ف

 
الجافة ف

ق  ي تقع رسر
ى، إضافة إىل منطقة الساحل التونسية التى بت من الصحراء الكب  ما اقبى

ّ
والقاحلة كل

ي تتمب   بأراضيها الخصبة تونس وتمتد عل طول ساحل البحر األبيض الم
توسط، والتى

 والمعروفة بزراعة أشجار الزيتون."

إن ما يلفت نظر الدولة الجزائرية هو تعاملها الحذر مع الدول التوسعية العربية واإلسالمية، 

ي 
 
، تتمثالن ف إذ ليس ببعيد أرادت المملكة المغربية أن تتوسع عل حساب واليتي   جزائريتي  

ة بعد إستقالل الجزائر، ولم تحد المغرب عن موقفها إال بعد حرب  تندوف وبشار مبارسر

ي خاضتها مع الجيش الجزائري، إذ أن الدول ذات النظرة التوسعية عل العالم 
الرمال التى

ي إيران الفارسية وتركيا 
ي لها حضارات قديمة معروفة قدم التاري    خ، حيث تتمثل ف  العرب 

ي العثمانية ، ودخلت عل مشح التوسع الد
ي دولة عربية تتمثل ف  بلوماسي عل الصعيد العرب 

قطر ، وأخطر من ذلك كله الكيان اإلرسائيلي الذي يحلم بتحقيق أحالمه التوسعية، وقد 

تمكن نسبيا من ذلك إبتداءا بالتطبيع الهادف للسالم مع بعض الدول العربية عل غرار مرص 

اق السياسي واألرد واإلمارات العربية المتحدة، كما تمكن من ذل ك فعليا من خالل اإلخبى

ك،  للحكومة المغربية وتوقيع إتفاقية التطبيع الهادفة إىل التعاون العسكري والدفتع المشبى

ي دولة تونس الحدودية، 
ي للجزائر والمتمثل ف  اتيج  وإذ قدمنا هذا خشية من الحليف اإلسبى

اق الذي تم مع ، ونخشر أن يحدث ذلك اإلخبى 57حيث تضاعف عدد اليهود بهذا القطر

ي كماشة هذا الكيان 
ي بي   كفتى

المغرب األقىص، وعندها ستكون الجزائر بسبب موقعها الجغراف 

 المحمي من طرف الواليات المتحدة األمريكية والدول األوروبية العظم. 

ي إن وقع، وعل ذلك األساس تىعي الجزائر أهمية  وإن هذا الخطر سيفتت المغرب العرب 

قة من طرف  ، كما تىعي الدول المخبى ي ي لكل الدول العربية بالمغرب العرب 
الموقع الجغراف 

                                                             

 هدى الخطيب، المرجع ذاته.  57 

ي تونس بناًء عل إحصائيات عام 
مليون نسمة، وقد بلغت نسبة  33.117.676م، 0003"يبلغ عدد السكان ف 

 ّ  عامي
ي تونس بي  

ي ف 
اب 
ّ
ي تونس رئاسًيا %3.06ما مقداره  0000و 0031النمو السك

، وُيعتب  نظام الحكم ف 

الجمهورية التونسية. وتعد اللغة الرسمية لدولة تونس هي اللغة العربية، جمهورًيا، ولهذا ُيطلق عليها اسم 

برية،  ستخدم األمازيغية من ِقبل األقلية الب 
ُ
ستخدم اللغة الفرنسية بهدف التجارة، وت

ُ
ي بعض األوقات، ت

وف 

ّ هو الديانة الرسمية لتونس بنسبة تفوق  ي
ة، وما تبقى هم عبارة شيع 19وُيعد الدين اإلسالمي الست 

، أما اليهود فيشكلون  ين ألف وهو رقم كبب  مقارنة   %3ومسيحيي   من السكان أي ما يقارب مئة وعشر

 بالمغرب األقىص "
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األعداء ، وعل ذلك األساس كان الرئيس الجزائري يرصح دوما بأن تونس بالنسبة للجزائر خط 

ا  ي أزماتها اإلقتصادية وعل الخصوص حي   تأثرها الشديد  أحمر ، حيث كثب 
 
ما ساندتها ف

ي أي فر  بالركود اإلقتصادي العالمي بسبب وباء كورون، وقبل ذلك مساندتها بعد الربيع العرب 

 أغلب المستثمرين األجانب بأموالهم وإستثماراتهم. 

ي وعت بأهمية
ي التى ي دول المغرب العرب 

 
إنعاش إتحاد المغرب  وتعد تونس الدولة األوىل ف

 ، ي العرب 
ي  58

 
ي الدول ف

ى
ي المقام األول وعل باف

 
ة كتكتل إقتصادي عليها ف لما له من أهمية كبب 

 : ي
 المقام الثاب 

تنمية البت  التحتية التونسية، خصوصا بعد الفراغ الذي خلفه هروب المستثمرين  .3

 . ي التونشي  األجانب بعد الربيع العرب 

ي نقديم  .0
 
ي تحتاج إىل إنعاش ماىلي ، ولها أهمية ف

تحريك دواليب اإلنتاج المعطلة التى

 . ي  القيمة المضافة لإلقتصاد التونشي والمغارب 

ي عن المئة  .1 بوا عدد سكان إتحاد المغرب العرب  توسيع حلقة اإلستهالك، حيث سب 

ي معادالت األعمال ، وهذا من شأنه إنعاش 
ا ف  قطاع اإلنتاج مليون، ويعد الرقم ممب  

ة.    التونشي من خالل التجارة البينية لقيمة إستهالكية كبب 

كة،  .0 توسيع حلقة اإلنتاج، وخصوصا عند إنتعاش سياسة المشاري    ع اإلقتصادية المشبى

ي لها عالقة بمدى تطور درجات التكامل اإلقتصادي بي   دول إتحاد المغرب 
والتى

، من منطقة التجارة التفضيلية إىل منط ي قة التجارة الحرة، ثم إىل إتحاد جمركي العرب 

ي النهاية سوق موحد بسياسة نقدية 
كة وبعده إتحاد إقتصادي وف  فسوق مشبى

                                                             

ي  58 
 من مقال مكتوب من طرف الكاتب التونشي محمد الطرابلس من موقع بوابتى

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie 
01 /00/0030 

ي بٱعتبار أن ة إىل إعادة إحياء فكرة إتحاد المغرب العرب  ي اآلونة األخب 
هذا  تسىع الدبلوماسية التونسية ف 

ي صورة تحققه فعليا يمثل قوة إقتصادية عمالقة نظرا لما تحتويه دوله من ثروات طبيعية ) الغاز 
اإلتحاد ف 

ي دول المغرب نستنتج أن هناك 
ي ف 
الطبيىعي ، النفط...( . و من خالل جولة سيادة الرئيس المنصف المرزوفى

ي 
ي تحقيق هذا اإلتحاد بالرغم من اإلنتقادات التى

وجهت لسيادته عل إثر هذه الجولة المغاربية رغبة جامحة ف 

ي تونس 
ي . وأجاب سيادته بأن ال مستقبل لتونس ف  مفادها إن الشأن الداخلي التونشي أوىل من الشأن المغارب 

ي ليبيا و ال مستقبل 
ي المغرب و ال مستقبل لليبيا ف 

ي الجزائر و ال مستقبل للمغرب ف 
و ال مستقبل للجزائر ف 

ي مو 
ي و جزء من لموريتانيا ف  ي وحدتها . فتونس جزء من المغرب العرب 

ريتانيا و إنما مستقبل هذه الدول ف 

ي و جزء من العالم ، و ال يمكن تحقيق إصالحات إقتصادية دون تفتح البالد عل محيطها  الوطن العرب 

 . ي و العالمي ي و العرب  ي من قبل الدبلوماسية ال المغارب  تونسية كانت عملية إن عملية إحياء إتحاد المغرب العرب 

ناجحة و مثمرة بإعتبار أنه وقع إتفاق بي   تونس و الجزائر حول إحداث منطقة حرة للتبادل التجاري بساقية 

ألف موطن شغل ألن تردي األوضاع اإلقتصادية و السياسية و إنتشار  00سيدي يوسف من شأنها أن توفر 

ة و الكرامة.و نأمل أن تكون هذه الخطوة متبوعة بخطوة الفقر و البطالة كانت األسباب الرئيسية لثورة الحري

ي الجنوب التونشي 
ي ليبيا لدفع عملية التنمية ف 

فى  . مماثلة مع الجار الشر

 

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie
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ي فحسب، بل ُيَمكن دول . موحدة
حيث هذا التوسع ال يخدم تخقيق اإلكتفاء الذابى

، وخصوصا أن هذه القوة تتطلب السعر  اإلتحاد من دخول عالم التصدير بقوة أكب 

 . 59لوفرة والديمومةاألنسب وا

وعة للخارج بداعي البحث عن  .1 إمتصاص البطالة، وتفادي عمليات السفر غب  المشر

 العمل وتأمي   الحياة . 

الحفاظ عل مخزون العملة الصعبة بالخزينة العمومية لدول اإلتحاد، ويحدث ذلك  .6

ي ص
 
ي إبتداءا إىل إتحاد إقتصادي ف ور بأكمل صوره عند تحول إتحاد المغرب العرب 

ي صورة إتحاد 
 
كة، ثم إنتهاءا بسوق موحد ف ك وسياسة إقتصادية مشبى سوق مشبى

إقتصادي و سياسة نقدية موحدة، وهذا المبتىع  من شأنه تحويل كل المبادالت 

ي ظل حركية عجلة اإلنتاج وحرية  60التجارية بي   دول اإلتحاد بالعملة الموحدة
 
، وف

هيك عن قوة إستقطاب اإلستثمارات المبادالت التجارية وحرية اإلستثمارات، ن

ي الدول األعضاء عن 
ي ستعزز من القدرات اإلنتاجية لإلتحاد، سوف تستغت 

األجنية التى

ي النهاية الحفاظ عل العملة الصعبة  61إقتناء ما ينتج داخل اإلتحاد
 
، وهذا من شأنه ف

ورة وال  ي  دول اإلتحاد إال عل ماله رص 
ي الخزينة العمومية لتونس وبافى

 .ينتج باإلتحادف 

ية .  .7 ية، لتفادي هجرة األدمغة البشر  إستغالل أمثل للموارد البشر

ي دول اإلتحاد.  .9
 تنسيق السياسات المالية التونسية مع بافى

ي دول اإلتحاد. من خالل إنشاء بنك  .1
تنسيق السياسات النقدية التونسية مع بافى

ة لكل الدولة من دول مركزي لإلتحاد له عملة موحدة ، وله عالقة بالبنوك المركزي

 اإلتحاد بما فيها تونس. 

اعات أو التوترات السياسية من خالل قوة اإلقتصاد وإنشاء مؤسسات  .30 إحتواء الب  

لمان اإلتحادي والمجلس التنفيذي  إتحادية عل غرار المحكمة اإلتحادية والب 

 لإلتحاد. 

33.   .  الخروج من نفق اإلقتصاد الريىعي

ي مجال اإلنعاش اإلقتصادي للدول الضعيفة، تكاتف الدول األعضاء باإلتحا .30
د ف 

 . ي ي اإلتحاد األوروب 
ي زمن األزمات اإلقتصادية ، كما هو الشأن ف 

 وبالخصوص ف 

وط  .31 تنسيق التعامالت اإلقتصادية مع الدول الخارجة عن إطار اإلتحاد، لوضع رسر

 .مناسبة ومتالئمة مع قوة التكتل

                                                             

فإن تعرضت سلعة ما للكساد أو لقلة المنتوج بدولة من دول اإلتحاد، فتعوض هذه القلة أو ذاك الكساد  59 

ي دول اإلتحاد، وبناءا عل ذلك 
ي السوق الدوىلي شديد المنافسةمن بافى

 .تحافظ دول اإلتحاد عل حصتها ف 

ي الذي وحد السياسة النقدية لكل الدول األوروبية المنضوية تحت مظلة  60  ي اإلتحاد األوروب 
وهذا ما تجل ف 

، أين أصبح األورو عملة موحدة لكل التعامالت داخل اإلتحاد، كما تم تعويم هذه  ي تكتل اإلتحاد األوروب 

ي التعامالت التجارية الدولية. األ 
ة لتصبح من أقوى العمالت تداوال ف   خب 

وهذه ليست مجرد فلسفة إقتصادية أو فقه إقتصادي أو رغبة من دول اإلتحاد قد يأخذ بها البعض دون   61 

ي ال بد وأن تتم صياغتها وفقا 
وط قيام السوق الموحدة لدول اإلتحاد، والتى البعض اآلخر، بل هي من رسر

ي صورة إتفاقيات بي   الدول أعضاء اإلتحادلقو 
 .اعد موضوعية وإجرائية ف 
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، تقوية المكانة التفاوضية لدول اإلتحاد، حي .30 ي
ث من الجانب اإلقتصادي وحتى األمت 

أين ال يتم خوض مختلف التفاوضات الدولية بمعزل عن قوة األعضاء المتفاوضة، 

ي 
 
ي جراء الدخول فرديا ف ي منيت بها تونس وكل دول المغرب العرب 

وما الخسارة التى

اكة األوروبية إال دليال عل أهمية قوة التفاوض من داخل التكتل .   إتفاقيات الشر

ي  .31
كات متعددة الجنسيات، والتى تنمية المشاري    ع اإلستثمارية البينية عل شاكلة الشر

ي العالقات اإلقتصادية الدولية. 
 
 أحدثت ثورة ف

جاع،  .36 تنمية الصناعات الناشئة لدعم الحلقات الضعيفة مثل: التوزي    ع، اإلسبى

وي    ج، إرتفاع تكاليف اإلنتاج لضعف البت  التحتية اللوجستي كية، نهيك التصدير، البى

ي الدول 
ى
ي لتونس أو حتى لباف

ي اإلنتاج ال يستهلك لقلة التعداد السكاب 
 
عن فائض ف

 المغاربية. 

ي ذلك كل المواد  تنمية اإلستثمارات المتكاملة، حيث كل عوامل اإلنتاج محلية .37
 
، بما ف

، بما يقلل من تكاليف اإلنتاج، مع  ي
ي صناعة المنتج النهاب 

 
ي تدخل ف

األولية التى

ائية للمواطني   المساه ي الحفاظ عل القدرة الشر
 
 .مة بالموازات ف

ي مختلف القطاعات اإلستثمارية، بما من  .39
إرتفاع المجال التنافشي بي   رجال األعمال ف 

ي اإلتحاد. 
  شأنه رفع معدالت التنمية المحلية للدول األعضاء ف 

كة بي   الدول اإلعضاء .31
أساسية كنواة  62تنمية المناطق اإلقتصادية الحرة المشبى

ي من إتحاد صوري إىل سوق موحدة، حيث قد  ي إلتحاد المغرب العرب  لتحول تدريج 

ي تغب  المفاهيم الفلسفية لساسة هذه الدول حول الفوائد 
ة ف  تساهم هذه األخب 

ي 
 .اإلقتصادية الجمة المجنية من التكتل الحقيقى

                                                             

 السياسة واإلقتصاد وجهان لعملة واحدة ، يؤثران  62 
َّ
 الواقع الداخلي للدول والواقع الدوىلي يؤكدان أن

َّ
إن

هي ويتأثران ببعضهما البعض ، ويظهر ذلك جلًيا عل مستوى المناطق الحرة ، فالسياسة الداخلية للدولة 

ي تسمح أو ال تسمح بإنشاء منطقة تابعة لحدودها السياسية ، ولكن معزولة عن قوانينها 
وحدها التى

، وذات السياسة كذلك قد تسمح أو ال تسمح بإقامة مناطق حرة عل حدودها أومنافذها  ولكن  اإلقتصادية

ان لها عل هذه الحدود ، ولذلك نمب   حسب ا كة مع دولة أو دول أخرى جب 
ي مشبى

لدول األعضاء المشاركة ف 

حيث بغض النظر عن الطبيعة   المناطق الحرة الوطنية –أ  : إنشاء المناطق الحرة بي   نوعي   منها

ي من حيث المنشأ ال تخص إال دولة واحدة  
اإلقتصادية  فالمناطق الحرة الوطنية هي تلك المناطق الحرة التى

ي يعود قرار إنشائها إىل قرار دولة واحدة ، وال تنشأ إال داخل حدود إقليم الدولة 
ولمزيد من المعلومات . والتى

ي للمناطق الحرة العربية لطرش علي عيش عبد ا: إرجع إىل
، دار الكتاب (دراسة مقارنة)لقادر، التنظيم القانوب 

، اإلسكندرية، ط ي  المناطق الحرة الدولية – ب. 0036، 3الجامىعي
ي إطار تعاون دوىلي أو  يمكن والتى

أن تنشأ ف 

ي دفع عجلة التنمية للدول األعضاء فيها، فتعتب  مناطق كهذه مناطق حرة م
كة دون إقليمي للمساهمة ف  شبى

وقراطية  ي الفلسفة اإلقتصادية للمناطق الحرة المبنية أساًسا عل الالءات الثالث حيث البب 
 تغيب  ف 

أدب 

كة بي   . والجباية والتنظيم
حيث هناك العديد من هذه النماذج دون التكتل مثل المناطق الحرة المشبى

ي واإليمارات
كة بي   دول اإلتحاد ولكن نحن نقصد من خالل تنمية المناطق اإل.جيبوبى

 قتصادية الحرة المشبى
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 المطلب الثالث: الجغرافيا السياسية الموريطانية

ي صهر القبائل اإلفريقية المطلة عل المحيط األطلشي من لقد كان لل       
 
ى ف تاري    خ أهمية كب 

ي لقارة إفريقيا الشمال الغرب 
، أما السكان الموريطانيون فكانوا قبل الفتح اإلسالمي لشمال 63

، وبعد  64إفريقيا يمتدون عل مساحة جغرافية أكب  من الحالية كونهم خليطا من القبائل 

ي الفتوحات الفتح زاد هذا الخل
 
يط تماسكا، وإنبثق منه العلماء وقادة الجيوش الذين ساهمو ف

ي زمن قوة الجزائر  إبان الدولة 
 
اإلسالمية بأوروبا. وحافظت موريطانيا عل بعض من نفوذها ف

 العثمانية. 

ي سنة  
 
بموقعة نافارين، وتعرض الجزائر  3907ولكن سقوط األسطول البحري الجزائري ف

، فتح الباب عل مرصعيه للحركات اإلستعمارية األوروبية لكل دول لإلستعمار الفرن شي

ي سنة 
 
ي إستعمرتها فرنسا ف

ي عل غرار موريطانيا التى ، وألحقها كمقاطعة 3100المغرب العرب 

إدارية لمستعمرته بالسينيغال، أين حارب الحركة الوطنية الموريطانية وفرق بي   القبائل 

 غرب، كما رسم الحدود بي   الجزائر وموريطانيا. وقطع روابطها مع الجزائر والم

جاع موريطانيا لسيادتها سنة  إثر إتفاقية مع فرنسا، إال أن القوة  3160وعل الرغم من إسبى

ي عل غرار المغرب والجزائر  ي أقطار المغرب العرب 
السياسية لموريطانيا ليست بذات نفوذ بافى

ي البداية حي   فكر 
وبادر المغرب بضمها إىل أراضيه بعد إستقاللها، وحتى ليبيا، ويالحظ ذلك ف 

                                                             

Sahara Occidental, un conflicto des grandes repercusiones para espana, domingo  63

(leviatan magazine) 13/8/1985. -delpino.com 

ttps://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17 

بر(، أي "قبل الفتح اإلسالمي لشمال إفريقيا، كان  ُيطلق اسم موريتانيا عل منطقة "المور" و"األمازي    غ" )الب 

ق بمملكة  ي الشر
ي الجنوب، ومحدودة ف 

ي الشمال إىل السنغال وماىلي ف 
المنطقة الممتدة من طنجة )تانجيس( ف 

ي واحد بدون 
ي حب   جغراف 

. وكان تشكل هذه المنطقة ف  ي الغرب بالمحيط األطلشي
نوميديا )لمساغا( وف 

ي تلك المنطقة الواسعة، متجاوزين ما بات ُيعرف اليوم بالخط فواصل ح
دودية مدعاة النتشار القبائل ف 

 الحدودي الفاصل بي   البلدين"

 المغرب و موريطانيا: خالفات السياسة وإكراهات الجغرافيا  64 

 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17 

، والذين  ي
، وهم المعروفون أساًسا بالمكون اإلفريقى ي

ل تلك المكِونات من سكان الجنوب الموريتاب 
ه
تتشك

: فهناك ذوو األصول اإلفريقية من عرقيات البوالر والسوننيي والولوف، وهم 
ينقسمون أساًسا إىل قسمي ْ 

، عادة يعيشون عل شكل مجموعات  ي المدن الموريتانية المحاذية لمنطقة النهر. وهنالك مكِون الحراطي  
ف 

ي انتماء، فهم أفارقة من حيث   والعرب 
ً
ي أصًل

اء السابقون، الذين يجمعون بي   العنرصين اإلفريقى
َّ
أو األِرق

األصول حسب ما يذهب إليه علماء االجتماع، ومن حيث الثقافة واللغة فانتماؤهم إىل المكِون 

ابط بي   المغرب الع
ي فيشكل جانًبا من الهوية والبى

/األمازيىع  ي ا المكون العرب 
ي موريتانيا. أمَّ

ي ف 
/األمازيىع  ي رب 

د والتنوع 
ُّ
ي هو اآلخر من ناحية التعد

ي ذلك شأن المكون اإلفريقى
وموريتانيا خالل القرون الماضية، وشأنه ف 

ي حدثت بي   العشائ
ر والقبائل العربية واألمازي    غ والزوايا والمحاربي   وحتى اإلشكاليات السياسية والثقافية التى

ك بينهم هو: الطبيعة الريفية والبدوية  ي اصطلح المؤرخون عل أن العامل المشبى
هم من المكونات التى وغب 

 . والقبلية واإلسالم والعروبة

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17
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ولحد اآلن مزالت بعض المسائل الحدودية عالقة بي   البلدين ، نهيك عن إشكالية الصحراء 

 الغربية ، ونهيك عن بعض التوترات السياسية. 

ولكن جغرافيا المنطقة فرضت ذاتها عل السياسات الموريطانية، إذ بحكم وجودها بي   

ينغال من جهة وحدودها مع الجزائر من جهة أخرى، واجهت هذه الدولة المغرب والس

ضغوطا بي   اإلقتصاد والسياسة، وإن كانت تعطي أولوية للجغرافيا اإلقتصادية عل حساب 

 : ي
 
 السياسية، وهذا ما نلمسه ف

  وة السمكية يعد المغرب األقىص من أهم الواجهات لصادرات موريطانيا من البر

. والذي بدوره  ي  يصدرها إىل اإلتحاد األوروب 

  .تعد موريطانيا من أهم الوجهات لصادرات المغرب األقىص من الخرص  والفواكه 

  ي الدول
ى
تعد موريطانيا الممر والمنفذ الوحيد للصادرات والواردات المغربية مع باف

 اإلفريقية

  ونية  تستورد موريطانيا من المغرب أغلب الصناعات اإللكبى

 لمغرب فضاءا إلمتصاص نسبة من البطالة المغربية توفر موريطانيا ل 

 يشكل البلدين واجهة لتبادل اإلستثمارات الخاصة 

 ي العديد من المناطق اإلقتصادية الحرة
 يتشارك المغرب وموريطانيا ف 

 ي من أهم القطاعات حضورا بموريطانيا  يعد القطاع البنيي المغرب 

 ي مجال اإلستثمارات الهاتفية
 أكب  فضاء إستثماري إستهالكي للمغرب توفر موريطانيا ف 

ي العالقات السياسية بي   البلدين إال أنها لم تؤثر 
فية ف  وعل ذلك األساس رغم التوترات الرص 

عل الحياة اإلقتصادية بينهما، فللجغرافيا السياسية منطق آخر غب  السياسة اإلقتصادية أو 

 .  اإلقتصاد السياسي

 السياسية الليبيةالمطلب الرابع: الجغرافيا 

ي ليبيا 
وبسبب الجغرافيا المغرية بما جمعته من العوامل أسفله أثرت الجغرافيا السياسية ف 

ا بالغا :   تأثب 

  .مساحة شاسعة مطلة عل البحر المتوسط 

  ي ق العرب 
موقع متوسط لشمال القارة اإلفريقية أين أصبح جشا طبيعيا بي   المشر

  . ي  والمغرب العرب 

 اتي ي بالنسبة لقارة أوروبا ولذلك كان مشحا للحرب العالمية الثانية. موقع إسبى  ج 

  ثروة  المحروقات من النفط والغاز الهائلة، وذات الري    ع العظيم نظرا لوجود أعظمها

عل مستوى قريب جدا من الساحل نهيك عن سهولة التنقيب عليها، أي قلة 
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مليون برميل  0ة عل تجاوز ، ونهيك عن ذلك له قدر  65التكاليف مع إرتفاع األرباح. 

، أي له قدرة إنتاجية ضعف الجزائر .   يوميا بكثب 

  ي العقود
 
، وف قلة تعداد السكان ، أي وصل عددهم حاليا مشارف الستة ماليي  

ي حدود ثالث ماليي   ، 
 
ي كان هذا العدد ف

 
ي معمر القذاف ي زمن الزعيم الليت 

 
الماضية ف

وة لم تكن نعمة عل وهذا ما جعل ليبيا من الدول الغنية جدا  ، ولكن هذه البر

ة مصاف الدول المتقدة عل  اإلهتمام بالسياستي   المالية والنقدية لتبلغ هذه األخب 

ي دول العالم، وعل العكس من ذلك جزء من هذه األموال 
ى
ي أو باف ق العرب 

غرار المشر

ة ، الذي تحول غالبه إىل التكاسل واإل  ي مبارسر ستهالك تم تقسيمه عل الشعب الليت 

، وجزء قليل كان لخدمة  ي
 
ي معمر القذاف ي الرئيس الليت 

والسياحة، وهذا ما كان يبىع 

ي الصناديق السيادية 
 
حركات التحرر عب  العالم، والجزء الوافر منه بعضه مكدس ف

ي بالزعامة 
 
ي معمر القذاف والبعض للبذخ والتبذير عل مزاعم عقدة نفسية للزعيم الليت 

 الدونكيشوتية. 

ذه العوامل الجغرافية تأثرت السياسة الداخلية الليبية وكذلك الخارجية.أما فسبب ه 

ق آسيا أو حتى  السياسة الداخلية المدروسة لتحويل هذا البلد عل شاكلة دول جنوب رسر

ي بمنطق 
بعض دول الخليج فال وجود لها من األساس، بل ذلك كان آخر إهتمامات القذاف 

 الماىلي م
توفر عل الدوام وبأرقام خيالية، فالسلم اإلجتماعي حسبه الخيمة للحماية والدف  

 . معادلة محسومة من األول بالغدق الماىلي
66 

ي منها غايات أساسية منها:   أما السياسة الخارجية فكان للزعيم الليت 

  .ي العالم
اء والء الدول عن طريق تمويل الحمالت اإلنتخابية لعدة رؤساء ف   رسر

  ي هذه الدول. تمويل عدد كبب  من الحكومات
 اإلفريقية و حتى الشخصيات النافذة ف 

  ي من خالل وي    ج للزعيم الليت 
ي مجال الغناء للبى

، وعل الخصوص ف  تمويل الفناني  

 مختلف برامجهم الفنية. 

  ي  اإلقتصاد اليت 
ي الخارج لتأمي  

تمويل صناديق سيادية دون البحث عن إستثمارات ف 

 .  خارج إطار الري    ع النفطي

 ي  العمل عل تحقيق
ية الليبية والمتمثل ف  الحلم الوحيد لشخصه وليس للجماهب 

ي لم يتمكن منها ونذكرها تباعا: 
 الزعامة الوهمية والتى

                                                             

ي تعود عل البلد المنتج من أي حقل نفطي أو غازي حي   يحدث الفرق بي    65  
الري    ع النفطي هو الفائدة التى

كات الدولية ومنها  تبة عن التنقيب والنقل، وعل ذلك األساس الشر ثمن البيع ومجمل التكاليف المبى

ي العالم، األمريكية خصوصا ال تتحفز للتنقيب عل النفط الصخري والغاز كذلك إال عند إ
رتفاع أسعارهما ف 

 ألن تكاليف التنقيب واإلستخراج والنقل عالية. 

ي المزعوم المدعوم من الغرب وعل رأسهم فرنسا، إيطاليا والواليات المتحدة  66  لم يضع للربيع العرب 

ي   األمريكية أي إهتمام ، حتى أبى عل األخرص  واليابس ، وتحولت ليبيا إىل مشح كبب  للحرب األهلية ب

وات اليبية .   اإلرهاب والتكالب الدوىلي عل البر
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ي  .3  المغرب العرب 

 اإلتحاد مع الجمهورية التونسية .0

ي  .1
ي اإلفريقى  اإلتحاد العرب 

 إتحاد الصحراء اإلفريقية  .0

 اإلتحاد اإلفريق .1

. وب  هذا القدر نلمس التأثب  الكبب  للجغراف ي يا عل السياسة والذي كان نقمة عل اإلقتصاد الليت 

عقود إىل خط اإلنطالق من جديد والذي مازال لم يحسم بعد، حيث نتمت   6وحول ليبيا بعد 

ي األوطان العربية، عل غرار السودان، سوريا، العراق واليمن. 
ى
 أن ال يكون عل شاكلة باف

ي وكما قلنا أن الجغرافيا السياسية الليبية ل
 
ي من جهة وف اتيج  ي موقعها اإلسبى

 
ها بالغ األثر ف

، كما تعد الحلقة   68، وهذا ما جعلها محط أنضار العالم  67ثروتها الهائلة من جهة أخرى

ي عن طريق السودان ومرص، ومن هذه  ي العرب 
ي بالقرن اإلفريقى ي ربط المغرب العرب 

 
ة ف المتمب  

مة المرصية أين طلبت باإلنضمام إىل النقطة أطرح فكرة جديدة من خالل طلب قديم للحكو 

اتيجية  ات الجيو سبى ، وقوبل أنذاك طلبها بالرفض، ولكن آن األوان مع التغب  ي المغرب العرب 

اإليجابية لتونس والجزائر وللعالقات الدبلوماسية الجزائرية المرصية الجيدة وعل ذات 

، ي
ي اإلفريقى حيث هذا اإلخب  كان موضوع  المستوى مع السودان أن يتم فتح حلم التكتل العرب 

 ، ي
ي الحسن الثاب  ي والملك المغرب 

ي معمر القذاف   الزعيم الليت 
ي بي  

ي اإلفريقى إتفاقية اإلتحاد العرب 

. كما لليبيا موقعا جغرافيا ممتازا كذلك  69ولكن لألسف اإلتفاقية لم تعمر نظريا أكبر من سنة

ي العالقات من خالل حدوده الجنوبية مع التشاد والسودان، ولهذه األ 
ة أهمية بالغة ف  خب 

 اإلقتصادية الدولية لو تم إستغاللها حقيقة. 
                                                             

ي للنفط يصل إىل حدود  67  مليون برميل يوميا ، وهي طاقة ضعيفة مقارنة بالمخزون  0إن اإلنتاج الليت 

مليار برميل، نهيك عن المخزون الذي لم يتم إكتشافه بعد سواء عل مستوى الجنوب  03المكتشف البالغ 

ي أو الساحل البحر  ، كما تحتوي ليبيا عل مخزون هائل من العاز عل سواحلها البحرية قد تصل الليت  ي ي الليت 

 مليار دوالر .  10ترليون، كما لهذه الدولة العربية  صندوق سيادي به  0إىل 

، القاهرة ، مرص، ط  68  ي الجغرافيا السياسية، دار مدبوىلي
ية العربية اليبية، دراسة ف   0أحمد حمدان، الجماهب 

 ،3116 

 https://www.mugtamapost.com/2020/09/blog-post_37.html      30/01/0000 

ي هذا المؤلف أسباب فشل هذه اإلتفاقية ، وخالصة ذلك عدم وجود أي نية حقيقية  69 
حنا مطوال ف  لقد رسر

ي حرب دبلوماسية  ، أين قاد الطرف المغرب 
، حيث بعدما سائت العالقات السياسية بي   الطرفي   لكال الطرفي  

ي خوفا دولية ضد ليبيا لدعمها للحركات التحررية العالمية ومن ضمنها جبهة البولي
ساريو ، ولما توجس القذاف 

ي خانة الرؤساء المشكلي   لخطر عل 
ي تصنفه ف 

من الردود العالمية  وخاصة الواليات المتحدة األمريكية التى

ي وحينها إتفقا عل إنشاء إتحاد جديد أعظم من  األمن والسلم الدوليي   ، هرع يطلب مهادنة الطرف المغرب 

، وكان إسمه  ي قا إىل المحيط األطلشي إتحاد المغرب العرب  ي الممتد من البحر األحمر رسر
ي اإلفريقى اإلتحد العرب 

غربا، ولكنه فشل بعد عام بإمتعاض من الواليات المتحدة األمريكية  عل هذه اإلتفاقية وعل هذا التكتل 

بة عسكرية لليبيا ، وبالمقابل إنسحبت ليبيا من هذه اإلتفاقية لسبب آخر متم ي الخطب  أين وجهة رص 
ثل ف 

 . مة بي   الرئيس المرصي أنور السادات والكيان اإلرسائيلي  دعم المغرب إلتفاقية السالم المب 

https://www.mugtamapost.com/2020/09/blog-post_37.html
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ولكن قلة عدد السكان و ضعف قوة الجيش جعلها وجهة ألطماع دولية فرنسية، إيطالية، 

تركية وحتى أمريكية، وبسبب هذه الجغرافيا السياسية هناك نظرة عدائية من بعض الدول 

قية وعاصمتها ، ل 70لتقسيم ليبيا إىل دولتي    يبيا الغربية وعاصمتها طرابلس، وليبيا الشر

قية، وهو ذات المخطط الذي كنا نراه  ي بالشر
ى
ي السكان والثلث الباف

بنغازي، أما الغربية فبها ثلتر

ي السودان، ولكن لألسف الشديد أظج واقعا أليما، وهذا التقسيم أورده التاري    خ 
 
بعيد المنال ف

 عامي 
كانت ليبيا مشحا للحرب العالمية الثانية بإفريقيا ، حيث  حيث   3110و  3101بي  

ق ليبيا أن تعلن إستقاللها عن ليبيا .   كادت برقة رسر

ي ظل عدم وجود ألي مشكل حدودي بي   الجزائر وليبيا، هناك عالقة طيبة بي   الجزائر 
 
وف

ي والحكومة المؤقتة الليبية عكس العالقة السيئة والعدائية أحيانا للقائد العسك ري الليت 

ي تساند ليبيا دون أدب  أطماع ، حيث 
، وتعد الجزائر الدولة الوحيدة التى السابق خليفة حفبى

، عل  ي عية ديمقراطية بإسم وسيادة الشعب الليت  ي نجاحها إزاء قيام مؤسسات رسر
 
ترغب ف

يىعي المحلي والمركزي و عل مستوى رئاسة الجمهورية، حيث أن إستقرارها 
المستوى التشر

اتيجية الحكومية إتجاه  يخدم ، كما يدفع بتغيب  النظرة اإلسبى ي إستقرار كل إقليم المغرب العرب 

 . ي  تكتل إتحاد المغرب العرب 

ي معمر  ة دفعت بالزعيم الليت  وبحكم الجغرافيا هناك حدود بي   ليبيا وتونس، وهذه األخب 

ي إىل طرح فكرة التوحيد مع تونس، أين وافقتا بداية وعقدا 
ي هذا الموضوع القذاف 

إتفاقية ف 

الذي لم تتقبله الجزائر برضائية لعلمها أن هذا ليس إال من الدونكيشوتية الزعامية لمعمر 

، وإذ كانت عل حق، إذ إنسحبت تونس من اإلتفاقية وفشل التوحيد، وهو ذات  ي
القذاف 

ي جمعت مرص وسوريا، وكان مآلها الفشل كذلك، وبسبب الجغرافيا كذلك  
كان الفكرة التى

وات  ي البر
ي األخب  إتفقا عل التشارك ف 

هناك نزاع حول الحدود البحرية بي   البلدين، ولكنهما ف 

وات الباطنية من النفط والغاز.  وة السمكية أو البر  البحرية الحدودية عل سطح البحر أو البر

اتيجية لفكرة اإلتحاد   السياسة اإلست 
 المبحث الثالث : اإلختالفات ف 

ي زمن الدولة الموحدية لق          
ي ف  د توحدت دول المغرب العرب 

، وكان للعقيدة األثر البالغ 71

ي تشكيل هذه اللحمة ، ولكن سقوطها سبب الفرقة من جديد، و كان لهذه الفرقة أطماع 
ف 

إستعمارية أوروبية، ورغم ذلك ظلت أفكار الوحدة قائمة ، وخصوصا بعد نهاية الحرب 

جاع هذه الدول لسيادتها، من خالل هذا المبحث سوف نركز العالمية الثانية ووصوال  إلسبى

                                                             

 أحمد حمدان، المرجع ذاته.  70 

 https://mawdoo3.com ،09/03/0031طالل مشعل، نشأة دولة الموحدين ،   71 

ي عام 
ست ف  ؤمن 3303ـه/ 131هي دولة إسالمّية تأسَّ

ُ
نَسب إىل جماعة إسالمّية ت

ُ
م عل َيد )ابن تومرت(، وت

 هللا 
َّ
ت دولة الُموّحدين  -تعاىل-بأن ق، وقد ضمَّ

ْ
ل
َ
هونه عن كِل تشبيه له بالخ هو وحده فوق التشبيه، وهم ُيب  ِ

ت من مرص إ
َّ
، وامتد ّ ي ة؛ حيث شملت المغرب العرب  ْوج ازدهارها مساحة جغرافّية كبب 

َ
ي أ
، ف  ّ ىل األطلشي

(، واستمرَّ عهد الدولة إىل عام 
ً
س )إسبانيا حالّيا

ُ
 م. 3071ـه/ 670باإلضافة إىل األندل

https://mawdoo3.com/
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اتيجية لكل  اتيجية لفكرة اإلتحاد بي   هذه الدول، أي ماهي النظرة اإلسبى
عل السياسة اإلسبى

 دولة فيما يخص فكرة اإلتحاد. وهذا ما سوف نتناوله من خالل المطالب التالية: 

 اتيج  ية لفكرة اإلتحاد عند الجزائرالمطلب األول: النظرة السياسية اإلسبى

  اتيجية لفكرة اإلتحاد عند المغرب : النظرة السياسية اإلسبى ي
 المطلب الثاب 

 اتيجية لفكرة اإلتحاد عند ليبيا  المطلب الثالث: النظرة السياسية اإلسبى

 اتيجية لفكرة اإلتحاد عند تونس  المطلب الرابع: النظرة السياسية اإلسبى

  اتيجية لفكرة اإلتحاد عند موريطانياالمطلب الخامس:النظرة  السياسية اإلسبى

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند الجزائر  المطلب األول: النظرة السياسية اإلست 

بعد تهاوي قوتها بسبب سقوط األسطول البحري  3910لقد إستعمرت فرنسا الجزائر عام 

ي مهمة مساندة للد 3907الجزائري عام 
 
ي موقعة نافارين حيت كان ف

 
ولة العثمانية، وإن ف

إتخذت فرنسا من حادثة المروحة دليال لتنفيذ مخططها اإلستعماري، إال أنه لم يستقر لها 

ات، وقد ساندت العائلة  72أمان بالجزائر، بفضل المقاومات الشعبية الباسلة عل عدة فبى

ي ا
ي ثورته عندما كان يستعمل ترابها كقواعد خلفيةف 

لبداية، ولكن الملكية األمب  عبد القادر ف 

ي  ي وصلت إىل حد القتال مع المخزن المغرب 
دعت إىل طرد   73بسبب الضغوط الفرنسية التى

هذا األخب  من إستغالل إقليم المغرب للتحصن فيه ، وذات المآل حصل للشيخ بوعمامة 

ت الرؤى الملكية أين رفضت هذا الوجود الذي يؤثر عليها وهي تحت الحماية  حي   تغب 

 الفرنسية . 

ي ول
ي إنطلقت ف 

ي والثورة الجزائرية التى  النظام المغرب 
ابط بي  

،  3110كن عادت أوارص البى

ي النرص عل 
ي الوطت  حيث أمدتها بالدعم المادي والمعنوي ، ولكن لما حسم الجيش الشعت 

المستعمر الفرنشي الذي وقع إتفاقية ترسيم الحدود مع الحكومة الجزائرية المؤقتة توجس 

ي  ي ذاته، لم يرصح به حتى إستقلت الجزائر بثمن مليون ونصف مليون النضام المغرب 
ألما ف 

ي تندوف وبشار ، وحي   لم يفد 
ي السيادة عل إقليم واليتى

شهيد، وكان فحواه حق المغرب ف 

اع المسلح فيما سمي حينها بحرب الرمال أين عاد النرص للجيش  التفاوض  عمد إىل القوة والب  

 واليتي   تحت إقليمه. الجزائري و بقيت سيادة ال

ولكن نظرة الجزائر للمملكة المغربية كنظام كانت كاشفة لنيته التوسعية ، وقد تكون صفة لها 

ي 
، حيث سبق لهذا األخب  ف  عالقة بالحكم الملكي المختلف عن الحكم الجمهوري الديمقراطي

تها أال وهي أين طلب من األمم المتحدة حق السيادة عل إقليم دولة لها سياد 3116سنة 

                                                             

ق الجزائري، مقاومة األمب  عبد القادر بالغرب الجزائري ، نهيك عن  72  ومنها مقاومة أحمد باي بالشر

 مقاومات باسلة أخرى عل : الزعاطشة ، بوعمامة واللة فاطمة نسومر. 

ي قتاله مع القوات الفرنسية، أين إستشهد منه العديد، وكان سبب القتال رفض الملك إن 73 
هزم المخزن ف 

ي البداية طرد األمب  عبد القادر وقواته عند اللجوء إليه كقاعدة خلفية. 
ي ف   المغرب 
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موريطانيا ، ثم طالب من جديد بحق السيادة عل إقليم الصحراء الغربية ، حتى عندما لم 

يعط ذاك الحق ال من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة وال من طرف محكمة العدل 

ي سنة
 
مع إسبانيا  3171الدولية وال من طرف مجلس األمن ، عقد خلسة إتفاقية ثالثية  ف

يا لتقاسم اإلقليم بينهما، وهذا ما حدث حتى عقدت موريطانيا إتفاقية سالم مع وموريطان

ي الجزائر وخرجت من الصحراء الغربية لتستوىلي عليه المغرب ، حيث 
 
جبهة البوليساريو ف

ي و %90حاليا  تحت سيطرة جبهة  %00من إقليم الصحراء الغربية تحت اإلحتالل المغرب 

عي للجمه
 ورية الصحراوية الغربية. البوليساريو كممثل رسر

ي معتما لحد إنشاء إتحاد المغرب 
ولعل هذا التاري    خ هو الذي عكر الجو بي   الدولتي   وبقى

ي الباب 
 
ي قمت بتحليلها شكال ومضمونا ف

، حيث عند اإلطالع عل مواد المعاهدة التى ي العرب 

ي 
ي من هذا المؤلف نكتشف عدم وجود أي نية حقيقية بي   الطرفي   للمىص 

ي تشكيل قوة الثاب 
 
ف

ي ، بمعت  أنه الطرف الجزائري لم يكن بوده   تكتل إقتصادية حقيقية عل غرار اإلتحاد األوروب 

ي هذا التكتل إال بسبب أزمة تهاوي أسعار النفط ، ولكن بمجرد إنتعاشها
 
لم يقم  74الدخول ف

 3111نة له وزنا، خاصة وأنه سيتعامل مع طرف كثب  التنازع معه إىل حد غلق الحدود من س

أين سائت العالقات ووصلت حد غلق المجال الجوي وبالنهاية إىل قطع  0003إىل غاية 

العالقات الدبلوماسية بي   البلدين، وخصوصا عندما لم تتلقى الجزائر أي رد  رسمي من 

ي الذي وزع وثيقة عل أعضاء  ة للممثل الدبلوماسي المغرب  الحكومة حول الترصيحات الخطب 

مة لألمم المتحدة يلتمس من خاللها دعم إقليم منطقة القبائل لإلستقالل عن الجمعية العا

ي ألغراض التعاون 
ي مع الكيان الصهيوب  السيادة الجزائرية، وما زاد الطينة بلة التطبيع المغرب 

ك ، حيث وصل الحد بترصي    ح وزير هذا الكيان بالمغرب حول  العسكري والدفاع المشبى

 الجزائر وإيران والجزائر وحركة حماس بقطاع غزة ، وخطورة هذا العالقات غب  المقبولة بي   

ي مع الكيان 
ي هذا الكتاب ، حيث أن التطبيع المرصي أو األردب 

ا ف  نا إليه كثب  الموقف أرسر

ك أو التعاون العسكري،  اإلرسائيلي كان لغرض السالم ، ولم يكن البتة لغرض الدفاع المشبى

ي  عكس التطبيع مع المغرب الذي كان
ك، وهذا الترصف كان بمثابقة القشة التى للدفاع المشبى

وي    ج له من جديد.  ي ، بعد البى  قصمت ظهر إتحاد المغرب العرب 

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند المغرب األقىص :النظرة السياسيةاإلست   
 المطلب الثاب 

ي كان عقيدة عند المفكرين ق     بل عندما نجد أن الطرح الفكري إلتحاد المغرب العرب 

ي بعقود ، وأن ذات الفكر تقبلته جباهات الجهاد لهذه الدول  إستقالل دول المغرب العرب 

وتقبله كذلك أشخاص النضال السياسي قبيل اإلستقالل، نتسائل عن رس فشل طرح هذا 

األخب  ولو نظريا عند أغلب دوله بعد اإلستقالل، وعن رس هذا الفشل الذي تواصل حتى بعد 

ة اإلمضاء عل معاهد اتيجية لفكرة التكتل لم تكن حارص  ة إنشائه، لنجد أن السياسة اإلسبى
                                                             

ي ظل السياسة اإلقتصادية للحكومة )  74 
دراسة علي لطرش،نقمة النفط عل االمن اإلقتصادي الجزائري ف 

، برلي   ، المانيا ، ط  ي  .0003، 3فكرية قانونية إقتصادية (، المركز الديمقراطي العرب 
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ي بعض الترصفات السياسية 
 
عند بعض األنظمة، ومنها المغرب األقىص، وهذا ما نلمسه ف

، ومنها:  ي ي الدول بمنطق سلت 
ى
ي تفاعل معها باف

 الدولية التوسعية التى

  ي الغريب، إذ بتاري    خ ي األمم المتحدة  طلب 3117نوفمب   14المطلب المغرب 
 
رسميا ف

بضم موريتانيا والصحراء الغربية إىل إقليمه، وقد شكل هذا الطلب إحباطا للمعنويات 

الخاصة بالمقاومي   لإلستعمار بالصحراء الغربية وموريطانيا عل السواء، كما 

إستغربته جبهة التحرير الجزائرية ، ووجه الغرابة بسيط، هل هذا النظام يرغب 

ي ت
 
ي اإلتحاد قوة أم " أم له نوايا إبتالعية حقيقة ف

 
حقيق فكرة اإلتحاد من باب " ف

توسعية، ومن هذه البداية بدأ تاري    خ وأد فكر اإلتحاد كعقيدة ظاهرة وباطنة آمن بها 

 الشعب والساسة. 

  بي   المغرب المستقل والجزائر  غب   3163عل الرغم من ترسيم الحدود سنة

المؤقتة ، إال أن هذا األخب  لم يصن مضمون إتقاقية  المستقلة، والممثلة بالحكومة

ي الجزائرية لضمها إىل 
ة من األراض  ترسيم الحدود، من خالل المطالبة بأجزاء كبب 

ي نزاعات مسلحة مع الجيش الجزائري بعد 
المملكة، ولم يتواب  عن الدخول ف 

ة، ليستمر القتال طويال بي   الطرفي   فيما يسم بحر  ب الرمال، ولحد اإلستقالل مبارسر

ي كانت قبل 
ة التى الساعة لم يستسغ النظام الجزائري رس هذا العداء بعد األخوة الكبب 

ي 
، ولهذا  3110إنطالق الثورة الجزائرية ف  ي تجمع الشعبي   الشقيقي  

، واألخوة التى

ا ما طق  إىل السطح بموجب أي  ، وكثب  ي نفوس الساسة الجزائريي  
الترصف أثر غائر ف 

طة، وكان هذا الترصف من األسباب الجوهرية لتأخب  طرح فكرة إتحاد خالفات بسي

ين.  ة الثمانينات من القرن العشر ي حتى فبى  المغرب العرب 

  اف المغرب األقىص بإتفاقيات ترسيم الحدود الثالثة: للجزائر وموريطانيا عدم إعبى

، الذي أثر سل ي خلق جو من الال أمن اإلقليمي
با عل تأخب  وللصحراء الغربية، ساهم ف 

ي 
ي ظهور بوادر  فشلها ف 

ي ، كما ساهم بعد ذلك ف  طرح فكرة إتحاد المغرب العرب 

 مهدها. 

ي تشعر أغلب دول 
، والتى ي

نهيك عن السياسة الدبلوماسية التوافقية مع الكيان الصهيوب 

ي عن هذا الكيان إىل حالة الال 
ي باإلنتقال من حالة األمن لذلك البعد الجغراف  المغرب العرب 

أمن، بتواجد هذا األخب  عل مشارف حدودهم، وعل وجه الخصوص الجزائر.باإلضافة إىل 

ابية للجزائر من  ب الوحدة البى بعض مظاهر السياسة الدولية العدائية الرسمية الرامية إىل رص 

يرات أو إعتذارات رسمية للنظام  عة القبلية ، دون تقديم ألي تب   
خالل محاولة تحريك الب 

ومظاهر كهذه ال ترهن فقط العالقات الدبلوماسية بي   البلدين، بل تؤثر سلبا عل  الجزائري ،

 . ي ي إنعاش إتحاد المغرب العرب 
 أي أمل ف 

وبناءا عل ما سبق طرحه ال نستشف حقيقة عقيدة اإليمان بأهمية اإلتحاد اإلقتصادي بي   

 . ي ي لدى النظام المغرب   دول المغرب العرب 
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اتيجية لفكرة اإلتحاد عند ليبياالمطلب الثالث: النظرة ال  سياسية اإلست 

لقد إرتبطت السياسة الخارجية الليبة بدعم الحركات التحررية منذ اإلنقالب الذي قادة 

، وهذه السياسة لم تلقى ترحيبا دوليا من عدة جوانب، أهمها:  ي
 
ي معمر القذاف  الزعيم اليت 

  ي إطار الحل العسكري لألزمات الدولية بالنسبة لهيئة األمم
 
المتحدة غب  مقبول ف

القانون الدوىلي العام عموما وميثاق األمم المتحدة خصوصا، وخصوصا حي   يتم 

إقراره أو الخوض فيه خارج أروقة األمم المتحدة ومختلف هياكلها التابعة لها مثل 

 مجلس األمن . 

 ي تدير أقاليم ناقصة السيادة تحت سيادتها ي
عتب  الحل العسكري بالنسبة للدول التى

ي منبوذ، ولذلك سارعت عل سبيل المثال المملكة المغربية تروج عالميا 
عمل عداب 

عل المستوى الرسمي أعمال الدعم الماىلي والدعم بالسالح الذي يقوم به النظام 

، وحقيقة تفاعل المجتمع الدوىلي مع 
ب وزعزعة األمن والسالم الدوليي   ي لرص  الليت 

ي عل مستوى بعض الدول العربية مثل هذه السياسة الخارجية الليبة بت
فاعل عداب 

المغرب األقىص والمملكة العربية السعودية، ونفذ هذا التفاعل الواليات المتحدة 

بة عسكرية لليبيا، باإلضافة إىل فرض المجتمع الدوىلي لعقوبات  األمريكية بتوجيه رص 

ة.   إقتصادية عل هذه األخب 

 ي أغلب األحيان أ
نه عقيم إن لم يتوج بعقالنية الحل السياسي الحل العسكري أثبت ف 

، والواقع دليل عل ذل ي العديد من الدول العربية، عل غرار اليمن، الداخلي
ك ف 

ي وحتى سنة العراق، سوريا 
ي منذ  تاري    خ اإلنقالب العسكري للقذاف  ، ولكن النظام الليت 

ي  0033 ي زعامة الرئيس الليت 
للتكتالت لم يتخل عن فكرة القيادة المتجسدة ف 

ف بزعامته  ة دفعته لدعم الحركات التحررية لتنرصه وتعبى واألقاليم، وهذه األخب 

 عندما تتمكن من السلطة. 

ي عل أساس أنه  
ي معمر القذاف  ي فلم يؤمن به الزعيم الليت  أما من ناحية إتحاد المغرب العرب 

ي نحو ت
ي تزعمه أوال ثم المىص 

وسيع قاعدة كيان إقتصادي وسياسي هام، بل كان يرغب ف 

، حتى عندما لم يلمس إمكانية تحقق ذلك،  ي
اإلنضمام إليه لتشمل إبتداءا دول الساحل اإلفريقى

راح يعزف عل أوتار سياسية أخرى من خالل طرح أفكار الوحدة ليتمكن منه هذه الزعامة، 

 وعل سبيل المثال: 

 ي كللت حقيقة نظريا بإتفاقية الوحد
ي شجبتها طرح فكرة التوحيد مع تونس والتى

ة التى

الجزائر حي   رأت فيها مجرد لعبة سياسية قد تفرق أكبر مما تجمه ، وحقيقة لم تعمر 

 هذه الفكرة طويال حتى فشلت بإعالن تونس اإلنساب من هذه اإلتفاقية . 

  ي سنة
ي اإلفريقى من خالل إمضاء إتفاقية مع الملك  3196طرح فكرة اإلتحاد العرب 

ي هذا الموضوع ، وحسب الجانبي   هذه الفكرة أوسع وأشمل 
ي ف 
ي الحسن الثاب  المغرب 

ي كونها ستؤسس لميالد  حلم 
، بل أقوى ف  ي وأقوى إقتصاديا من إتحاد المغرب العرب 
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لم يعمر أكبر من سنة، حتى إنسحب الطرف الوحدة العربية ، ولكن الطرح النظري 

ي من هذه اإلتفاقية بعد أن تعرض إىل هجمة عسكرية مت  طرف الواليات  اليت 

ي لإلتفاقية 
ي الحسن الثاب  المتحدة األمريكية من جهة، وبعد تأييد الملك المغرب 

ي بمباركة الواليات المتحدة األمريكية، 
السالم الممضية بي   مرص والكيان الصهيوب 

ي تعتب  من قبيل الخطوط ن
هيك عن زيارات وفود الكيان اإلرسائيلي للمغرب، والتى

ي كذلك ي بلدان المغرب العرب 
ى
 الحمراء عند أغلب الدول العربية حينها وعند باف

  ليطرح من جديد أفكار ، ي
طرح فكرة تغيب  منظمة الوحدة اإلفريقية إىل اإلتحاد اإلفريقى

ل السياسية الموحدة كذلك تحت مظلة زعامته العملة اإلفريقية الموحدة واألعما

ي يتلقونها، وكانت 
بلها بعض الرؤساء األفارقة من منطق المساعدات المالية التى

َ
ق
َ
ي ت
التى

 معالم الجنون بالزعامة ظاهرة عليه عندما يطلق عل ذاته صفة ملك ملوك إفريقيا. 

  ي كانت ي كانت تتلقاها موريطانيا من النظام الليت 
تحت نفس المفهوم، المساندة التى

، أو  ي ي للمغرب العرب 
 
ي معمر القذاف ي تزعم الزعيم الليت 

 
ة ف وهو المساندنة غب  المبارسر

ي يطرحها نظريا ويحاول تطبيقها عمليا. 
 أي فكرة من األفكار التى

  ى، وتشجيع الحركات التحررية والحركات طرح فكرة إتحاد الصحراء اإلفريقية الكب 

ي 
ي تتبت  الفكر اإلنشقافى

.  التى ي
ي اإلنشقافى

 عل تحقيقها مثل حركات الفكر األمازيىع 

  ،اكية ي يروج عربيا لإليديولوجية اإلشبى
ي عهد الزعيم معمر القذاف 

ي ف  النظام الليت 

ي األنظمة الملكية 
ي تتبت  اإلقطاعية، حيث يرى ف 

ويستعدي اإليديولوجيات التى

ي الكثب  من األ 
حيان يتشاجر كالميا مع العربية تكريسا لهذا المفهوم، وهذا ما جعله ف 

ي إجتماعات الجامعة العربية، عل غرار المملكة العربية 
بعض ملوك الدول العربية ف 

 السعودية. 

  ي مثل النظام الجزائري، ولكن
ي له نظرة سياسية عدائية للكيان الصهيوب  النظام الليت 

، وعدم التوافق هذا أثر عل العالقات ي  عل العكس النقيض مع النظام المغرب 

ي وعل اإلتحاد ذاته.   أعضاء إتحاد المغرب العرب 
 الدبلوماسية بي  

ي غب  مطروحة منذ سنة   0033ولكن حاليا هذه اإليديولوجية السياسية الخارجية للنظام الليت 

ي كهيئة إنتقالية ،  ي اإلنتقاىلي الليت 
، وحلول المجلس الوطت  ي

بسبب سقوط نظام معمر القذاف 

مستقبلي لليبيا غب  معروفة مستقبال لعدم إستتباب األمن بها ولكن طريقة الطرح السياسي ال

 وبناءا عل ما  وقيام المؤسسات الفعلية لها، وبالخصوص المؤسسات المنتخبة. 
ً
ولكن نهاية

سبق طرحه ال نستشف حقيقة عقيدة اإليمان بأهمية اإلتحاد اإلقتصادي بي   دول المغرب 

 . ي ي لدى النظام الليبت   العرب 
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اتيجية لفكرة اإلتحاد عند تونسالمطلب الراب  ع: النظرة السياسية اإلست 

ي        
ي جزء من مقال مكتوب من طرف الكاتب التونشي محمد الطرابلس من موقع بوابتى

 
 75وف

ي الجغرافيا السياسية بعد الثورات العربية: 
 
 عن اإلشكاليات الجديدة ف

ة إىل إعادة"  ي اآلونة األخب 
 
ي  تسىع الدبلوماسية التونسية ف إحياء فكرة إتحاد المغرب العرب 

ي صورة تحققه فعليا يمثل قوة إقتصادية عمالقة نظرا لما تحتويه 
 
بٱعتبار أن هذا اإلتحاد ف

دوله من ثروات طبيعية ) الغاز الطبيىعي ، النفط...( . و من خالل جولة سيادة الرئيس 

ي تح
 
ي دول المغرب نستنتج أن هناك رغبة جامحة ف

 
ي ف

ى
قيق هذا اإلتحاد المنصف المرزوف

ي وجهت لسيادته عل إثر هذه الجولة المغاربية مفادها إن الشأن 
بالرغم من اإلنتقادات التى

ي تونس و 
 
ي . وأجاب سيادته بأن ال مستقبل لتونس ف الداخلي التونشي أوىل من الشأن المغارب 

ي المغرب و ال مستقبل لل
 
ي الجزائر و ال مستقبل للمغرب ف

 
ي ليبيا و ال ال مستقبل للجزائر ف

 
يبيا ف

ي وحدتها . فتونس جزء من 
 
ي موريتانيا و إنما مستقبل هذه الدول ف

 
مستقبل لموريتانيا ف

ي و جزء من العالم، و ال يمكن تحقيق إصالحات  ي و جزء من الوطن العرب  المغرب العرب 

ي و العالمي  ي و العرب  إتحاد .إن عملية إحياء  إقتصادية دون تفتح البالد عل محيطها المغارب 

ي من قبل الدبلوماسية التونسية كانت عملية ناجحة و مثمرة بإعتبار أنه وقع  المغرب العرب 

إتفاق بي   تونس و الجزائر حول إحداث منطقة حرة للتبادل التجاري بساقية سيدي يوسف 

ألف موطن شغل ألن تردي األوضاع اإلقتصادية و السياسية و إنتشار  00من شأنها أن توفر 

البطالة كانت األسباب الرئيسية لثورة الحرية و الكرامة.و نأمل أن تكون هذه الخطوة الفقر و 

ي الجنوب التونشي 
ي ليبيا لدفع عملية التنمية ف 

فى  ". متبوعة بخطوة مماثلة مع الجار الشر

ز مدى أهمية التكتل اإلقتصادي بالنسبة لدولة تونس، ونحن أبرزنا من قبل أهمية   حيث يب 

ي بالنسبة لها عند حديثنا حول الجغرافيا السياسية لهذه الدولة ، أين إتحاد المغرب  العرب 

 :76ستستفيد من

 إعادة تنمية البت  التحتية التونسية.  .3

 تحريك دواليب اإلنتاج المعطلة.  .0

 توسيع حلقة اإلستهالك.  .1

 توسيع حلقة اإلنتاج.  .0

 إمتصاص البطالة.  .1

6.  .  الحفاظ عل العلماء التونسيي  

 العملة الصعبة بالخزينة العمومية. الحفاظ عل مخزون  .7

                                                             

 75 0.php?id=4329#lie-2-web-news-http://www.myportail.com/actualites 

52 /25/5205  

ح المستفيض إرجع إىل المبحث السابق الخاص بالسياسة الجغرافية أين تطرقنا بإسهاب  76  لمزيد من الشر

ي بالنسة للسياسة الجغرافية التونسية   ألهمية إتحاد المغرب الغرب 

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie
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ية .   .9 ية، لتفادي هجرة األدمغة البشر  إستغالل أمثل للموارد البشر

ي دول اإلتحاد.  .1
ى
 تنسيق السياسات المالية التونسية مع باف

ي دول اإلتحاد. من خالل إنشاء بنك  .30
ى
تنسيق السياسات النقدية التونسية مع باف

قة بالبنوك المركزية لكل الدولة من دول مركزي لإلتحاد له عملة موحدة ، وله عال

 اإلتحاد بما فيها تونس. 

اعات أو التوترات السياسية من خالل قوة اإلقتصاد وإنشاء مؤسسات  .33 إحتواء الب  

لمان اإلتحادي والمجلس التنفيذي  إتحادية عل غرار المحكمة اإلتحادية والب 

 لإلتحاد. 

30.   .  الخروج من نفق اإلقتصاد الريىعي

ي مجال اإلنعاش اإلقتصادي للدول الضعيفة، تكاتف ال .31
 
دول األعضاء باإلتحاد ف

 . ي ي اإلتحاد األوروب 
 
ي زمن األزمات اإلقتصادية ، كما هو الشأن ف

 
 وبالخصوص ف

وط مناسبة ومتالئمة مع  .30 تنسيق التعامالت اإلقتصادية مع الدول األجنبية لوضع رسر

 .قوة التكتل

 ة اإلتحاد. تقوية المكانة التفاوضية لتونس بفضل قو  .31

 تنمية المشاري    ع اإلستثمارية البينية.  .36

 تنمية الصناعات التونسية الناشئة.  .37

 تنمية اإلستثمارات المتكاملة.  .39

 إرتفاع المجال التنافشي بي   رجال األعمال.  .31

كة.  .00  تنمية المناطق اإلقتصادية الحرة المشبى

قية أو اإلتحاد فالحكومة التونسية وإن لم تكن تعطي أهمية للتواصل مع الدول اإلفري

ي منذ كان فكرة وحت تجسد عل  ة إلتحاد المغرب العرب  ، إال أنها أعطت أهمية كبب  ي
اإلفريقى

ي ال تحمل أي نية إلقامته مثل المغرب 
أرض الواقع ، ولكنها إصطدمت مع الدول األعضاء التى

، أو أن السياسة الحكومية المتبعة من طرف بعض األعضاء مستغنية عن خدمات هذا 

تكتل بفعل نقمة النفط عل غرار الجزائر وليبيا ، كما إصطدمت مع إختالفات الجغرافية ال

اعات الدئمة بي   هذه األقطار، حينا   
، نهيك عن الرصاعات والب  ي السياسية لدول المغرب العرب 

ة بي   ليبيا والمغرب، وعل طول الزمن  بي   ليبيا وتونس وبي   المغرب وموريطانيا، وأحيانا كثب 

ي الجمهورية وبإ
ستمرارية بي   الجزائر والمغرب بسبب القضية المحورية للرصاع والمتمثلة ف 

ي أو البقاء 
ه بي   اإلستقالل أو  الحكم الذابى ي مازال شعبها لم يقرر مصب 

الصحراوية الغربية التى

تحت السيادة الملكية للمغرب األقىص ، علما أنه كل عام تصدر من الجمعية العامة قرارات 

 .األمن وقرار محكمة العدل الدوليةحق تقرير المصب  وهو ذات قرار مجلس تخص 
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اتيجية لفكرة اإلتحاد عند موريطانيا  المطلب الخامس: النظرة السياسية اإلست 

ونية لوكالة األناضول بتاري    خ       ي الصفحة اإللكبى
 
ي مقال منشور ف

 
 0039نوفمب   00لقد جاء ف

، حيث دعت  77 ي ي استضافة دورة طارئة لالتحاد المغارب 
 
تحت عنوان : موريتانيا تعلن رغبتها ف

ي أقرب وقت 
 
ي لعقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية المغاربة "ف

إليها الجزائر الخميس الماض 

 "ممكن

ي وجهتها الجزائر النعقاد دورة طارئة لوزر 
اء أما محتوى المقال: "رحبت موريتانيا بالدعوة التى

ي أقرب 
 
، معربة استعدادها الستضافة هذه الدورة ف ي خارجية دول اتحاد المغرب العرب 

ي بيان للخارجية الموريتانية، السبت، اطلع عليه مراسل األناضول.اآلجال
 
إذ .حيث جاء ذلك ف

ي أعلنت الجزائر أنها طلبت رسميا من األمي   العام لالتحاد الطيب البكوش، 
الخميس الماض 

ي أقرب وقت ممكنعقد اجتماع 
 
 ."لمجلس وزراء الخارجية المغاربة "ف

ي كل المحافل العربية والقارية والدولية عل التأكيد 
 
وأوضح بيان الوزارة أن موريتانيا "دأبت ف

ي إطارا لتعزيز أوارص األخوة وشدد البيان عل أهمية "تفعيل ."بتمسكها باتحاد المغرب العرب 

ي عالم تفرض التكتل باعتباره أداة لتحقيق الت
كامل واالندماج االقتصادي بي   األشقاء ف 

وأكدت الخارجية تثمينها لكل ."التكتالت نفسها فيه صيغة ال بديل عنها لمواجهة التحديات

ي سعيا إىل تحقيق  ي تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العرب 
ي من شأنها اإلسهام ف 

المبادرات التى

 .تطلعات أبنائه

ي عام ، ويضم كال من الجزائر و ليبيا وتونس والمغرب 3191 وتأسس االتحاد المغارب 

إال أن خالفات بينية، خصوصا بي   الجزائر والرباط، تسببت بتجمد عمل المنظمة .وموريتانيا

ي .3110اإلقليمية، إذ لم تعقد أي قمة عل مستوى القادة منذ  وواجه اتحاد المغرب العرب 

، منذ تأسيسه عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوح دة المغاربية، أهمها بحسب مراقبي  

ي حول ملف إقليم الصحراء، حيث تعرض الرباط حكما ذاتيا عل  الخالف الجزائري المغرب 

ي تدعو إىل استقالله
 ".سكانه، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو" التى

ة لهذا التكتل من  ي تدرك األهمية الكبب  لقد كانت موريطانيا منذ تأسيس إتحاد المغرب العرب 

ي أدركتها من قبل الحكومة التونسية، 
ي تتقاسم فيه ذات األهمية التى

الناحية اإلقتصادية والتى

 وبالمقابل لم يكن لهذا اإلتحاد ذات اإلهتمام من طرف الدولتي   النفطيتي   الجزائر وليبيا و 

ي هذا الكتاب 
حها من قبل ف  بإهتمام أقل من طرف المملكة المغربية وذلك ألسباب تم رسر

ي هذا الكتاب. 
ي مباحث الحقة ف 

يده تحليال ف   ومنها ما سب  

                                                             

، وكالة األناضول ،  77  ي ي إستضافة  دورة طارئة إلتحاد المغرب العرب 
محمد البكاي ، موريطانيا تبدي رغبتها ف 

 .https://www.aa.com.tr/ar  ،00/30/0000نواقشط ، 

https://www.aa.com.tr/ar
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ولكن المشهد السياسي يبي   أن موريطانيا كانت تستجيب بإيجابية لطلب أعضاء إتحاد 

ي من أجل بعث الحوار  وإذابة الجليد  عن العالقات المتأزمة بي   دول المغرب المغرب العرب 

ي الغالب بي   الجزائر والمغرب وأحيانا بي   ليبيا والمغرب بسبب قضية 
 
ي كانت ف

، والتى ي العرب 

ي الغالب موريطانيا دولة حيادية منذ خروجها من إقليم 
 
الصحراء الغربية، حيث كانت ف

، ولكنها لم تكن  78و  بالجزائرالصحراء الغربية وعقدها إلتفاقية السالم مع جبهة البوليساري

ا ما كانت تواجه  ي نزاعات جديدة غب  مرغوب فيها، إذ كثب 
 
ا خشيتها من الدخول ف تبادر كثب 

ي حي   تستقبل جبهة البوليساريو عل أراضيها، وبالمقابل عالقاتها   مشاكال من النظام المغرب 

ت أحيانا  ي بسبب عالقات  اإلقتصادية وحتى السياسية مع الجزائر طيبة، وإن فبى
ي الماض 

 
ف

 .  موريطانيا مع الكيان اإلرسائيلي

ي 
 
، ومن الدول الحيادية ف ي وبالنهاية إن موريطانيا من الدول المرحبة بفكرة إتحاد المغرب العرب 

ي الجزائري  اع المغرب 
ي هذا اإلتحاد ، أال وهو الب  

 
اع المحوري المؤثر عل إعادة بعث الروح ف الب  

ربية المفصول فيها أمميا من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن قضية الصحراء الغ

ومحكمة العدل الدولية ومجلس األمن ، وفحوى الفصل هو حق تقرير المصب  للشعب 

ي المساهمة المحورية إلنعاش هذا اإلتحاد كانت فاترة عل طرف 
الصحراوي. ولذلك نشاطها ف 

 أفكار تكتل بديل ، حيث كل العالم تكتل. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، إال أنها إمتعضت من قضية عل الرغم من إحتالل المغرب األقىص للجزء الذي إنسحبت منه موريطانيا  78 

 اإلتفاقية من عدة أوجه: 

 ألنها لم تكن طرفا فيه .3

ي موريطانيا .0
 ألن موضوع اإلتفاقية ال دخل فيه للجزائر فاألوف  أن يعقد ف 

عية بالنسبة للمغرب  .3 اف بجبهة البوليساريو  من طرف موريطانيا ، غب  الشر ي اإلعبى
اإلتفاقية تعت 

 األقىص
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  : اإلشكال المفصىل  لفشل إتحاد المغرب العرب   
 الفصل الثاب 

ة مرتبطة بسيادة              ي القانون الدوىلي مرتبط بالسيادة ، وهذه األخب 
 
إن قيام الدولة ف

ي 
 
الشعب الذي يمارس سيادته عل إقليم مستقل من خالل سلطات لها سيادة كاملة ف

ة قد تكون ناقصة مثل دولة الفاتيكان،  ي    ع، التنظيم، التنفيذ والقضاء، ولكن هذه األخب  التشر

ول الواقعة تحت نفوذ الحماية أو اإلستعمار، وكما ينص القانون الدوىلي العام عل ومثل الد

، كذلك ينص عل  ي الشؤون الداخلية للدول ضمانا لألمن والسلم الدوليي  
 
مبدأ عدم التدخل ف

ام حقوق اإلنسان، وأن هذا الحق عند اإلنتهاك قد يؤدي إىل تدخل هيئة األمم  إلزامية إحبى

ي ذلك، كما قد يصل األمر إىل التدخل بالقوة المتحدة وفرض ع
 
قوبات عل المتسببي   ف

بواسطة مجلس األمن بتفعيل الفصل السابع من قانون األمم المتحدة للحفاظ عل كرامة 

 وحقوق اإلنسان. 

ي فيها اإلنسان أبسط حقوق الحياة أال وهي الحرية، 
ي يعاب 

وتعد الصحراء الغربية من الدول التى

ها ا ي أخفقت هيئة األمم المتحدة وإذ تعتب 
لكثب  من دول العالم بالمستعمرات المعمرة التى

ي العديد من المرات ذات ما أقرته اإلتفاقية اإلسبانية مع 
حلها، عل الرغم من إقرارها ف 

ه، الذي له سلطة  ي حق تقرير الشعب الصحراوي لمصب 
موريطانيا والمغرب، والمتمثل ف 

ي الداخل والخارج 
اف تنوب عنه ف  اريو، كما له تمثيل دبلوماسي وإعبى ي جبهة البولب  

ممثلة ف 

ي 
م موقف الحياد حيال شعب ال يرى له تأثب  ف  ي الواقع إلبى 

بعدة دول، ولكن المجتمع الدوىلي ف 

 المعادالت اإلقتصادية أو السياسية العالمية . 

ي عدم
تحقق  ومن خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء عل اإلشكال المحوري المتمثل ف 

كب   عل المباحث التالية:    
، بالبى ي  إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 ي الصحراوية
ي لألراض 

 المبحث األول: الفكر اإلستعماري اإلسباب 

    فكر المقاومة الصحراوية  لإلستعمار بي : ي
 3117و 3991المبحث الثاب 

    3160و  3117المبحث الثالث: فكر المقاومة الصحراوية  لإلستعمار بي 

 مبحث الرابع: حق تقرير المصب  للشعب الصحراويال 

 المبحث الخامس: النظرة الدولية لقضية الصحراء الغربية 

 ي من قضية الصحراء الغربية  المبحث السادس: موقف دول المغرب العرب 

 

  الصحراوية 
  لألراض 

 المبحث األول: الفكر اإلستعماري اإلسباب 

لة الصحراء الغربية وتحليلها من ناحية ترابط وللوقوف عل بعض الحقائق التاريخية لمشك

األحدث ومن الناحية القانونية سوف نسلط الضوء بداية عل عالقة هذه المشكلة مع الفكر 

 : ي ومآالت ذلك وترابطها مع الواقع الحاىلي من خالل المطلبي   التاليي  
 اإلستعماري اإلسباب 
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  ي لميالد الفكر
ي للصحراء الغربيةالمطلب األول : المعلم الزمت 

 اإلستعماري اإلسباب 

  ي للصحراء
ي لميالد الفكر اإلستعماري اإلسباب 

ي : تحليل المعلم الزمت 
المطلب الثاب 

 الغربية

 

  للصحراء الغربية
  لميالد الفكر اإلستعماري اإلسباب 

 المطلب األول : المعلم الزمت 

ي للصحراء الغربية تم أخذه من أرشيق قناة إن 
ي لميالد الفكر اإلستعماري اإلسباب 

المعلم الزمت 

BBC  79العربية 

 

 

 1883  كة التجارية األسبانية الخاصة بإفريقيا والمستعمرات برئاسة : تشكيل الشر

ال مانويل كاسوال بهدف تنمية العالقات التجارية األسبانية مع إفريقيا وإنشاء  الجب 

ي المنطقة، وكان وراء تأسيس هذه م
راكز تجارية وتنظيم خدمات القوات العاملة ف 

ي الحصول 
كة عدد كبب  من رجال األعمال الذين كانت تدفعهم إىل ذلك الرغبة ف  الشر

ي أفريقيا
ي ف 
 .عل الرب  ح التجاري من وراء توسع النفوذ األسباب 

  ي خليج وادي ال3990بداية
كة تقيم جشا عائما ف   .ذهب: الشر

 30  ي ألفونسو 3990مارس
كة األسبانية تعقد أول اجتماع لها، والملك اإلسباب  : الشر

ي عشر 
كة بمساهمة قدرها  الثاب  ي الشر

 .الف بسيتا 100يساهم ف 

                                                             

ي عالقات البلدين، قناة  أبرز المحطات79 
 0003نوفمب  04عربية، BBCالجزائر والمغرب ف 

58343270-https://www.bbc.com/arabic/middleeast  

 

 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270
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  ي يونيو
 
ي "الكورتس" تدعوه 3990وف

كة تبعث ملتمسا لمجلس النواب اإلسباب  : الشر

ي أفريقياإىل العمل عل انتهاج سياسة استعمارية أكبر دينا
 
 .ميكية ف

 10  ي يضع كل الشاط  الواقع بي   الرأس األبيض 3990يونيو
: مرسوم ملكي أسباب 

ي مدريد
 
 .وبوجدور تحت مسؤولية وزارة ما وراء البحار ف

   إرسال بعض الصيادين الكناريي   للتفاوض مع سكان وادي الذهب 3990سبتمب :

 .والرأس األبيض

   كة األسبانية أل3990نوفمب فريقيا والمستعمرات توفد مبعوثها "اميلو : الشر

ي نفس الوقت حكومة "كانوفاس 
 
"، إىل الشواط  الصحراوية قصد دراستها، وف بونيللي

 .ديل كاستيو" توافق عل دعم هذه المهمة

 28   كة األسبانية وسكان  –: توقيع اتفاقية بي   اميلو 3990نوفمب ممثل الشر

ي الرأس األبيض عل الساحل الصحراوي المنطقة، وبموجب االتفاق تم  إنشاء د
 
ار ف

 .لهذا الغرض

 26   ي 3990ديسمب
 المرسوم الملكي تم تأسيس لجنة "ريجيا للصحراء"، التى

: بمقتىص 

وس، واتخذتها عاصمة  ي سمتها فيال سيسيب 
ي مدينة الداخلة التى

أقامت لها مراكز ف 

ي األقاليم
 .للمنطقة يتم منها االنطالق إىل بافى

  كة تقوم ببناء مدينة بوجدور: 3991يناير  .نفس الشر

 26  اير ي أفريقيا  : توقيع إتفاقية برلي   3991فب 
ة حول تقسيم مناطق النفوذ ف  الشهب 

 .بي   القوى االستعمارية

  للصحراء الغربية
  لميالد الفكر اإلستعماري اإلسباب 

  : تحليل المعلم الزمت 
 المطلب الثاب 

ي دول أوروبا            
ية وتجارية وإقتصادية متجذر ف  إن فكرة الغزو التوسىعي ألغراض تبشب 

اوج بي   المال وملوك البلدين   
تغال وإسبانيا، حيث كان لذلك البى الغربية عل غرار بريطانيا، الب 

ة من القارة ي أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك أجزاءا كبب 
ي غزو قاربى

ة ف  اإلفريقية،  أهمية كبب 

ي تأمي   
كات ف  ي قوة الجيش الذي يحتاجه التجار والمالحون وأصحاب الشر

فسلطة الملك تعت 

، وبالمقابل تمويل المملكة والجيش يحتاج  إستكشافاتهم ونهبهم ثروات الغب  المستضعفي  

 دوما إىل طرق تموين مختلفة. 

، و  ي تم من خاللها بيع وإستعباد حتى البشر
نقلهم قرصا من بلدانهم األصلية إنها المعادلة التى

اإلفريقية إىل المستعمرات الجديدة للخدمة تحت تهديد السالح، ولكن هذه المعادلة ما كان 

ي زمن إزدهار  ووحدة العالم اإلسالمي الذي وصل إىل مشارف هذه الدول ونشر 
لها أي جدوى ف 

اإلسالمية بإسبانيا تعاليم الدين اإلسالمي واألخالق الفضل، ولكن سقوط آخر الحصون 

ي غرناطة عام 
، كان له أثر مبارسر عل تكالب هذه الدول عل السواحل 3010والمتمثل ف 

اإلسالمية العربية المتاخمة شماال للبحر األبيض المتوسط، والمتاخمة غربا للمحيط 

 .  األطلشي
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ي عهد آخر خالفة إسالمية والمتمثلة 
 
ي الدولة ولكن شاءت األقدار أن يبقى لإلسالم عزة ف

 
ف

امية عل شمال إفريقيا،  ي فرضت حمايتها عل الدول العربية اإلسالمية المبى
العثمانية، التى

ي زمانها الجزائر قوة عسكرية بحرية 
 
عظيمة تركت لها هيبة بي   الدول حي   تأمي    80وشهدت ف

ذلك  السفن التجارية األجنبية من القرصنة، وحي   ردع الدول األوروبية المتطاولة، واستمر 

ي موقعة نافارين عام 
 
 . 3907حتى ضعف الدولة العثمانية وسقوط األسطول الجزائري ف

ي تنفيذ مخططاتها اإلستعمارية من جديد، حيث كانت 
 
حينها بدأت الدول األوروبية الغربية ف

، وتوالت بعدها الحركات 3907الجزائر أول المستهدفي   من طرف المستعمر الفرنشي سنة 

امية بي   المغرب 81دول العربية بشمال إفريقيااإلستعمارية لل
، أين وقعت قبائل  المنطقة المبى

ية والبحرية عل السواء.  اتها الب  ي من باب نهب خب 
 وموريطانيا تحت اإلستعمار اإلسباب 

عة اإلستعمارية اإلسبانية لهذا اإلقليم سنة  من خالل إتحاد تجاري بي     3191حيث بدأت الب  

كة التجارية اإلسبانية للمستعمرات اإلفريقية كبار األغنياء والم ي صورة الشر
 
ي ف

لك اإلسباب 

يعية وسلطة الملك وقوة الجيش إلنجاح  برئاسة قائد عسكري، حيث تم تسخب  السلطة التشر

كة.   مهمة هذه الشر

ي البداية، بل إتخذت من التواصل السلمي مع القبائل 
ولكنها لم تتبع المنهج العسكري ف 

را لتحقيق مآرب  ها التجارية ، وقد تحقق لها ذلك من خالل التفاوض مع الصحراوية مسا

السكان الصحراويي   الذين سمحوا لهم بتنفيذ برامجهم التجارية من خالل إتفاقية بينهم، ولم 

تطالب حينها ال المغرب وال موريطانيا بحق ملكيتها عل هذا اإلقليم، كما لم تندد بهذه 

عا عنها، وهو الوضع الذي سمح للملك بإصدار مرسوم ملكي ُيتبع من اإلتفاقية، كما لم تذد دفا

ي مدريد
 .خالله  الشاط  الصحراوي المطل عل المحيط األطلشي إىل  وزارة ما وراء البحار ف 

كة قامت بالكثب  من اإلنشاءات المسهلة لها مهمتها التجارية ومهمة نهب  وإن هذه الشر

وات الصحراوية، عل سبيل المث ، وكل هذا دون أدب   3191ال بناء مدينة بوجدور سنة البر

إمتعاض أو معارضة أو تنديد من طرف موريطانيا أوالمغرب، وكلها أدلة ثبوتية دولية لو 

وجدت لتم تقديمها من طرف الدولتي   لمحكمة العدل الدولية عند خروج اإلستعمار 

، ولكن األدلة المعنوية الخاص باللغة والدين و و  ي
الء الشعب الصحراوي للسلطان اإلسباب 

ي لم تكن كافية وال دامغة إلقناع قضاة المحكمة، أين حكموا 
ي أو النظام الموريطاب  المغرب 

ورة تقرير مصب  الشعب الصحراوي.   برص 

                                                             

ي األسطول البحري الجزائري تأسست بفضل القائدين  ب 80 
 ربروس وباب عروجهذه القوة البحرية المتمثلة ف 

، تونس والجزائر وقعت  81  ي ، ليبيا وقعت تحت اإلستعمار اإليطاىلي
يطاب  مرص وقعت تحت اإلنتداب الب 

ي ، موريطانيا تحت اإلستعمار الفرنشي 
، المغرب تحت النفوذ الفرنشي واإلسباب  تحت اإلستعمار الفرنشي

، أما المنطقة الصح ي
امية بي   المغرب لربط مستعمراتها اإلفريقية بتلك الموجودة بالشمال اإلفريقى

راوية المبى

 . ي مع تدخالت من المستعمر الفرنشي
 وموريطانيا فتعرضت لإلستعمار اإلسباب 
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ي باألعمال اإلستيطانية اإلسبانية مهد إلستعمار 
ي والموريطاب  وإن وضع الالمباالت المغرب 

ي للصحراء الغربية من خال
ة إلتفاقية برلي   الخاصة بتقسيم مناطق حقيقى ل توقيع هذه األخب 

النفوذ بإفريقيا بي   الدول المستعمرة ، أين أصبحت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سنة 

ت الكثب  من معادالت التعامل والتفاعل مع السكان الصحراويي   الذي رفضوا 3991 ، وتغب 

 غب  المنظمة ثم المنظمة.  اإلنصياع لهذا الواقع عن طريق المقاومة

 يثبت عدم 
ً
ي بمنطق تجاري بداية أو إستعماري نهاية

ي للوجود اإلسباب 
وكل هذا التحليل الزمت 

وجود ذلك التواصل السيادي لموريطانيا وال للمغرب عل إقليم الصحراء الغربية، وهذا ما 

ه كما أيدت ذلك محكمة الع ي تقرير مصب 
 
دل الدولية يعطي لشعب هذا اإلقليم الحق ف

 . ي
 ومجلس األمن وهيئة األمم المتحدة واإلتحاد اإلفريقى

: فكر المقاومة الصحراوية  لإلستعمار بي     
 5511و 5881المبحث الثاب 

ي للمقاومة           
من خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء دراسة وتحليال  للمعلم الزمت 

اإلقليم، كما  نبحث  إستقراء الواقع الصحراوية و عالقة ذلك بعملية ترسيم الحدود لهذا 

ي من هذه المرحلة التاريخية المهمة، وتتم هذه الدراسة من خالل  ي والمغرب 
الموريطاب 

 :  المطلبي   التاليي  

    ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي
 3991المطلب األول : المعلم الزمت 

  3117و

 ي للمقاومة الص
ي : تحليل المعلم الزمت 

 3991حراوية ضد المستعمر بي   المطلب الثاب 

 3117و

  للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
 5511و  5881المطلب األول : المعلم الزمت 

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
تم أخذه من أرشيق  3117و  3991المعلم الزمت 

 82العربية  BBCقناة 

 09  عل بنايات المدينة : المقاومون الصحراويون ينظمون الهجوم 3991مارس

وي  هدمونها ويقتلون العديد من الموظفي   األسبان، ويخربون عددا من المخازن 

كة اإلسبانية  .للشر

 1885:  وحدة عسكرية تتمركز بمدينة الداخلة، وتتعرض لبعض الهجومات من طرف

 .الصحراويي   

                                                             

ي عالقات البلدين، قناة  أبرز المحطات82 
 0003نوفمب  04عربية، BBCالجزائر والمغرب ف 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270  
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  ي جزر الكناري بهدف تقوية 3996يناير
 
السيادة : قوة بحرية إسبانية تتمركز ف

ي من أفريقيا  .األسبانية عل الشاط  الغرب 

  بالسكو دي كاراى" يقوم برحلة استكشافية 3996أبريل  –مارس" ، ي
: الرحالة األسباب 

ي 
 
ي الشمال وراس بوجدور ف

 
لمنطقة الساحل الصحراوي الواقع بي   وادي درعة ف

بح المنطقة الجنوب، ويوقع مع بعض زعماء القبائل الصحراوية اتفاقية بموجبها تص

كة األسبانية  .تحت "حماية " الشر

 1886:  ي
 
بدء المفاوضات بي   فرنسا وإسبانيا لرسم الحدود بي   مستعمراتهما ف

 .إفريقيا

 26  اإلسبانية المكلفة بوضع  –: اختتام محادثات اللجنة الفرنسية 3996أكتوبر

ي باريس
 
 .الحدود الفاصلة بي   المستعمرات الفرنسية واإلسبانية ف

 06  ي بموجبه تم ضم 3997أبريل
كلم من الدواخل إىل سيطرة   010: مرسوم أسباب 

ي الداخلة ومسؤولية الحاكم العام لجزر الكناري
 
 .اإلدارة األسبانية الجهوية ف

 1898: الشيخ ماء العيني   يشيد مدينة السمارة. 

 27  ي بموجبها رسمت 3100يونيو
: عقد اتفاقية باريس بي   إسبانيا وفرنسا والتى

قية والجنوبية لمنطقة وادي الذهبا  .لحدود الشر

 2  ي موريتانيا بتجقجه : هجوم صحراوي عل الحامية الفرنسية3101مايو
 .ف 

  ي مذكراته 3109مارس إىل سبتمب  من
  301: سجل الرائد الفرنشي غورو ف 

ً
هجوما

جندي فرنشي من بينهم ثالثة ضباط  000للمقاومي   الصحراويي   أدت إىل مقتل 

 .وخمسة ضباط صف

 14 يخوضون معارك ضارية ضد 3101يونيو  31و 
ً
 صحراويا

ً
: مئة وخمسون مقاوما

ي جنوب الصحراء الغربية و 
ي الفرنسيي   ف 

 وتم االحتفال به ف 
ً
ا كان نرص الصحراويي   كبب 

س  .منطقة تب 

 27  ي
ين الثاب  ي آخر يحدد حدود الصحراء الغربية3130تشر

 .: اتفاق فرنشي إسباب 

 10  ات الفرنسية مما أدى إىل 3131يناير : هاجم المقاومون الصحراويون حامية لبب 

ة وصندوق من ا 00.000بنادق و 301جندي فرنشي وغنم  11مقتل   100لذخب 

  30جمل كما استشهد 
ً
 .مقاوما

 09  اير : الضابط الفرنشي موري ينظم حملته المشهورة قصد متابعة 3131فب 

ي مجموعة قوامها 
ي اجتازت الحدود الصحراوية بدون  000الصحراويي   ف 

رجل والتى

ت القوة الفرنسية منطقة زمور هاجمت مدينة السمارة  .إذن مسبق وبعد أن عب 

 28  احتالل مدينة السمارة من طرف القوات الفرنسية بقيادة 3131مارس :

ي تحتوي عل أكبر من 
ها بعد حرق مكتبتها التى آالف   1000الكولونيل موريت وتدمب 

 .كتاب ومخطوط يدوي

 1916-1920:   شهدت المنطقة خلق مركزين تجاريي   أسبانيي   عل الشواط

 .الصحراوية

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%82%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%82%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
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 1919: ي هجما
 
ع ف تها المضادة ضد الصحراويي   انطالقا القوات الفرنسية تشر

 .والجزائر موريتانيا من

 1917:  اب الصحراوي، وبإلقاء نظرة عل الرسالة شملت حرب المقاومة كل البى

ي بعث بها القائد العام للقوات الفرنسية من سان لويس )السنغال( إىل كل 
المشفرة التى

ي الحال 
 
ي حالة الطوارئ القصوى ونفذوا ف

 
وا أنفسكم ف ي جاء فيها: "اعتب 

وحداته، والتى

 ."0ع رقم: مخطط الدفا 

 1920 :  ي بهدف مساعدة وحماية المصالح األسبانية فيما وراء تكوين اللفيف األجنت 

 .البحار

 30  ي عل وادي الذهب، يتلقى التعليمات من 3100أكتوبر
: "بنس" الحاكم األسباب 

وزير الدولة باحتالل مدينة لكويرة، حيث توجه الضابط ومعه ثالثة ضباط وخمسون 

ي فوق المنطقة، جنديا من القوات 
األسبانية لتنفيذ المهمة، وقام بوضع العلم األسباب 

ي المنطقة )طرفاية، 
 
وكان بنس وقتها مكلفا بمسؤولية المراكز اإلسبانية الثالثة ف

 .(الداخلة، لكويرة

 3  اير : هاجم المقاومون الصحراويون الحامية العسكرية اإلسبانية 3101فب 

 .ببوجدور

 1926: ي مدينة الداخلةاقامة أول مركز ص
ي ف 
 .جي أسباب 

 07   وقوع معركة الشظمان قرب أطار بي   الصحراويي   والفرنسيي   3113سبتمب :. 

 1931:  معركة اغوينيت بي   المقاومي   الصحراويي   والقوات الفرنسية، تكبدت

ة  .خاللها القوات الفرنسية خسائر كبب 

 39  ي خاضها المقاو  3110أوت
، التى مي   الصحراويي   ضد وقوع معركة ام التونشي

ي و
ضباط وعدد من المجندين  01القوات الفرنسية، تم خاللها قتل مالزم أول أسباب 

ي صفوف القوات الفرنسية
 .ف 

  ي مدريد 3110أكتوبر
: الوزير األول الفرنشي يزور إسبانيا، ويتناقش مع السلطات ف 

 .حول كيفية التغلب عل المقاومة الصحراوية

 1933    معركة توجوني. 

 1933 ي استشهد فيها علي ولد مّيارة
 .معركة ميجك التى

 1933 ي الكثب  من مواقعهم ومراكزهم
ي روعت الفرنسيي   ف 

واطة التى  ..معارك رسر

  وحدة عسكرية إسبانية تنطلق من مدينة العيون وتحتل مدينة 3110فاتح ماي :

 .الدورة

 15  قوم بإنشاء أول : الوحدة العسكرية األسبانية تصل مدينة السمارة، وت3110ماي

ي 
 .قاعدة عسكرية بالمدينة للجيش األسباب 

 1934:  ي
الفرنشي وعرفت هذه السنة عملية ما أطلق  –بداية التنسيق الفعلي األسباب 

ي شاركت فيها القوات األسبانية والفرنسية، بهدف إخماد المقاومة 
عليه االقاضي التى

 .الصحراوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 السيطرة اإلسبانية الكاملة 

 1936  ي وسط الصحراء الغربية، واحتالل إسبانيا لشمال المنطقة استتباب
 
األمن ف

 .بعد التمكن من إخماد جذوة المقاومة إىل حي   

 1940:  كلم من المحيط األطلشي بعد أن اكتشف   31تشييد مدينة العيون عل بعد

ي ديل اورو مصدرا ضخما للمياه
 .المقدم األسباب 

 1947: مانويل اليام ، ي
ي األسباب  ي الجيولوح 

 
دنيا، يكتشف وجود مناجم الفوسفات ف

 .منطقة بوكراع قرب العيون

 1950: ال فرانكو يزور مدينة العيون  .الجب 

  للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
  : تحليل المعلم الزمت 

و  5881المطلب الثاب 
5511  

كة ما تحولت النوايا التجارية اإلسبانية إىل نوايا إستعماريةبعد               ، تعرضت الشر

التجارية للعديد من الهجمات من قبل القبائل الصحراوية دون تدخل من قبل موريطانيا وال 

ي وال بالعدة، وال حتى بالمؤازرة من خالل التنديد بهذا اإلستعمار،  المغرب، ال بالمدد البشر

حتى إىل وإستمرت الهجمات لتطال حتى الجنود اإلسبان، وأكبر من ذلك حيث إمتدت أحيانا 

 . ي
اب الموريطاب   مهاجمة الجنود الفرنسيي   داخل البى

مما إضطر المستعمر الفرنشي المحتل لموريطانيا والجزائر  إىل التفاوض مع المستعمر  

ي  المحتل لصحراء الغربية حول ترسيم الحدود بي   هذه المستعمرات سنة 
، 3196اإلسباب 

ي تمت فعليا بعد أرب  ع سنوات بموجب إتفاقي
ة بي   المستعمرين تحدد حدود الصحراء والتى

قا مع الجزائر، وتم إستكمال الحدود الشمالية مع المغرب  الغربية جنوبا مع موريطانيا ورسر

.وبذلك أصبحت للصحراء الغربية 3130األقىص سنة  ، دون أي تدخل من النظام الملكي

ف بها دوليا كإقليم يقطنه الشعب الصحراوي وال تنقصة من حي ث السيادة إال حدود معبى

 السلطة. 

جاع السيادة إشتد القتال بي   المقاومي   الصحراويي   والقوات الفرنسية 
ي سبيل إسبى

وف 

ب القوات اإلسبانية إبتداءا من سنة  ، فأبل المقاومي   بالءا 3131للحصول عل األسلحة ورص 

ي سنة 
ا بي   سقطو 3110حسنا مدة عقدين من الزمن دون مساعدات من دول الجوار، ولكن ف 

، أين تمكن اإلسبان من  فيي كماشة الحرب الموحدة ضدهم من قبل اإلسبان والفرنسيي  

 .3116بسط سيطرتهم عل كامل اإلقليم الصحراوي سنة 

ي حي   إستتباب األمن إىل إنشاء العديد من المرافق، حيث شيد 
أين عمد المستعمر اإلسباب 

ي م
دينة العيون، كما اكتشف العديد من المناجم المدينة العاصمة للحراء الغربية والمتمثلة ف 

والمياه الجوفية، ولكن هذا األمن لم يعمر إال لعقدين من الزمن، حيث تأثر مقاومو الصحراء 

، أين قادوا عملهم المسلح ضد 3117الغربية بالثورة الجزائرية وبدؤوا العمل المسلح سنة 
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ي كانت تستعمل ه
ذا اإلقليم للتنقل ولمالحقة المقاومي   اإلسبان والقوات الفرنسية كذلك التى

 الساعي   لتحرير بالدهم. 

وإن المغرب األقىص الواقع تحت الحماية الفرنسية واإلسبانية لم يمد هذه المقاومة بما 

ي الحماية) 
ي تربط النظام الملكي بدولتى

ام باإلتفاقيات التى تحتاجه لعدة أسباب، من بينها اإللبى 

األساس تمت عملية طرد األمب  عبد القادر الجزائري حي   كان  فرنسا وإسبانيا (، وعل ذلك

ي كقواعد خلفية لمحاربة فرنسا، وكذلك الشأن حدث مع الشيخ  اب المغرب 
يستعمل البى

ض من قبل عل إتفاقيات ترسيم الحدود للصحراء الغربية ، 83بوعمامة الجزائري. كما لم يعبى

ي لما تعا ملت معه فرنسا وإسبانيا بهذه الكيفية ولما سكتت إذ لو كانت جزءا من اإلقليم المغرب 

، حيث كان بإمكان  المغرب عن إقتطاع وإستعمار جزء منها وهي تحت الحماية لذات الدولتي  

المغرب حينها رفض إتفاقيات ترسيم الحدود مع إبقاء الحماية ذاتها مادامت ستعتب  الحقا 

 وي  جزءا منها. حي   تستقل عن الحماية الفرنسية أن اإلقليم الصحرا

 5591و  5511المبحث الثالث: فكر المقاومة الصحراوية  لإلستعمار بي   

بات المزدوجة للمقاومي         وبعد إنقطاع عن العمل المسلح لعقدين من الزمن بسبب الرص 

 3117الصحراويي   من طرف فرنسا وإسبانيا، عادة المقاومة الصحراوية من جديد سنة 

ي بدراسة وتحليل 
وإستمرت حتى خروج اإلسبان، ولكن من خالل هذا المبحث سنكتق 

ي 
:   3160و 3117المرحلة الممتدة بي   سنتى  ، من خالل المطلبي  

    ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي
و  3117المطلب األول : المعلم الزمت 

3160 

     ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي
ي : تحليل المعلم الزمت 

 3117المطلب الثاب 

 3160و 

  للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
 5591و  5511المطلب األول : المعلم الزمت 

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   إن 
تم أخذه من أرشيق  3160و  3117المعلم الزمت 

 84العربية  BBCقناة 

 15اير مقاوم صحراوي يشنون هجوما عل دورية فرنسية قرب بب  ام  000: 3117فب 

 .جنديا 00ضباط و 01اكرين ويقتلون منها 

                                                             

قا، وبي   موريطانيا  83  سيم الحدود بي   الصحراء الغربية والجزائر رسر
هناك إتفاقية بي   فرنسا وإسبانيا لبى

ي ذلك الحدود 
سيم الشامل إلقليم الصحراء الغربية بما ف  والصحراء الغربية جنوبا ، وإتفاقية أخرى للبى

 الشمالية مع المغرب األقىص. 

قية والجنوبية 3100يونيو  27 ي بموجبها رسمت الحدود الشر
: عقد اتفاقية باريس بي   إسبانيا وفرنسا والتى

ي 
ين الثاب  ي تشر

ي آخر يحدد حدود الصحراء الغربية3130لمنطقة وادي الذهب، وف 
 .: اتفاق فرنشي إسباب 

ي عالقات البلدين، المرجع ذاته أبرز المحطات 84  
 الجزائر والمغرب ف 
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 26  اير ي شمال أفريقيا يعقدون اجتماعهم 3117فب 
 
: ضباط القوات الفرنسية ف

ي 
 
ي الجزائر وموريتانيا قصد  تندوف ف

 
تنسيق عمل القوات الفرنسية المتواجدة ف

 .الصحراويةوالمغرب لمواجهة المقاومة 

  ي 3117فاتح يونيو
 
ي يعلن مطالب بالده ف

: المختار ولد داداه الرئيس الموريتاب 

 .الصحراء الغربية

 12  ارة والو " يجتمع مع 3117يوليوز ي الصحراء " كومب  
 
ي ف

: الحاكم العام األسباب 

ي مدينة الداخلة، ويتمخض عن االجتماع االتفاق عل التنسيق 
 
ال بوركوند " ف الجب 

، والسماح للقوات الفرنسية بمالحقة المجاهدين الصحراويي   العس كري بي   الطرفي  

كلم فوق   300كلم داخل الصحراء وعل ان تحلق الطائرات مسافة   90مسافة 

 .المنطقة

 14   ي األمم المتحدة بضم موريتانيا والصحراء 3117نوفمب
 
: المغرب يطالب رسميا ف

 .الغربية

 23   ودية إسبانية تتعرض لهجمات المقاومي   مراكز حد 07: 3117نوفمب

 .الصحراويي   

 29   المقاومون الصحراويون يداهمون منارة راس بوجدور ويتمكنون 3117نوفمب :

 .من أرس وقتل عدد من الجنود األسبان

 03   ي مدريد، ان قافلة أسبانية تعرضت 3117ديسمب
ي يرصح ف 

: وزير الحربية األسباب 

 .رب مدينة العيونللهجوم من طرف الصحراويي   ق

 11   إسبانيا تقوم بإخالء العديد من المراكز المتقدمة بهدف تنسيق 3117ديسمب :

ي حي   تعلن الحكومة األسبانية 
، ف  عمل القوات اإلسبانية ضد المقاومي   الصحراويي  

ي المنطقة 
ة 60ان قواتها فقدت ف   .جنديا أثناء تلك الفبى

 19   مون عددا من اللقاءات حول تبادل : الضباط الفرنسيون ينظ3117ديسمب

ي المنطقة، هدفها رصد 
المعلومات بي   هيئة األركان وضباط القوات الفرنسية ف 

ي وقت كانت القوات تتأهب لشن الهجوم المضاد 
، ف  تحركات المقاومي   الصحراويي  

ي الصحراء الغربية عملية "اركان
 ."الواسع ف 

 22   األسبانية والمقاومي   الصحراويي   : مواجهات عنيفة بي   القوات 3117ديسمب

 .كلم من مدينة العيون  00عل بعد 

  اير  –يناير كة بي   القوات 3119فب 
ات تكتمل لبدء عمليات اركان المشبى : التحضب 

 .اإلسبانية والفرنسية بهدف تمشيط المنطقة من المقاومي   الصحراويي   

 10  ي صادر عن الحكومة بموجبه تص3119يناير
بح الصحراء الغربية : مرسوم أسباب 

 .مقاطعة إسبانية، والعيون عاصمتها اإلدارية

ي العرقوب تتعرض للهجوم من طرف المقاومي    -
المواقع األسبانية ف 

 .الصحراويي   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
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 13  ي تغادر العيون بهدف القيام بمهمة 3119يناير
ي األسباب  : دورية من اللفيف األجنت 

ي كمي   نصبه المجاهدون الصحراويون
 
ة عل بعد  متابعة، تقع ف ي الدشب 

 
كلم،   00ف

 .والمعركة تتواصل طيلة يوما كامال

االستعدادات جارية واللقاءات تتكثف بي   الفرنسيي   واإلسبان بكل من الس  -

ة  بالماس ودكار، حيث وضع الضباط الفرنسيون واإلسبان اللمسات األخب 

 ." لمخطط عمليات " اركان

 10  اير ي حي   : القوات األسبانية المحمو 3119فب 
 
لة تغادر مدينة العيون والطرفاية ف

تنطلق القوات الفرنسية من تندوف وشمال موريتانيا وتجتاز الحدود باتجاه الساقية 

ي الفرنشي ضد المقاومة وجيش 
ك األسباب  الحمراء، من اجل تنفيذ الهجوم المشبى

ي المنطقة "عمليات اركان
 
 ." التحرير ف

 20  اير  00إىل نسية تتقدم باتجاه منطقة واد الذهب وتتمركز : القوات الفر 3119فب 

ها من المناطق ي بب  انزران واورسد وازميلة اغراشة وغب 
 
 .ف

 25  اير : ملك المغرب محمد الخامس يتبت  علنيا المطالبة بالصحراء الغربية 3119فب 

ي مدينة لمحاميد انه سيواصل العمل من أجل بسط السيطرة 
ي خطابه ف 

حيث قال ف 

 .الغربيةعل الصحراء 

 16   المختار ولد دداه يحث الحكومة الفرنسية عل التدخل عسكريا 3119ديسمب :

 .ضد المقاومة الصحراوية بمنطقة واد الذهب

 26   وط االستثمارات 3119ديسمب : الحكومة األسبانية تسن قانونا جديدا يحدد رسر

كات األمريك كات، حيث وضعت الشر ي اإلقليم بالنسبة للشر
ولية ف  ية واإلسبانية الببى

ول  .خطة للتنقيب عن الببى

 30   ي المنطقة أثناء 3119ديسمب
ال " كوزين " يقدم عرضا عن الوضع ف  : الجب 

ي باريس، خصوصا حول نتائج عمليات " 
ك لعدد من الوزراء الفرنسيي   ف 

اجتماع مشبى

 " اركان

 25  ي 3111يونيو
وط االستثمارات األجنبية ف  ي يحدد رسر

 : مرسوم حكومي أسباب 

 .الصحراء الغربية

 1960:  ي بعض
ي المنطقة والدراسات تدل عل وجوده ف 

ول ف  بدء التنقيب عن الببى

المناطق مثل، افيم الواد بالساقية الحمراء، بعد أن اكتملت الدراسات حول الموضوع 

ي 
كات األجنبية واإلسبانية، بدأت األمم المتحدة تهتم بالوضع ف  من طرف بعض الشر

المتعلقة بمنح االستقالل للشعوب والدول  3130الغربية، طبقا لالئحة الصحراء 

 .المستعمرة

 19  إسبانيا تصدر القانون المتعلق "بالصحراء الغربية والذي بموجبه تم  3163أبريل:

وضع قانون نص عل تمثيل المنطقة بثالث أعضاء )الكورتيس(، باإلضافة إىل إنشاء 

ا عل ان تصبح العيون عاصمة اإلقليم عضو  30مجلس المقاطعة الذي يضم 

 .اإلدارية
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 18  حول  لألمي   العام لألمم المتحدة المعلومات: بدأت إسبانيا بتقديم  3163ماي

ي أفريقيا
 
 .مستعمراتها ف

 06  ي كانت تمثلها انذاك 3163يوليوز
: تم رسم الحدود بي   الجمهورية الجزائرية " التى

ي الرباط
 
 .الحكومة المؤقتة وملك المغرب ف

 1962:  ي
 
وع ف ي المنطقة، بعد بدأت إسبانيا الشر

 
عملية استغالل مناجم الفوسفات ف

ي منطقة بوكراع " وتم 
 
أن أكدت الدراسات وجود كميات هائلة من هذا المعدن ف

ي قامت بمهمة البحث عن رؤوس 
كة الوطنية للمعادن الصحراوية، والتى إنشاء الشر

كات األجنبية العمالقة  .لدى الشر

 29   ي جديد يحدد 3160نوفمب
ي : مرسوم أسباب 

 
مشكلة السلطة وطبيعة النظام ف

 .اإلقليم

 

  للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
  : تحليل المعلم الزمت 

و  5511المطلب الثاب 
5591 

ي سنة          
بعد توقف دام لعقدين من  3117وبعد إنطالق المقاومة الصحراوية من جديد ف 

ي 
ي الناحية الجنوبية عل  الزمن ، حيث باركت الجزائر قيام هذه المقاومة، والتى

تشكل ضغطا ف 

ي ذات 
القوات الفرنسية المتحالفة مع القوات اإلسبانية، وعل العكس من ذلك صدرت ف 

ا عل هذه المقاومة.  ة مطالب دولية من المغرب وموريطانيا أحدث تشويشا كبب   الفبى

ي فكان غريبا، إذ بتاري    خ  ي  3117نوفمب   14أما المطلب المغرب 
األمم المتحدة  طلب رسميا ف 

بضم موريتانيا والصحراء الغربية إىل إقليمه، وقد شكل هذا الطلب إحباطا للمعنويات الخاصة 

ي 
بالمقاومي   لإلستعمار بالصحراء الغربية وموريطانيا عل السواء، حيث بدأت التصورات ف 

ي دوامات قتالية جديدة مع دول شقيقة، وإن كان ذ
لك لم رسم سيناريوهات جديدة للدخول ف 

ي نفق 
يحدث بعد إستقالل موريطانيا، إال أن دوامة الحرب أدخلت حقيقة الصحراء الغربية ف 

وي    ج والمطالبة ببسط  ي لم تتوقف بعدها عن البى
مظلم مع المغرب كدولة عربية شقيقة، والتى

 نفوذ المملكة عليه. 

ي نفس السنة، وبتاري    خ 
الموريطانية أعلن رئيس الحكومة  3117جوان  3وعل ذات النسق وف 

ي إستحوذ 
المخطار ولد داداه أن الصحراء الغربية ليست بدولة، بل هي مجرد إقليم موريطاب 

عليه اإلسبان بدعم من فرنسا، وعليه أعلن عن مطالبه الرسمية كذلك بضم هذا اإلقليم إىل 

مع  موريطانيا بعد الخروج من نفق اإلستعمار، وتعاملت الحكومة الموريطانية بعدها بعدائية

، حيث وصل بها المقام إىل طلب وحث فرنسا عل إبادة المجاهدين  المجاهدين الصحراويي  

 الصحراويي   بمنطقة واد الذهب حتى يسهل عليهم ضمها مستقبال. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ي 
 
ي  30وجوابا عل هذه المطالب أعلنت إسبانيا بالمقابل أحقيتها بالصحراء الغربية ف

جانق 

، تعلن بموجبه أنها مجرد مقاطعة إسبانية، من خالل مرسوم صادر عن حكومتها 3119

ي ذلك كشأن 
 
ي العيون، شأنها ف

 
ي شيدتها والمتمثلة ف

وعاصمتها اإلدارية هي المدينة التى

، حيث أعلنت مجلسا لهذه المقاطعة بالعيون  ي ي سبتة ومليلية عل اإلقليم المغرب 
مقاطعتى

 .3163مشكال من مجموعة من النواب سنة 

ي ظل النظام الدوىلي الجديد بعد نهاية الحرب ولكن هيئة األمم المت
 
حدة كان لها قوال آخر ف

ي من ضمنها إنهاء إستعمار الشعوب 
العالمية الثانية وتبنيها لقواعد للقانون الدوىلي العام ، والتى

وإعطاء الدول المستعمرة أو المحمية سيادتها، حيث كانت تنظر للصحراء الغربية بذات 

طالبت الدول المستعمرة ومنها إسبانيا بمعلومات حول  النظرة، وعل ذلك األساس

 مستعمراتها، ومن ضمنها الصحراء الغربية. 

 المبحث الرابع: حق تقرير المصت  للشعب الصحراوي

لقد أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة كل سنة حق تقرير المصب  للشعب الصحراوي       

ي مصب ، وكذلك صدر قرار عن مجلس األمن وآخر عن 
محكمة العدل الدولية ، وكلها تصب ف 

ة ، إما  ي تقرير مصب 
واحد إلنها إنتهلت من منبع واحد آال وهو: الشعب الصحروي هو السيد ف 

البقاء تحت سيادة المملكة المغربية أو اإلستقالل عنها، ومن خالل هذا المبحث سوف 

: نسلط الضوء عل حق تقرير المصب  للشعب الصحراوي من خالل ال  مطلي   التاليي  

 ه ي تقرير مصب 
ي لحق الشعب الصحراوي ف 

 المطلب األول : المعلم الزمت 

 ه ي تقرير مصب 
ي لحق الشعب الصحراوي ف 

ي : تحليل المعلم الزمت 
 المطلب الثاب 

ه   تقرير مصت 
 

  لحق الشعب الصحراوي ف
 المطلب األول : المعلم الزمت 

ي هذا المطلب بعرض أهم المحطات   
ي ف 

الزمنية المتعلقة بحق الشعب وحيث نكتق 

ه ي تقرير مصب 
ي .   85  الصحراوي ف 

ي المطلب الثاب 
 ، لنتوىل عملية التحليل ف 

 3161 ي ممارسته، امام
ف بمبدأ تقرير المصب  وحق الشعب الصحراوي ف 

:سبانيا تعبى

الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث أعلنت قبولها ادراج الصحراء الغربية ضمن 

ي أعدتها لجنة تصفية الئحة 
، وهي القائمة التى ي

األقاليم غب  المتمتعة بالحكم الذابى

 .االستعمار

  ي 3161ماي
ي اإلقليم النتخاب المستشارين المحليي   ف 

: أول انتخابات محلية تجري ف 

 .لكويرة، و السمارة ،مدن العيون

 25  ي : الدول اإلفريقية الموقعة عل ميثاق  3161ماي
أديس  الوحدة اإلفريقية ف 

ي العمل بدون تحفظ لدعم كل األقاليم  أبابا
ي تعلن عن نيتها وإخالصها ف 

اإلفريقية التى

                                                             

ي عالقات البلدين، المرجع ذاته.  ز المحطاتأبر  85  
 الجزائر والمغرب ف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
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ي لم تتمتع بعد باالستقالل، والمالحظ أن المغرب لم يوقع عل 
الميثاق إال بعد مىص 

أربعة أشهر كما أنه تغيب عن القمة التأسيسية للمنظمة احتجاجا عل حضور وفد 

ي يطالب المغرب بانضمامها إليه
 .عن جمهورية موريتانيا اإلسالمية التى

   ان مسالة المطالبة  3161سبتمب ي األمم المتحدة يثب 
 
: ممثال المغرب وموريتانيا ف

 .بالصحراء الغربية

 18 من القادة الصحراويي    01: رئيس المجلس الصحراوي رفقة 3161وفمب  ن

 .يقومون بنقل ملتمس إىل األمم المتحدة حول الصحراء الغربية

 17 ي القاهرة 3160يوليوز  03اىل
 
: قمة رؤساء منظمة الوحدة اإلفريقية المنعقد ف

 .تتبت  الئحة حول تصفية االستعمار من اإلقليم

 1964:  ي منطقة افيم الواد قرب العيونبب   10اكتشاف
 
 .ا للنفط ف

 06  اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية االستعمار تعرب عن اسفها ضمن 3160أكتوبر :

ي 
ي عن عدم تطبيق إسبانيا لإلجراءات التى

الئحة أصدرتها حول الصحراء الغربية وايفت 

ي تطبيقها 3130من شانها تطبيق الالئحة 
 .وتدعو إىل اإلرساع ف 

 1965: ي المناطق الوسط ا
لتنقيب عن المعادن يدل عل وجود معدن الحديد ف 

 .وكذلك منطقة الداخلة

 16   صوت مقابل  300: الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبت  بأغلبية 3161ديسمب

الذي يطالب إسبانيا بصفتها القوة المديرة باتخاذ االجراءات  0070صوتي   القرار رقم 

 .من السيطرة االستعمارية الالزمة لتحرير اإلقليم

 1966:  لجنة تصفية االستعمار تتوصل ألول مرة بملتمس مكتوب حول الصحراء

 .الغربية

 21  من الزعماء الصحراويي   يبعثون بملتمس وثيقة إىل األمم  900: 3166مارس

، ويطالبون من جهة أخرى  ي المتحدة، يعلنون من خاللها رفضهم ألي تدخل اجنت 

 .سال لجنة لتقىصي الحقائقاألمم المتحدة إر 

  ورة استقالل الصحراء 3166يونيو ح امام لجنة تصفية االستعمار رص  : المغرب يقبى

ي نفس الوقت تطلب موريتانيا بفتح المفاوضات مع إسبانيا حول 
الغربية، وف 

 .الموضوع

 08  ح فيها تطبيق مبدأ تقرير 3166سبتمر : إسبانيا توجه رسالة إىل اللجنة الرابعة تقبى

لمصب  واتخاذ اإلجراءات الالزمة من طرف األمم المتحدة لتمكي   الشعب الصحراوي ا

ي تقرير المصب  
 .من ممارسة حقه ف 

 31  مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية يصدر  3166نوفمب   00أكتوبر إىل :

ي إفريقيا
 .الئحة حول المستعمرات األسبانية ف 

   قديم أربعة عرائض حول الصحراء الغربية: األمم المتحدة تستمع إىل ت3166نوفمب. 
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 20   الجمعية العامة لألمم المتحدة تتخذ قرار حول الصحراء الغربية 3166ديسمب :

اف منظمة األمم المتحدة،  الذي يطالب باإلجراءات الالزمة لتنظيم استفتاء تحت إرسر

ي تقرير المصب  
 
 .يمارس من خالله الصحراويون حقهم ف

 11  ة األسبانية تصدر مرسوما ينص عل إنشاء الجماعة : الحكوم3167ماي

ي يناط بها عمل تمثيل سكان لصحراء الغربية
 الصحراوية التى

 19   عن الجمعية العامة، الذي ألح عل  0110: صدر القرار رقم 3167ديسمب

ورة ان تطبق إسبانيا مبدا تقرير المصب  للشعب الصحراوي  .رص 

  .تأسيس حركات االستقالل 

 1968   3170 انبعاث الحركة الوطنية الصحراوية من جديد وتأسيس الحركة :

ي  .الطليعية لتحرير الصحراء بزعامة محمد سيدي إبراهيم بصب 

 18  الجمعية العامة لألمم المتحدة تصدر قرارا جديدا حول الصحراء : ديسمب 

 .الغربية

 1969:  عن األمم مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية يتبت  اللوائح الصادرة

ي الصحراء الغربية
 .المتحدة حول تقرير المصب  ف 

 28  مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية يتبت  الئحة حول  06 –غشت : سبتمب 

 تصفية االستعمار والتميب   العنرصي

 16  ي الئحة حول الصحراء الغربية إسبانيا بتطبيق
: الجمعية العامة تطالب ف  ديسمب 

ي ال
 .مستعمرةمبدا تقرير المصب  ف 

 1970: 27  اير مارس: مجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية يتخذ قرارا  06 –فب 

ي مارس: قائد المنظمة الطالئعية 
حول تصفية االستعمار من الصحراء الغربية. وف 

ي، يوجه مذكرة إىل الحكومة األسبانية يطالب  لتحرير الصحراء الغربية، محمد بصب 

 .لغربيةفيها بمنح استقالل الصحراء ا

 17  ي مدينة العيون( ضد أسبنة الصحراء التاريخية  انتفاضة الزملة :3170يونيو
)ف 

ت هذه المظاهرة ببحر من الدماء، كما أعتقل مئات من مطالبة باالستقالل، وقد انته

 .المواطني   من بينهم زعيم الحركة

 14  ي انواذيبو الموريتانية، تقرر
: قمة رؤساء المغرب وموريتانيا والجزائر ف  سبتمب 

تنسيق العمل سياسيا ودبلوماسيا من اجل تحرير الصحراء الغربية من االستعمار 

، والرؤساء الثالث ي
ي تقرير األسباب 

ة يعربون عن تأييدهم لحق الشعب الصحراوي ف 

 .المصب  واالستقالل، وتم تشكيل لجنة ثالثية لتنسيق العمل

 19  ي نواقشوط عزم
ك ف  ي بيان مشبى

ي والجزائري يؤكدان ف 
: الرئيس الموريتاب  سبتمب 

البلدين عل العمل من اجل تحرير الصحراء الغربية، وتطبيق القرارات األممية حول 

 .تقرير المصب   حق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A9
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 20  ط لذلك ي األمم المتحدة عن قبولها فكرة االستفتاء وتشبى
 
: إسبانيا تعلن ف نوفمب 

اف مالحظي   دوليي   حتى  ورة االتفاق مع الدول المجاورة عل ان يجرى تحت إرسر رص 

ي تقرير المصب  
 
 .يتمكن السكان من ممارسة حقهم ف

 1972:  حيث وصل اإلنتاج السنوي بدء استخراج الفوسفات من مناجم الفوسفات

 .مليون طن 0,1إىل 

ي "أطار" ان بالده سوف  -
 
ي يرص ف

 
زعيم الثورة الليبية، العقيد معمر القذاف

ي كفاحهم من اجل تحرير الصحراء الغربية من االستعمار 
 
تدعم الصحراويي   ف

، ويحث حكومة فرانكو عل االنسحاب من اإلقليم ي
 .األسباب 

  ي ارتكبتها السلطات ماي: تنظيم مظاهرات  –مارس
ي الطنطان تندد بالمجازر التى

 
ف

ي مدينة العيون 37األسبانية يوم 
 
 .يوينو ف

الوىلي مصطق  السيد، مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  -

ووادي الذهب يجري بعض االتصاالت السياسية مع بعض االحزاب 

ي المغرب
 
 .السياسية ف

 10  ة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب : تأسيس الجبهة الشعبي3171ماي

 .( )جبهة البوليساريو

 20  بقيادة جبهة 3171مايو : ي
: اندالع الكفاح المسلح ضد االستعمار اإلسباب 

 . البوليساريو

  تقرير مصت  
 

  لحق الشعب الصحراوي ف
  : تحليل المعلم الزمت 

 المطلب الثاب 

بي   المغرب المستقل والجزائر  غب   3163عل الرغم من ترسيم الحدود سنة             

المستقلة، والممثلة بالحكومة المؤقتة ، إال أن هذا األخب  لم يصن مضمون إتقاقية ترسيم 

ي الجزائرية لضمها إىل المملكة، ولم 
ة من األراض  الحدود، من خالل المطالبة بأجزاء كبب 

ي نزاعات مسلحة مع الجيش الجزائري بعد ا
ة، يتواب  عن الدخول ف  إلستقالل مبارسر

ليستمر القتال طويال بي   الطرفي   فيما يسم بحرب الرمال، ولحد الساعة لم يستسغ 

ي كانت قبل إنطالق الثورة الجزائرية 
ة التى النظام الجزائري رس هذا العداء بعد األخوة الكبب 

ي 
.  3110ف  ي تجمع الشعبي   الشقيقي  

 ، واألخوة التى

ي حافل باإلنجازات التاريخية المستقلة وعل الرغم من وجود موريطانيا 
ضمن مسار تاريج 

ي عهد الحضارة اإلسالمية المزدهرة ، وعل الرغم من ترسيم الحدود الجغرافية الدولية 
ف 

، إال أن المملكة المغربية رفعت طلبا رسميا إىل األمم  ي زمن المستعمر الفرنشي
لها ف 

ي معدلة ، تطلب من خالله بسط سيادتها ع3117المتحدة سنة 
، ف  ي

ل اإلقليم الموريطاب 

 إبتالع الدول. 

وعل الرغم كذلك من ترسيم الحدود الصحراوية مع كل الدول المجاورة لها ، بما فيها 

ي سبق 
الجزائر، المغرب وموريطانيا، وعل الرغم من وجود جملة من الحقائق والوقائع التى
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ورة إعطاء الشعب الصح ي ال ترجمة لها إال رص 
ه. إال رسدها والتى ي تقرير مصب 

 
راوي حقه ف

أن المغرب رفع كذلك طلبا رسميا إىل األمم المتحدة بأحقية بسط سيادة المملكة عل 

ي طالت كذلك األمم المتحدة ببسط 
هذا اإلقليم، ونفس الطمع نلمسه عند موريطانيا التى

ي أعماق البحر أ
 
ي معادلة يخيل إليك أنها تجري ف

 
ين السمك سيادتها عل هذا اإلقليم ، ف

ه يبتلع بدوره كذلك .   البالع لغب 

ولكن هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن والمحكمة الدولة كان لهم رأي آخر فحواه نهاية 

زمن المستعمرات ، واعتبار الصحراء الغربية دولة ناقصة للسيادة للوقوعها تحت صيت 

ف المستعمر سنة  ، وعل ذات النسق يعبى ي
مبدأ تقرير المصب  ب3161المستعمر اإلسباب 

ي ممارسته، وأكبر  من ذلك يعلن قبوله إدراج 
 
للصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي ف

اف رسمي  ، كمنهج إعبى ي
هذه القضية ضمن الئحة األقاليم غب  المتمتعة بالحكم الذابى

 بسيادة هذه الدولة بعد تصفية اإلستعمار. 

إلنتخاب  3161إنتخابات محلية سنة  وتأكيدا لهذه النوايا اإلسبانية سمح بإجراء أول

مستشارين محليي   للمدن الصحراوية عل غرار العيون، السمارة و الكويرة، وهذا ما سمح 

ي 
للنضال السياسي الصحراوي ببلوغ أروقة األمم المتحدة مطالبي   بحق تقرير المصب  ف 

ي نفس السنة .كما أن قضيتها وصلت إىل الدول الموقعة عل ميثاق الوحدة 
اإلفريقية ف 

ذات السنة، مما دفع بالمغرب وموريطانيا عل حد سواء لتكثيف جهودهم السياسية 

وات اإلقليم الصحراوي  واإلقليم كامال.  86الدولية من أجل الضفر ببر

ه إال أنه  ي تقرير مصب 
ي بحق الشعب الصحراوي ف 

اف اإلسباب  ولكن عل الرغم من اإلعبى

ي تنفيذ اإلجراءات الكفي
، والدافع إقتصادي من جهة وسياسي من جهة 87لة بذلكتماطل ف 

ي 
وات الصحراوية لإلعتماد عليها ف  اف أكب  قدر من البر ي إستب  

أخرى ، أما األول فيتمثل ف 

ها من الدول األوروبية منهكة إقتصاديا جراء  ي خرجت كغب 
التنمية المحلية اإلسبانية، التى

ي حي   الدافع السيا
ي حلم أسبنة هذا اإلقليم الحرب العالمية الثانية، ف 

سي هو ذلك األمل ف 

ي تحت سيادة الدولة اإلسبانية. وهذا ما 
أو دفع زعماء القبائل إىل اإلكتفاء بالحكم الذابى

ي نهاية 
الذي  88 0070إىل إصدار القرار رقم  3161دفع الجمعية العامة لألمم المتحدة ف 

 يستعجل فيه إسبانيا تحرير الصحراء الغربية. 

عار الزعماء الصحراوين لهذا التكالب الدوىلي حول إقليمها من طرف إسبانيا وحي   إستش

والمغرب وموريطانيا بعثو بملتمس مكتوب إىل األمم المتحدة يطلبون منها إرسال لجنة 

                                                             

ي الصناعة عل غرار الحديد والفوسفات، كما  86 
ي النفط والمعادن األكبر طلبا ف 

وات الهائلة تتمثل ف  هذه البر

 تحوز السواحل الصحراوية بالمحيط األطلشي عل ثروة سمكية هائلة . 

ي  3160أعربت اللجنة األممية الرابعة المكلفة بتصفية االستعمار سنة  87 
ي ف 
عن التماطل اإلرادي اإلسباب 

 تنفيذ إجراءات تصفية اإلستعمار باإلقليم الصحراوي

 صوت مقابل صوتي   .  300لقد تم التصويت باألغلبية الساحقة عل عل هذا القرار بمجموع  88 
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ي حدودهم المرسمة 
 
ي ف ي الملتمس عن رفض أي تدخل أجنت 

 
لتقىصي الحقائق مع إعالنهم ف

اسي إىل جانب النضال العسكري حتى أصدرت دوليا. وإستمر النظال الصحراوي السي

الحكومة اإلسبانية مرسوما لتفويض الجماعة الصحراوية لتمثيل سكان الصحراءالغربية، 

ورة حق تقرير المصب  للشعب الصحراوي.   وتتالت بعدها التقارير األممية الملحة عل رص 

الحركة الطليعية لتحرير ومهد هذا التقدم السياسي إلنبعاث النضال السياسي من خالل 

ي سنة  ، والذي بمذكرة إىل الحكومة 3170الصحراء بزعامة محمد سيدي إبراهيم بصب 

اإلسبانية إلستقالل بالده، كما كثف من إتصاالته الدولية وعل الخصوص مع منظمة 

الوحدة اإلفريقية والجزائر ومختلف هيئات األمم المتحدة، وكلها أصدرت ذات القرار 

، الملزم  ي تقرير المصب 
 
ورة إنهاء اإلستعمار وإعطاء الشعب الصحراوي حقه ف إلسبانيا برص 

ولكن النضال السياسي لوحده لم يكن كافيا للخروج من هذا المأزق، حيث إنتفض 

ي 
 
ي العاصمة العيون ف

 
مطالبي   باإلستقالل، تماما  3170جوان  37الشعب الصحراوي ف

، والنتيجة كانت ذاتها، أين  الجزائرية ضد ال 3101ماي  9كإنتفاضات  مستعمر الفرنشي

ي أسبنة هذه الدولة  89كشر اإلسبان عن نواياهم الحقيقية
ي إطالة أمد وجودهم آملي   ف 

ف 

 . ي
 أو إلحاقها بإسبانيا من خالل تبعية الحكم الذابى

ي لوال أن تم إنتهاكها   ي مسار الدول األعضاء إلتحاد المغرب العرب 
ي خطوة هي األهم ف 

وف 

ي ذات السنة   من طرف
ا ف  قرر رؤساء الدول  3170كل من المغرب وموريطانيا، إذ أخب 

ي الجزائر، موريطانيا والمغرب تنسيق جهودهم 
المجاورة للصحراء الغربية، والمتمثلي   ف 

ي تقرير 
الدولية من خالل تشكيل لجنة دولية ثالثية لتحقيق حق الشعب الصحراوي ف 

ه، وذات المبدأ تبنته ليبيا من خالل دعمها لكل الحركات التحررية عب  العالم.  مصب 

اف  وطية اإلرسر وإستجابة لذلك أعلنت إسبانيا باألمم المتحدة قبول اإلستفتاء بمشر

 الدوىلي باإلتفاق مع الدول العربية الثالث المجاورة لحدود الصحراء الغربية. 

س الجبهة وإستمر بموازات ذات النظال السياسي والعسكري الصحراوي من خالل تأسي

الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، والمسماة إختصارا باإلسبانية " جبهة 

ي أصبحت لحد الساعة الممثل الوحيد للشعب الصحراوي 3171البوليساريو" سنة 
، والتى

جاع السيادة.  ي نضاله من أجل إسبى
 ف 

 

                                                             

ة الحية، أين قتل منهم الكثب  وإعتقل هاجم اإلسبان المتظاهرين ال 89  صحراويي   السلميي   بالسالح والذخب 

الحركة الطليعية لتحرير الصحراء بزعامة محمد سيدي إبراهيم  المناضلي   السياسيي   وعل رأسهم زعيم

ي.   بصب 
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 نظرة األمم المتحدة لقضية الصحراء الغربيةالمبحث الخامس: 

ي الفصل الحادي عشر من ميثاق األمم المتحدة           
 
عرفت األقاليم ناقصة السيادة غب   ف

ي بأنها: 
ي ”المتمتعة بالحكم الذابى

وأشارت “. أقاليم لم تنل شعوب  ها قسطا كامال من الحكم الذابى

ي قرارها رقم 
 
 70أن هناك من هذا القبيل  3106المؤرخ سنة  3-د 66الجمعية العامة، ف

ي سنة إقليما 
 
اللجنة ” وافقت  3161، منها الجزائر وأغلب الدول العربية واإلفريقية ، وف

ين”أو ما أصطلح عليها ب“ الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار عل “( لجنة األربعة والعشر

ي ينطبق عليها اإلعالن
إقليما غب  متمتع  37وحيث لم يبقى إال ) قائمة أولية باألقاليم التى

، ي
ي جدول أعمال هذه اللجنة ، حيث تسم  بالحكم الذابى

 
حسب الخريطة أدناه  مدرجا ف

ي لديها مسؤوليات عن إدارة هذه األقاليم أو تضطلع بمسؤوليات عن إدارتها 
الدول األعضاء التى

  .تسم الدول القائمة باإلدارة

ا كيل  006 000وتعد الصحراء الغربية من ضمن هذه القائمة برقعة جغرافية مساحتها       ومبى

ق الجزائر، من الجنوب موريطانيا ومن  مربعا،   يحدها من الشمال المغرب األقىص، من الشر

، أما تعداد سكانها فبلغ  ة  167 000الغرب المحيط األطلشي نسمة ، وأدرجت هذه األخب 

، حيث 3161ضمن قائمة اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار بواسطة إسبانيا سنة 

ت إسبان يا حسب اللجنة بالدولة القائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية، ولكن بعد العديد أعتب 

من القرارات األممية الصادرة من الجمعية العامة ، وقرارات محكمة العدل الدولية وقرار 

مجلس األمن، باإلضافة إىل الضغوط الدولية والنضال السياسي والعسكري للشعب 

ي  3176ج من هذا اإلقليم سنة الصحراوي قررت إسبانيا الخرو 
قبل إجراء اإلستفتاء الذابى

ي حلقة مبهمة 
كه ف   إياه ببى

ً
ي 90للشعب الصحراوي ، معاقبة

ه إىل دولتى من خالل ترك تسيب 

موريطانيا والمغرب األقىص بموجب إتفاقية ثالثية جرت بينهما وإسبانيا، وكال الدولتي   فيما 

ي اإلستحواذ عل ه
ا عن نيتهما ف  ذا اإلقليم من خالل إلتماسات رسمية مقدمة إىل سبق عب 

نا أنصفت اإلقليم دون الدولتي   ،  ي كما سبق وأرسر
األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ، والتى

 بأن له حق تقرير المصب  ما دامت الحجج المقدمة من طرف الدولتي   واهية. 

                                                             

ي  90 
بلغ الممثُل الدائم إلسبانيا لدى األمم المتحدة األمي  َ العام بأن 3176فيفرير  06ف 

َ
الحكومة اإلسبانية ”، أ

: )أ(  وري أن تسجل ما يلي
ي إقليم الصحراء وترى من الرص 

تنهي بصورة حاسمة، ابت  داء م  ن الي  وم، وجودها ف 

ي ِحل م  ن  
كل مسؤولي   ة ذات طبيعة دولي  ة تتعلق ب  إدارة اإلقليم أن إسبانيا تعتب  نفسها من اآلن فصاعدا ف 

ي اإلدارة المؤقتة لإلقليم 
اكها ف   ...“المذكور، نظرا لتوقف اشبى
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ي القرارات الصادرة من طرف الجمعية العا
مة لألمم المتحدة بموجب ومن خالل النظر ف 

ي تصلها من طرف اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار وتقارير كل 
التقارير والتوصيات التى

ي 
الوكاالت التابعة لها عل غرار مجلس األمن والمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي ، كلها تصب ف 

اع ي الب  
ي كل من  مسار واحد مفاده، حل نزاع إقليم الصحراء الغربية بي   طرف 

المتمثلي   ف 

المغرب األقىص الذي يدعي سيادته التاريخية عل هذا اإلقليم وجبهة البوليساريو الممثل 

عي للشعب الصحراوي الذي يدحض إدعاءات المغرب بكون اإلقليم له سيادة مستقلة ، 
الشر

ة والقرار المفصلي بي   المتنازعي   للشعب الصحراوي من  خالل من خالل ترك الكلمة األخب 

ه بواسطة اإلستفتاء العام.  ي تقرير مصب 
 حقه ف 

ي ، أي له سيادة 
ي أقىص األحوال أن يكون لهذا اإلقليم حكم ذابى

ولكن المغرب األقىصي يريد ف 

دولية ناقصة ، أي غب  مسؤول عن بعض القطاعات والعالقات عل غرار الخارجية والعالقات 

ي الغالب يتدخل الدولية نهيك عن األمن الدفاعي بعدم إمتالك ا
لجيش، وعل ذلك األساس ف 

ط أن تبقى الصحراء الغربية  ي بما فيهم الملك لصالح أي حل أممي بشر ممثلوا النظام المغرب 

 تحت سيادة المملكة. 

وما يخلوا عام إال وتصدر قرارات من هيئة األمم المتحدة ومن مختلف وكاالتها بشأن ملف 

رنا تصب من مشكاة واحدة ، أال وهي حق تقرير المصب  الصحراء الغربية ، وكلها كما سبق وذك

ي توصيات الندوة اإلقليمية 
للشعب الصحراوي ، وهذا مانلمسه عل سبيل المثال ال الحرص ف 

ين ، القرار  األممي رقم  0003لعام  الذي يحث المغرب عل  10/17للجنة األربعة والعشر

ي الصحراء الغربية و قرار مجلس األمن رقم االنضمام إىل عملية السالم وإنهاء احتاللها ألر 
اض 

، نهيك عن اللهجة القوية لمجلس األمن أحيانا فيما  0600 الناص عل حق تقرير المصب 

الذي يستنكر الغزو ويدعو المغرب إىل االنسحاب  190يخص هذه القضية مثل القرار  رقم 

 من اإلقليم. 
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ي ، أي حالة نزاع،  وحتى منذ ولكن حال اإلقليم مازال عل ما كان قائما إبان 
اإلستعمار اإلسباب 

عقود من إنشاء هيئة األمم المتحدة لبعثة أممية تنوب عن األمي   العام بالصحراء ثالث 

ي الصحراء الغربية )المينورسو(""الغربية، وتدع 
 
، مازالت  91بعثة االمم المتحدة لالستفتاء ف

ي 
اع قائمة ، ولكن المهمة الرئيسية التى  أسندت لبعثة المينورسو مازالت قائمة حول حالة الب  

الموضوع ذاته، أال وهو اإلستفتاء للشعب الصحراوي لتقرير مصب  اإلقليم الذي يعيش عليه، 

فهو وحده صاحب السيادة. وحاليا تم تمديد مهمة هذه البعثة بإمتعاض دوىلي عن هذا 

ا، وعل سبيل المثال الفشل الذي طال أمده، وجعل حتى بعض الدول تغب  من نهج حياده

مة بالحيادى إزاء هذه القضية، ولكنها ممثلة برئيسها قيس السعيد  ي كانت دوما ملبى 
تونس التى

ي 0003رفضت مؤخرا  ) 
 
ي لم تتمكن من  حسم المشكلة ف

( التمديد لمهمة هذه البعثة التى

ام إتحاد ، وهذا كان له تأثب  كبب  عل الفشل الذي قيد قي3113ثالثي   سنة، أي منذ سنة 

ي 
، كما رهن الكثب  من العالقات بي   دول هذه المنطقة وجمد أحالم التنمية التى ي المغرب العرب 

 تتوق لها شعوب المنطقة قبل أنظمتها. 

 

 المبحث السادس: موقف دول المغرب العرب   من قضية الصحراء الغربية

ي إزاء قضية الصحراء الغربية ، فمنهم من              لقد إختلفت مواقف دول المغرب العرب 

ثبت عل موقفه ومنهم من حاد عنه وفيهم من أشكل فهم موقفه ، ومن خالل هذا المبحث 

ي ليس لها فقط أهمية بالنسبة للصحراء الغربية، بل 
سوف نستعرض هذه المواقف التى

ي الذي يخرج من دائرة الحلم إىل ضوء الحقيقة ، أهميتها أكب  بالنسبة  إلتحاد المغرب العرب 

 وهذا العرض يكون من خالل تسليط الضوء عل المطالب التالية: 

 المطلب األول : موقف موريطانيا من قضية الصحراء الغربية 

 ي : موقف المغرب من قضية الصحراء الغربية
 المطلب الثاب 

  من قضية الصحراء الغربيةالمطلب الثالث : موقف الجزائر 

 المطلب الرابع : موقف ليبيا من قضية الصحراء الغربية 

 المطلب الخامس : موقف تونس من قضية الصحراء الغربية 

 المطلب األول : موقف موريطانيا من قضية الصحراء الغربية

ي عمومه، ونلمس هذه 
ي جدا ف  ي حيال القضية الصحراوية سلت 

لقد كان الموقف الموريطاب 

ي جملة من المواقف والمراحل: 
 السلبية ف 

                                                             

ي عام نشأت  91 
ي الصحراء الغربية )المينورسو( ف 

 610بموجب القرار  3113بعثة االمم المتحدة لالستفتاء ف 

 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
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جع موريطانيا سيادتها من المستعمر الفرنشي كانت تدعي وتطالب بحق  إذ بداية وقبل أن تسبى

بسط سيادتها عل إقليم الصحراء الغربية، وإذ إصطدمت بالمغرب األقىص مطالبا ببسط 

رفع طلبا بهذا الحق إىل  سيادته هو اآلخر عل كل من الصحراء الغربية وموريطانيا ذاتها،

محكمة العدل الدولية وملتمسا إىل هيئة األمم المتحدة ، وكالهما أعط الحق للشعب 

ي . 
ه بعد خروج المستعمر اإلسباب  ي تقرير مصب 

 
 الصحراوي ف

ي ظل أحكام 
 
ولما لم تصل إىل تحقيق مرادها من ذلك من خالل المسار الدوىلي األممي ف

ي المغرب عل القانون الدوىلي العام إتفق
 
ي أرادت إبتالعها من قبل والمتمثلة ف

ت مع الدولة التى

ة بعد  ورة اإلتفاق مع إسبانيا لتقسيم اإلقليم الصحراوي بينهم، وكان لهم ذلك، إذ مبارسر رص 

ي إكتسحوا اإلقليم الصحراوي مقسمي   إياه بينهم، عل الرغم من 
خروج المستعمر اإلسباب 

ه، توقيعهم مع الجزائر قبل خروج ا ي تقرير مصب 
 
ام حق الشعب الصحراوي ف لمستعمر إلحبى

ي المسلم   ينعم هذا اإلقليم العرب 
وأكبر من ذلك بالعمل عل تنسيق الجهود دوليا حتى

جاعه للسيادة.   بإسبى

وبعد إستمرار النظال العسكري والسياسي لجبهة تحرير الصحراء الغربية " البوليساريو" 

، المغرب من  جهة الشمال وموريطانيا من جهة الجنوب، وإستمرار النظال للجبهي   الجديدتي  

السياسي الصحراوي الدوىلي المدعم من طرف هيئة األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية 

اع المسلح بي   الشقيقي   موريطانيا   
والعديد من دول العالم ، وبدفع من الجزائر لتسوية الب 

ة ل لواقع، حيث وقعت بالجزائر عل إتفاقية السالم مع والصحراء الغربية إمتثلت هذه األخب 

ي الصحراوية. 
ي بموجبها إنسحبت من األراض 

 موريطانيا، والتى

ي  
ي الصحراوية التى

ي األراض 
وتجنبا وخوفا من ترك الفراغ، سارعت المغرب األقىص إلحتالل بافى

ي الصحر  90كانت محتلة من طرف موريطانيا، أين أصبحت حواىلي 
اوية بالمئة من األراض 

ي و بالمئة فقط تحت سلطة البوليساريو، ولكن الموقف  00تحت اإلستعمار المغرب 

ي حلها والضفر 
ي كان ومازال حياديا حيال هذه القضية، حيث كان باإلمكان اإلرساع ف 

الموريطاب 

ي الظروف الحالية بإيجابية . 
ي لو تفاعل هذا األخب  ف  ات إتحاد المغرب العرب   بخب 

  : مو 
 قف المغرب من قضية الصحراء الغربيةالمطلب الثاب 

وكملخص بسيط لما سبق ذكره ورسده وتحليله، تختلف نظرة النظام الملكي عن النظام      

ي الغالب يسىع األخب  إىل الحفاظ عل النظام العام
داخل حدود إقليمه،  92الجمهوري، إذ ف 

ي فبالكاد نجد أنظمة جمهورية لها نظرة توسعية، عكس األنظمة الملك
ية، وهذا ما لمسناه ف 

ي عاشتها شعوب الجزائر والصحراء الغربية 
ي إذ رغم الظروف القاسية التى النظام الملكي المغرب 

                                                             

، حيث إذا  92  ي
، النظام التنفيذي والنظام القضاب  يىعي ، النظام التنظيمي النظام العام يشمل النظام التشر

ي لمعالجة ذلك الخلل. 
 تعرض هذا األخب  إىل أي خلل يتدخل النظام القضاب 
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، إال 93وموريطانيا تحت اإلضطهاد اإلستعماري ي ، ورغم ترسيم حدود كل دول المغرب العرب 

 أن هذه الدول عانت الكثب  من هذه النظرة التوسعية. 

ء ذاته إذ قبل إستقالل موريط ي
انيا طالب األمم المتحدة بضمها إىل سيادته كاملة، كما فعل الشر

ي منابر دولية عدة عل غرار المحكمة العليا والعالقات الدبلوماسية 
 
مع الصحراء الغربية ف

الثنائية مع إسبانيا قبل خروجها من الصحراء والعالقات الدبلوماسية مع  الواليات المتحدة 

ي زمن الر 
 
ئيس دونالد ترامب الذي أقر حق سيادة المغرب عل الصحراء الغربية  األمريكية ف

ي مهب الري    ح 
 
، ولكن هذا القرار كمرسوم رئاسي أصبح ف ي

كثمن للتطبيع مع الكيان الصهيوب 

بعد عدم إقراره من طرف الرئيس األمرييي الحاىلي " جون بايدن" لتنافيه مع مبادئ القانون 

 منبثقة عن هيئة األمم المتحدة ومختلف هياكلها ولجانها . الدوىلي العام ومختلف القرارات ال

ي حرب سميت بحرب الرمال مع الجزائر لإلستيالء عل 
 
وبفكر توسىعي دخل النظام الملكي ف

أجزاء من إقليمه، وإن سلمت موريطانيا و الجزائر من هذا الفكر إال أنه لم تسلم الصحراء 

ي إفساد 
 
ة ف العالقات الدبلوماسية مع الجزائر بما جمد الغربية، وساهم ذلك بطرق مبارسر

ي .   تحقيق حلم إتحاد المغرب العرب 

 المطلب الثالث : موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية

ي موقف نظامها ثابت         
ي بقى

ي التى تعد الجزائر البلد الوحيد من ضمن دول المغرب العرب 

الموقف من قضية الصحراء الغربية، إذ يعتب  أنها مستعمرة قديمة ومازالت كذلك، فهو 

 يدعمها من عدة سبل: 

  ي عند إستقالل الجزائر
سنة من المبادئ الثابتة لثورة التحرير ولجبهة التحرير الوطت 

ي يتوق شعوب  ها إىل الحرية واإلستقالل، وكذلك   3160
هي دعم الحركات التحررية التى

ي الكثب  من المناسبات 
ي كفاحها ضد إسبانيا، فأكدت ف 

اريو  ف  كانت  منظمة البولب  

ي تمثلها. 
ة حتى تتحرر  الدولة التى  والمنابر عل دعم هذه األخب 

 ي رأت به التهديد الذي تعرضت له نظرة الجزائر إىل الصحراء الغربية بذات الع
ي   التى

ي ضم أجزاء من ترابها إليه، لوىل قوتها 
عند إستقاللها من طرف المغرب، رغبة منه ف 

ة فيما يعرف بحرب الرمال، وهذه العي   هي من أكب   العسكرية ودفع تضحيات كبب 

ة الدوافع لدفع النظام الجزائري لنرصة الصحراء الغربية عل أساس أنها مظلوم

 وحقوقها مهضومة.  

  ة ة األخب 
ي الفبى

ي نظرة النظام الجزائري حيال هذه القضية رغم ثباته نابع ف 
التشدد ف 

ي 
ي حيال النظام  0003و  0000من سنتى من سىعي الدبلوماسية العدائية للنظام المغرب 

اب الجزائري بتفعيل قضية القبائل.  ب وحدة البى الجزائري من خالل محاولة رص 

                                                             

ي الصحراء الغربية،  93 
فرنسا إستعمرت كل من الجزائر وموريطانيا وجرائمها طالت حتى المجاهدين ف 

 مقابل إستعمرت إسبانيا الصحراء الغربية. وبال
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 ربط المغرب لعالقات التطبيع مع الكيان اإلرسائيلي الذي يعد عدوا باإلضافة إىل

 للجزائر . 

  إذ للصحراء الغربية سفارة بالجزائر ، اف بها كدولة من خالل التمثيل الدبلوماسي اإلعبى

، كما لها حكومة مؤقتة بوالية تندوف الجزائرية.   العاصمة، تماما مثل فلسطي  

  القضية من خالل تطبيق قرارات األمم المتحدة فيما دعم التسوية السلمية لهذه

يخص حق تقرير المصب  للشعب الصحراوي، وعل ذلك األساس سعت حثيثا لتوقيع 

اريو، وتمكنت من ذلك.   إتفاقية السالم بي   موريطانيا و منظمة البولب  

  .اف بالصحراء الغربية ي إىل اإلعبى
 دفع اإلتحاد اإلفريقى

 ي مع هذه
القضية من خالل إيواء الالجئي   الصحراويي   الفارين من  التعاطف اإلنساب 

ي نشبت مع المغرب األقىص . 
 الحرب التى

  .ه ي تقرير مصب 
 
ف بحق الشعب الصحراوي ف ي تعبى

 إستضافة وتموين التظاهرات التى

  حث المجتمع الدوىلي عل التدخل العاجل لحل هذه القضية العالقة كإرث إستعماري

 ف عن القرن والنصف. قديم تقادم وجوده بما يني

 الدعوة إىل تطبيق مبادئ القانون الدوىلي العام لتصفية هذا اإلستعمار
الذي عمر  94

مشارف القرن والنصف. فحسب هيئة االمم المتحدة قضية الصحراء الغربية قضية 

 3130إستعمار يوجب إستفادة الشعب الصحراوي من حق تقرير المصب  وفقا للقرار 

عليه محكمة العدل الدولية بعد إنسحاب المستعمر  ، وهذا ما أكدت3100و 

ه ،  ي تقرير مصب 
ي من ترابها ، من خالل إقرارها لحق الشعب الصحراوي ف 

اإلسباب 

ي المغرب 
ونفيها لوجود أي روابط سيادية تاريخية بي   هذه المنطقة ودولتى

ي يمتد إىل عدم وجود أي عالقة سيادية خارجية للمغرب
أو  وموريطانيا، وذات النق 

 موريطانيا عل الشعب الصحراوي. 

  ي بأن الجزائر جزء من األزمة، عل رفض النظام الجزائري لتداعيات النظام المغرب 

، كون الجزائر لم تطالب أبدا  أساس أن ذلك مغالطة للرأي العام والمجتمع الدوىلي

الحدود بقطعة من الصحراءالغربية، ال إبان ثورتها وال بعد إستقاللها، عل الرغم من 

ي موريطانيا والمغرب اللتان هرعتا للمطالبة بها قبل خروج 
المتالسقة، عكس دولتى

                                                             

ي  94 
وط" لصالح حق الشعب الصحراوي ف  الصحراء الغربية : إن الموقف الرسمي  الجزائري "ثابت و المشر

، وكالة األنباء الجزائرية،   -https://www.aps.dz/ar/monde/108207-2021-06حقه تقرير المصب 

10-07-48-51 

، يوم االربعاء بالجزائر "نوه رئيس اللجنة الوطنية  ي
الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياسر

العاصمة، بالموقف الذي عب  عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول الصحراء الغربية، خالل 

ي 
هذا الحديث الذي خص به قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا ان الجزائر ال تطالب اال بتطبيق القانون الدوىلي ف 

 ".الملف
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اإلسبان وبعد خروجه، واللتان إقتسمتا هذه الدولة عل الرغم من إقرار محكمة العدل 

 الدولية بحق تقرير مصب  شعبها. 

  .وات الصحراوية وع للبر  التنديد باإلستغالل غب  المشر

 وقف ليبيا من قضية الصحراء الغربيةالمطلب الرابع : م

ي دعم          
 
ي ، وهذا األخب  له باع كبب  ف

 
ي بالرئيس معمر القذاف لقد إرتبط النظام الليت 

، وإن تطرف  ي
ة الوجود اإلسباب  ي فبى

 
الحركات التحررية ، وكذلك فعل مع القضية الصحراوية ف

ي إعتبار نفسه مؤسسا لجبهة البوليساريو
 
ي ، رصح بأن غاي95ف

ة ذلك هي طرد اإلستعمار اإلسباب 

ي أو اإلستقالل 
وليس ألي غرض آخر سواء اإلنضمام إىل دول الجوار أو اإلكتفاء بالحكم الذابى

عمي جعلته يعمل عل تحقيق خيال فكرة الواليات 96التام ، حيث أفكاره القومية وفكره البى 

ن الواقع كان له معادالت ، ولك97المتحدة للصحراء اإلفريقية إنطالقا من الصحراء الغربية

 أخرى. 

ي ندوة صحفية 
ي ف  ي هذا الدور من خالل ترصي    ح الملك المغرب  وقد إستحسن النظام المغرب 

ي هذا الميدان،  3170سنة 
ي وبينه أقل المشاكل ف 

: "يجب أن أقول: إن ليبيا هي البلد الذي بيت 

ي عدل ، ولكن  98 ."ألن األمر الرئيشي بالنسبة له هو انسحاب اإلسبانيي   
بعد الخروج اإلسباب 

 أهمها:  99عن فكرة رفضه إستقالل الصحراء الغربية ألسباب شخصية وإيديولوجية 

  ي زعيم قومي يؤمن بفكر قومية الوحدة العربية ، وهذا ليس له أي
الرئيس معمر القذاف 

 . ي  إعتبار عند النظام الملكي المغرب 

  ي اإلشبى ي يؤمن بالنظام الجماهب 
كاء وليسوا الرئيس معمر القذاف  اكي تحت شعار " رسر

 مع الفكر الرأسماىلي الذي كان سائدا بالمغرب األقىص. 
 أجراء " وهذا يتناف 

                                                             

وي    ج اإلعالمي والعمل الدبلوماسي  95 
اريو بالمال والسالح والتدريب العسكري والبى حيث مون جبهة البولب  

 لدفع إسبانيا إىل الخروج من هذا اإلقليم

 96 ، ي
 ، 30/0033/ 39مونية رحيمي ، آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بعد القذاف 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports 

ي بمناسبة ثورة الفاتح من سبتمب  
: ".. أستطيع أن أتكلم عن قضية الصحراء أكبر من أي 3197رصح القذاف 

طرف آخر ألن البوليساريو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، نحن الذين أسسناها عام 

حناها لتطرد االستعمار اإلسب3170
ه
ي من الساقية الحمراء ووادي الذهب، ولم ، ونحن الذين دربناها وسل

اب 

نسلحها إلقامة دولة، ولم نقل لهم: انضموا إىل موريتانيا أو الجزائر أو المغرب أو ال تنضموا، دربناها وسلحناها 

" ي
ي العربية من االستعمار اإلسباب 

 لتحرير األراض 

libyenne". In La William Zartman et Aureliano Buendia. "La politique étrangère  97

Libye nouvelle : ruptures et continuité. Centre de recherche et d'études sur les 

sociétés méditerrannénnes. Paris, France 1975,  p. 101-131; 

، المرجع ذاته.  98   مونية رحيمي

، المرجع ذاته. 99   مونية رحيمي
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  ي يعتب  الواليات المتحدة األمريكية والكيان اإلرسائيلي من أشد
 
الرئيس معمر القذاف

من الملك الحسن  أعداء السالم، وأعدائه شخصيا، وبالمقابل هناك تدعيم مبارسر

ي إل 
ي زمن الرئيس المرصي أنور السدات. الثاب 

 
 تفاقيات السالم اإلرسائيلية المرصية  ف

   ي ، وإذ يعتب
ي ينبذ األنظمة المتعاملة بآلية التقسيم الطبقى

 
الرئيس معمر القذاف

 األنظمة الملكية وجه من هذه األوجه. 

 ي تحذوه أفكار الزعامة والقيادة ، حتى أنه يصف ذاته بملك مل
 
وك الرئيس معمر القذاف

 . ي ي النضام الملكي المغرب 
 
 إفريقيا، وتوسم عدم وجود ضالته ف

  ي الذي ال يضم إال ي له أفكار تتجاوز فكرة إتحاد المغرب العرب 
 
الرئيس معمر القذاف

ي ، وهذا ما ال يأبه به وقد  100خمس دول عربية 
إىل التوسع نحو دول الساحل اإلفريقى

 . ي  يعارضه النظام المغرب 

ي تغ اف بالصحراء الغربية   3176ب  من جديد سنة ولكن الموقف الليت  حيث رفض اإلعبى

 : ي
 
 كدولة لها سيادة ألسباب يمكن حرصها ف

  .ي لم تبارك إتفاقية الوحدة التونسية الليبية، بل شجبتها
 بداية العداوة مع الجزائر التى

  ي لليبيا، خصوصا اتيج  ي مع موريطانيا كحليف إسبى
ي إتخاذ موقف عداب 

عدم الرغبة ف 

ي بعد  أن هذا   بالجزء الجنوب 
األخب  طالب بالسيادة عل الصحراء الغربية كاملة وإكتق 

 تقسيمها مع المغرب األقىص إثرى إتفاقية ثالثية بي   إسبانيا، المغرب وموريطانيا. 

  جعله ، ي
ي معمر القذاف  تنامي الفكر القومي للتحالفات واإلتحادات لدى الزعيم الليت 

جديدة، خصوصا وأنه من المطالبي   األوائل باإلرساع يناهض فكرة قيام دول عربية 

ي .  ي كتطلع إلنشاء اإلتحاد العرب  ي إنشاء تكتل إتحاد المغرب العرب 
 ف 

  .ي نزاع مع المغرب األقىص
 تفادي الدخول ف 

ي حرج مع منظمة البوليساريو 
ي لم يثبت عل هذه الحال عندما وقع ف  ولكن الموقف الليت 

رض عل موريطانيا التحول إىل النظام الكونفيديراىلي بعد الصحراوية ، وخصوصا عندما ع

ة رفضت هذه  ضمه لجنوب الصحراء الغربية إلمتصاص غضب المنظمة، ولكن هذه األخب 

 الفكرة. 

ي منظمة البوليساريو بي    
وبالنهاية نستخلص جوهر رفض دعم ليبيا للصحراء الغربية ممثلة ف 

ر الذي س 3179و  3176 ي الرص 
يقع عل موريطانيا كحليف له، ولكن  بعد ، والمتمثل ف 

ي موريطانيا سنة 
ة إلتفاقية السالم مع  3179اإلنقالب العسكري ف  ، وعقد هذه األخب 

ي من جديد  ي الجزائر مع اإلنسحاب من الصحراء الغربية ، تغب  الموقف الليت 
البوليساريو ف 

ف بالص ي حرب  ها مع ليبيا، حيث إعبى
حراء الغربية كدولة، و نحو دعم جبهة البوليساريو ف 

اف، أين قطعت المغرب عالقاتها  ي دفع العديد من الدول اإلفريقية نحو ذات اإلعبى
ساهم ف 

                                                             

 ا. الجزائر، تونس، المغرب، موريطانيا وليبي 100 
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ي لعزل المغرب وتحقيق فكرة الوحدة العربية 
 
اث سىع القذاف الدبلوماسية مع ليبيا، ودونما إكبى

 إبتداءا مع الجزائر وموريطانيا والصحراء الغربية، سعيا منه للزعامة. 

ي لليبيا هذا الترصف إذ صعد من لهجة قلب الرأي العام الدوىلي ضده  ولم يغفر الطرف المغرب 

ي العالم ، وخشية من تعرضه لهجوم أمرييي سارع إىل 
 
بسبب دعمه للحركات اإلنفصالية ف

ي سنة 
 
تليي   العالقة مع المغرب بقطع صلته بالثوار الصحراويي   والقضية الصحراوية، وف

، عقد إتفاقي 3190 ي
ي اإلفريقى ة رسية مع المغرب حول قيام كيان دوىلي إسمه اإلتحاد العرب 

ي نفس السنة 
 
ب أمريكا لليبيا ف ، أين 3196والذي لم يرى النور بعد زيارة إرسائيل للمغرب ورص 

 ألغيت اإلتفاقية. 

ي بتبعية الصحراء  ي اإلنتقاىلي الليت 
ف المجلس الوطت  ي إعبى

 
وبعد سقوط نظام معمر القذاف

 للمغرب األقىص ألسباب عدة، أهمها:  الغربية

  . ي
 
 إعتبار المقاتلي   الصحراويي   مرتزقة لنظام معمر القذاف

  ي والثورة الليبية الشعبية ضد ردا عل سكوت الجزائر عل عدم مباركتها للحراك اليت 

 . ي
 نظام القذاف 

 ي عداء مع نظام الزعيم ال
ي غالب األوقات ف 

ي الذي كان ف  ي ردا لجميل النظام المغرب  ليت 

ي . 
 معمر القذاف 

ولكن ال يمكن التأسيس عل هذا المجلس إال إذا قامت مؤسسات الدولة الليبية وحل األمن 

 بليبيا

 المطلب الخامس : موقف تونس من قضية الصحراء الغربية 

ي حرج سياسي شديد مع المغرب االقىص سنة          
فت   3160لقد وقعت تونس ف  حي   اعبى

، إذ بالمقابل كانت المغرب قد 101ودعمت ترشحها لعضوية مجلس األمن بإستقالل موريطانيا 

طالبت األمم المتحدة ببسط سيادتها عليها، ونتيجة لذلك قطعت المغرب عالقاتها 

، ومنذ هذه الواقعة أصبحت تونس تتحرى   102الدبلوماسية مع تونس قرابة خمس سنوات

ي من شأنها  توتب  العالق
ي ومن كل ترصفاتها وقراراتها التى ات مع أشقائها العرب بالمغرب العرب 

ي نقيض من عدة زوايا: 
 ضمنها المغرب والجزائر الواقفي   عل طرف 

  ي بالتوسىعي المتسلط عل الصحراء األوىل هي إعتبار النظام الجزائري للنظام المغرب 

ي سبيل 
ي بإستعمارها، وبالمقابل تعتب  المغرب الجزائر بأكب  مشكلة أمامها ف  الغرب 

 ق بسط سيادتها عل إقليم الصحراء الغربية. تحقي

                                                             

ي قضية الصحراء؟ أكرم بلقايد،  101 
 أين تقف تونس من المغرب والجزائر ف 

https://orientxxi.info/magazine/article1754  0031مارس 

ف المغرب بإستقالل موريطانيا إال بعد مرور تسع سنوات من إستقاللها  102   كما لم تعبى

https://orientxxi.info/magazine/article1754
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  ي كذلك توسىعي ومتسلط من خالل الثانية هي أن النظام الجزائري يعتب  النظام المغرب 

ة، عل الرغم من إمضائه  مطالبته بأجزاء من اإلقليم الجزائري بعد إستقالله مبارسر

ي سنة 
 
، وقد دفع كال  3163إلتفاقية ترسيم الحدود مع الحكومة المؤقتة الجزائرية ف

اعات المسلحة المعروفة بحرب الرمال .  ي الب  
 
 النظامي   العديد من الضحايا ف

  الثالثة هي إعتبار الجزائر للقضية الصحراوية بالقضية العادلة الموجودة عل أروقة

األمم المتحدة، فهي قضية أممية، وحلها سوف لن يكون إال من ذلك المسار، ودعم 

لرغبة واإلرادة المغربية، وخصوصا أن هذا األخب  قد أقر ذلك المسار يقف عكس ا

ها.  ي تقرير مصب 
 
 حق الصحراء الغربية ف

  الرابعة هي إحتضان الجزائر للحكومة الصحراوية المؤقتة وإحتضان كل التظاهرات

ي ترغب فيها جبهة التحرير الصحراوية " البوليساريو"
 الدولية التى

 اف منها  الخامسة هي إحتضان الجزائر للسفارة الصحراوية بالعاصمة، وهذا إعبى

 بسيادة هذه الدولة. 

  اف ودعوة الجزائر إىل إعتبار هذه القضية بقضية آخر إستعمار السادسة هي إعبى

 بالقارة اإلفريقية. 

  السابعة هي عدم إستقرار العالقات الدبلوماسية بي   الجزائر والمغرب رغم مرورها

ات إستقرارا، حيث آخر التوترات ي سنة  بفبى
ي حدثت عل الساحة ف 

وصف  3111التى

ة عل  المغرب للجزائر بالبلد الحاضن لإلرهاب، وفرض من جانب أحادي التأشب 

دخول الجزائريي   إىل المغرب مهما كان مكان إقامتهم، وقد رد حينها الرئيس الجزائري 

، 3000103اليمي   زروال بتصعيد مفاده غلق الحدود بي   الدولتي   المستمر حتى سنة 

أين تم التصعيد بدرجات أكب  وصلت إىل حد قطع العالقات الدبلوماسية بسبب 

ب الوحدة الجزائرية باإلشارة إىل منطقة القبائل،  رة لرص  ترصيحات مغربية غب  مب 

ي الذي يعد عدوا للجزائر. 
 إضافة إىل التطبيع مع الكيان الصهيوب 

ي 
ي الواقع لم تهتم دولة بإستكمال الرصح المؤسسابى

ي مثل تونس،  وف  إلتحاد المغرب العرب 

ي زمن  الرئيس بورقيبة  
ولذلك أثرت قضية الصحراء الغربية عل الحلم التونشي ، حتى أن ف 

، مهما كان وكيف ما كان لهذه األزمة، ولو بإتفاق الدول  ي
كان يتمت  فقط وجود حل نهاب 

س خيفة من أبسط المغاربية عل حساب السيادة الصحراوية ، وأكبر من ذلك أصبحت تتوج

ترصي    ح قد يوتر عل عالقتها مع المغرب أو الجزائر، حتى أظج مجرد ذكر الصحراء المغربية 

 . ي
 عل لسان أعضاء الحكومة التونسية عمل عداب 

اتيجيا،  ه المغرب إيجابيا وإسبى وعل ذلك األساس حرصت تونس عل الحياد الذي كانت تعتب 

ي عهد الرئيس الهواري
بومدين فلم يرض  بهذا الحياد، ثم تقبلته  بعد ذلك  أما الجزائر ف 

ي تربط تونس بالمغرب 
ة التى الحكومات الجزائرية المتعاقبة، نظرا للعالقات اإلقتصادية الكبب 

                                                             

ي العديد من المناسبات فتح الحدود ألسباب إقتصادية ، إال أن الجزائر أبت   103 
ي ف  وقد طالب الملك المغرب 

 ألسباب سياسية . 
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من جهة والجزائر من جهة أخرى. كما حاولت أحيانا حل هذه األزمة ، ولكن محاوالتها بائت 

. بالفشل، وأصبح الحياد طبع حكومي إنعكس حتى  ي
  عل المجتمع المدب 

ي األزمة 
 
ة نتيجة للتآزر والتعاون ف ة األخب 

ي الفبى
 
ولكن التقارب التونشي الجزائري زاد ف

اإلقتصادية التونسية بسبب وباء كورونا من جهة وهروب المستثمرين األجانب من جهة 

 ، ي ي إىل التفاعل اإليجاب  ي عن الحياد اإليجاب  اتيج  ي تحول إسبى
 
حيث إمتنعت أخرى. وأثر ذلك ف

ي 
 
تونس عن التصويت عل قرار مجلس األمن الخاص بالتمديد لبعثة األمم المتحدة ف

 .104الصحراء الغربية

وإذ نعتب  هذا التفاعل إيجابيا قد يخدم تغيب  الذهنيات واألفكار ، وقد يؤسس مستقبال لقيام 

، وخصوصا لو خرجت كذلك موريطانيا  ي  دول المغرب العرب 
ي بي  

من دائرة الحياد إتحاد حقيقى

. ولكن النظام التونشي أبدى بعدها ترحيبه عن تعيي    ي ي حسبها إىل التفاعل اإليجاب  اإليجاب 

، 105مبعوث أممي جديد ينوب عن األمي   العام لألمم المتحدة لحل قضية الصحراء الغربية

 ويبدوا ذلك مناورة سياسية لهذا النظام ، ولكنها تضل دوما خب  من الحياد السابق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، تقارب تونشي  104    31:00 0003وفمب   ن  4جزائري قد يثب  حفيظة المغرب،   -هدى الطرابلشي

 https://www.independentarabia.com/node/274071/ 

وليد الحجام، هذا موقف تونس من الصحراء الغربية ،   105  

https://www.alchourouk.com/article   ،01/30/0003  ،03.39 

 

https://www.alchourouk.com/article
https://www.alchourouk.com/article
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 لفشل إتحاد المغرب العرب   : الفصل الثالث
 نقمة النفط سبب مباشر

ولألسف نعمة النفط لم تتحول إىل نقمة فقط عل مستوى السياسة اإلقتصادية للدولة       

الجزائر، بل كان المشهد كالوباء أين وجدنا آثاره عل مستوى العديد من : العربية، عل غرار

طية، وكان له بالغ األثر عل مستوى أحالم وتطلعات الشعوب العربية الدول العربية النف

ي التكتل 
 
التواقة إىل الوحدة وإىل الرجوع إىل زمن القوة الدولية، حيث سفه النفط أحالمها ف

ب من المحال ي التوحد السياسي رص 
 
 .إقتصاديا، وجعل بعض رؤاها ف

ي الذي مازال يراوح إنه المشهد المؤلم الذي لمسناه عل مستوى تكتل إتحا د المغرب العرب 

مكانه ولم يبتعد أصال عن الحب  الذي كتبت به الوثيقة القانونية إلنشائه، وكذلك لمسنا أن 

ي لم يحقق أهدافه الدنيا بعد مرور أربعي   سنة من إنشائه،  ي العرب  مجلس التعاون الخليج 

الدين، اللغة، التاري    خ،  بالرغم من وجود كل العوامل المساعدة عل رفع التحدي من وحدة

، نهيك عن الموارد المادية الضخمة جدا ك والتجاور اإلقليمي  .المصب  المشبى

و بالمقابل نجد دوال بقارة آسيا وأوروبا وحتى أمريكا لم تجمعها عوامل التوحيد هذه ، وعل 

ا عن  ي إال دليال متمب   قوة الفكر الرغم من ذلك تكتلت إقتصاديا ، وما تكتل اإلتحاد األوروب 

ي 
عندما تحذوه اإلرادة السياسية لألنظمة الحاكمة ، عندما تدرك هذه الدول أنها ضعيفة ف 

ات العمالت تحت  تفردها ، وأن مكمن القوة هو اإلتحاد والتوحيد ، فال غرابة أن تتوحد عشر

تحاد راية عملة واحدة أال وهي عملة اليورو ، وأن تتوحد أقاليم الدول تحت إقليم واحد هو اإل 

ي ، وأن تتوحد األنظمة السياسية تحت سلطة المفوضية األوروبية ، وتتوحد  األوروب 

السلطات القضائية لهذه الدول تحت سلطة محكمة العدل األوروبية  ، وذات الشأن بالنسبة 

ي  ي ومجلس اإلتحاد األوروب  لمان األوروب  ي إنزوت تحت سلطة الب 
يعية التى  .للسلطات التشر

ي إرادة فهمت جيدا فلسفة الواقع وتدرك والمفارقة تكم
ي اإلرادة السياسية لهؤالء وهؤالء، ف 

ن ف 

ة األوروبية أدركت  ة فلسفة المستقبل، وبي   إرادة ال تبرص بفعل نقمة النفط، فالبصب  ببصب 

ة العربية فتداري إنتكاستها  ي من الواقع شيئا، أما البصب 
وتدرك أن الشعارات الفارغة ال تغت 

 .جاالت من خالل الشعارات الجوفاءعل كل الم

ي ال يمكنها أن تتكتل إقتصاديا؟، نهيك   ي أو الخليج العرب  فهل الدول العربية بالمغرب العرب 

، فذاك بعد خياىلي بعيد المرام، أألن األنظمة العربية الحاكمة مازالت  عن التوحيد السياسي

ي عن إست
عمال قوة النفط كدرع تعيش عل هوس الخوف من فقدان السيادة، فال تستغت 

ه البعض طبيىعي ألسباب تارخية عاشتها المنطقة العربية، ونراه غب   حماية؟ وهو خوف يعتب 

 . ذلك

فلماذا إذا تتكتل الدول العربية عل أوراق اإلتفاقيات والمعاهدات، وتأب  ذلك عل أرض 

ي الدراسات 
ي الواقع؟ ولماذا تخش الكثب  من أموالها النفطية الريعية ف 

واللقاءات والندوات وف 
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المخابر لدراسة المشاكل العربية، ثم ترمي بنتائج ذلك إىل رفوف المكاتب إىل حي   توفر 

 اإلرادات السياسية لألنظمة الحاكمة قاطبة أو لبعضها؟

من بي   األسباب المحورية لهذا اإلعتقاد أن كل حكومات الدول العربية بال إستثناء تعتقد أن 

ة أو نسبة منها عل  لها سيادة مطلقة ، وتخشر أن تفقد هذه األخب  ي
 
عل إقليمها الجغراف

ي تنضم إليها 
فيفقد عندها بعض األشخاص حريتهم . مستوى التكتالت االقتصادية التى

ي بعض الترصفات القانونية وغب  القانونية، ولكن ذلك بعدا ليس من السهل بلوغه 
 
المطلقة ف

ي ت
اإلشكال العقائدي، : حول دونه، ومن هذه اإلشكاالتلوجود العديد من اإلشكاالت التى

، إشكال العمالة األجنبية، إشكال تسلط اإلستثمارات األجنبية، إشكال الال أمن  ي
 
اإلشكال الثقاف

ي وإشكال تحول دولة المؤسسات إىل دولة أشخاص طبيعية
، إشكال الال أمن الماب  ي

فال . الغذاب 

ي العوامل الثالث من الشعب واإلقلي
م والسلطة السياسية لتتحقق سيادة الدول، وهذا ما تكق 

 :سنتناوله من خالل هذا الفصل بتسليط الضوء عل المباحث التالية

 ي    ع والواقع إشكالية: المبحث األول ي  السيادة بي   التشر  العرب 

  ي
 بعض آثار النفط عل سيادة الدول العربية : المبحث الثاب 

 ي : المبحث الثالث  نقمة النفط عل فشل إتحاد المغرب العرب 

ي    ع والواقع : المبحث األول  ماهية السيادة بي   التشر

إن الجذور التاريخية لمصطلح السيادة تمتد إىل العصور الالتينية الوسط بنهاية القرن       

، وكانت بمعت  " األعل  ي عشر
ي تسود علsuperus   106»الثاب 

كل   ، بمعت  السلطة العليا التى

ي محدد مهما كانت طبيعة األشخاص المتمتعي   بهذه 
السلطات بالدولة ضمن إقليم جغراف 

 .107السلطات

ولكن هذه السيادة ال تمارس بحرية مطلقة عل مستوى اإلقليم الداخلي للدولة، بل تمارس 

يعات الدولية المصدق عليها ، بل  109، وعل الخصوص حقوق اإلنسان108بما ال يتناف  والتشر

                                                             

 106 1968 dictionnaire étymologique et historique, Larousse,Nouveau  Albert Dauzat, 

األشحاص المعنوية العامة والخاصة وحتى األشخاص الطبيعية، فكلهم خاضعي   : نقصد باألشخاص 107 

يعية، مختلف اإلدارات : للسيادة كسلطة عليا، ومن األشخاص المعنوية العامة نجد لمان كسلطة تشر الب 

مختلف هيئات العدالة كسلطة قضائية، باإلضافة إىل سلطة الهيئات اإلستشارية، العامة كسلطة تنفيذية، 

ي أقرها لها القانون، 
وكذلك لألشخاص المعنوية الخاصة وحتى األشخاص الطبيعية جملة من السلطات التى

ي الحقوق العينية والعقارية المملوكة
قانونية ولكن السيادة ال. مثل سلطات اإلستعمال، اإلستغالل والترصف ف 

الممتدة من سيادة الدولة يمكن أن تضع جملة من القيود أمام هذه السلطات بما يحفظ النظام العام ووحدة 

ي للدولة
 .اإلقليم الجغراف 

ة  قواعد قانونية  108  ي صدقت عليها، سواء كان ذلك بدسبى
يعات الدولية التى إن الدولة ملزمة بتطبيق التشر

يع سانة القانونية للدولة واجبة التطبيق، أو من خالل تعديل لهذا اإللزام، فتصبح هذه التشر ات من ضمن البى

ي كل األحوال الدستور يسموا 
القواني   الوطنية بما يتماسر والقواعد القانونية الدولية المصدق عليها، وف 
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، فالسيادة   تمارس ي بحرية تامة، ولكن ضمن إطار القانون الدوىلي كذلك عل المستوى الخارح 

الخارجية للدولة قد تمكنها من حرية اإلنضمام إىل مختلف التكتالت، المنظمات، اإلتفاقيات 

والمعاهدات، ومن حرية إبرام اإلتفاقيات الدولية والمعاهدات، نهيك عن حرية حضور 

 .ية وحرية التمثيل الدبلوماسي مختلف المحافل الدول

ي  
، فهذا ال يعت  ي ولكن رغم تحول مضمون السيادة من المفهوم المطلق إىل المفهوم النست 

هم،  ي السيادة النسبية!؟ نعم إنهم كذلك بالنظر إىل دساتب 
 
ورة أن دول العالم متساوون ف بالرص 

يعات الدولية، وبالخصوص تلك الصادرة عن هيئة األمم المتحدة،  وبالنظر إىل مختلف التشر

يعات الوطنية والدولية، ليؤكد أن السيادة الحقيقية هي  ولكن الواقع يهزأ أحيانا من هذه التشر

  .لألقوى عسكريا

فهل لمست الدول العربية هذا الواقع المؤسف؟ هذا ما سوف نتطرق إليه من خالل هذا 

 الفصل، أين سوف نسلط الضوء عل المباحث التالية: 

  المطلب األول: تعريف السيادة 

  أنواع السيادة : ي
 المطلب الثاب 

 المطلب الثالث: السيادة بي   العوامل المؤثرة والتدويل 

                                                                                                                                                                             

ي قبول أو رفض أو التحفظ عل بعض
يعات الدولية، ما دام هذا األخب  هو الفيصل ف  قواعد  بقواعده عن التشر

ي سبق لها التصديق عليها 
يعات الدولية التى ي اإلنسحاب من التشر

، وأكبر من ذلك حرية الدولة ف  القانون الدوىلي

ي العلوم 
راته عند رجال القانون، وإن كان األمر مختلف عند المختصي   ف  ، وطبعا هذا التحليل له مب 

 نها قانونية . السياسية، والذي ينظرون إىل الواقع من زاوية سياسية أكبر م

إن السيادة الداخلية للدول لم تعد مطلقة الترصف بمفهوم تقليدي  ، بل أصبح ذلك المفهوم نسبيا    109 

منذ تدويل مفهوم السيادة، وعل الخصوص حقوق اإلنسان، إذ ترى األمم المتحدة أن العالم مجتمع دوىلي 

احدة ال محال سينتقل ويصيب أجزاءا واحد وليس مجموعة من الدول، ولذلك أي خطر يصيب الدولة الو 

من هذا المجتمع ، فعل سبيل المثال : الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول والمنظمات إتهمت الصي   

ي نهاية سنة 
ي الكساد اإلقتصادي العالمي بسبب وباء كورونا الذي إجتاحها ف 

، من  0031بأنها سبب مبارسر ف 

م منظمة الصحة العالمية ، لييي تخطر المجتمع الدوىلي بإجراءات الوقاية  باب تكتمها عن الوباء وعدم إعال 

من جهة ، ولتتحمل كل الدول مسؤولياتها من جهة أخرى ، فالصحة حق من حقوق اإلنسان ضمن إطار 

القانون الدوىلي والقواني   الداخلية للدول، وكمثال آخر تدخل حلف الناطو ضد يوغسالفيا  بعد جرائم اإلبادة 

ة من طرف ال ين، وتدخالت كثب  ي حدثت ضد مسلمي البوسنة منذ بداية تسعينات القرن العشر
جماعية التى

الواليات المتحدة األمريكية عسكريا ضد العديد من الدول العربية واإلسالمية ، عل غرار: الصومال ، ليبيا، 

عية دولية، بداعي الحفاظ  عل العراق، إيران، اليمن، أفغانستان، السودان وسوريا، و أغلبها حدث  دون  رسر

ي منهله قبل أن يتسع إىل دول أخرى . 
، إلجتثاث الخطر ف   النظام  العالمي الجديد واألمن  والسلم الدوليي  

ي القوة العسكرية مثل 
ولذلك السيادة الداخلية المطلقة ال يمكن أن نلمسها حاليا إال عند الدول المهيمنة ف 

أما السواد األعظم من دول العالم فسيادته الداخلية أظحت نسبية بعد تعرضها  الواليات المتحدة األمريكية،

للتدويل، وإن إختلفت درجة هذه النسبية من دولة ألخرى، فذلك اإلختالف مرتبط كذلك بالقوة العسكرية 

ي تحوزها الدولة. 
 التى
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 الفرع األول: تعريف السيادة 

ف،  ي الغالب مرتبط بالعلو والشر
 
إن مصطلح ساد، يسود، السيد، قديم اإلستعمال، وهو ف

ي ودالت أخرى، سواء عل مستوى ولكن السيادة المتصلة بمفهوم الدولة الحد
يثة لها معاب 

ي هذا المجال سال حب  الفقه غزيرا. 
 
يعات الوطنية أو الدولية، وف  التشر

أين سوف نأخذ ببعض من روافده، إلتصال ذلك بهذا البحث، أين سنسلط الضوء عل 

 : تعريف السيادة لغويا، إصطالحيا ثم قانونيا من خالل المطالب التالية

 عريف اللغوي للسيادةأوال: الت 

  ثانيا: التعريف الفقهي للسيادة 

  ي للسيادة
 ثالثا: التعريف القانوب 

 أوال: التعريف اللغوي للسيادة

ي العديد من القواميس والمعاجم  معت   السيادة وأصل إشتقاقها       
لقد  أعط اللغويون  ف 

ي شملتها 
 ،  : " السيادة إسم 110والكثب  من  العبارات التى

َ
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السيادة النقدية: حق صك العملة وإتخاذ السياسة النقدية المناسبة لحماية اإلقتصاد،  
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 ف 
ُ
 111"  غلَبه

ي الخارج، وتمتلك الدولة 
ي الداخل واستقاللها ف 

تشمل السيادة عل سلطة الدولة المطلقة ف 

سلطة الهيمنة فوق أقليمها عل أفرادها وأنها مستقلة من اي سيطرة خارجية والسيادة أعل 

ي الدولة لحف
ي تمارس السيادة ف 

ظ النظام وتنظيم درجات السلطة، والحكومة هي السلطة التى

                                                             
ي الجامع  سيادة تعريف ومعت   110

ي معجم المعاب 
، قاموس المع -ف  ي ي عرب  جم الوسيط، اللغة معجم عرب 

،  العربية ي ي عرب   ،www.almaany.comالمعارصة، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط. قاموس عرب 

 .سا 39.10، 07/0031/ 01: اإلطالع

 المرجع ذاته.   111 
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ي تقوم 
ي الدولة التى

 
األمور داخليا وخارجيا والحكومة كبنية هي أجهزة ومؤسسات الحكم ف

ي    ع  ي نزاعات األفراد مشتملة عل أعمال التشر
 
بوضع القواعد القانونية وتنفيذها وتفصل ف

 112".والتنفيذ والقضاء

 ثانيا: التعريف الفقه  للسيادة 

، وهذه إن السيادة هي ممارسة الدول   ي  الداخلي والخارح 
ة لسلطتها العليا عل المستويي  

ة مستوحاة من دستور الدولة الذي يبي   طبيعتها  ي كل األحوال السيادة هي 113األخب 
 
، وف

ي تطبق 
يعية، التنفيذية والقضائية، والتى ي السلطات: التشر

ى
ي تستغرق كل باف

السلطة العليا التى

 
 
ف به بما ال يتناف يعات الوطنية والدولية، وتسىع من خاللها إىل  عل إقليم معي   معبى والتشر

فرض الحفاظ عل النظام العام المؤمن لوحدة اإلقليم الذي تمارس عليه هذه السيادة  

 كسلطة عليا. 

 : " كما يلي ي
السيادة هي سلطة الدولة العليا عل "وقد عرفها الدكتور "إبراهيم محمد العناب 

ي رعاياها، واستقاللها عن أية سلطة 
أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية ف 

ي تبادل العالقات مع 
يعية واإلدارية والقضائية وأيضا لها كل الحرية ف  تنظيم سلطاتها التشر

ي العمل عل أساس من المس اواة الكامل ة بينها
ها ف   114  ."غب 

" فسىع من خالل تعريفه إىل تكريس  ي "جون أوسيى 
يطاب  ما يسم بدولة أما الفقيه الب 

ي الخضوع واالنطياع إىل 
: "العادة ف  القانون، بمفهوم القانون فوق الجميع، حيث عرفها كما يلي

 س لطة عليا ال تكون بدورها أو من عادتها الخضوع واالنطياع ألي سلطة أخرى" 

                                                             

 112  www.almaany.com   الرجع السابق ، . 

مثال تستمد سيادتها من الشعب  إن منهل السيادة يختلف حسب إختالف  طبيعة الدولة ، فالجمهورية  113 

ي    ع ، التنظيم والتنفيذ ،   نواب عنه لتوىلي سلطات التشر
ي تعيي  

، فالشعب هو السيد الذي له السلطة العليا ف 

من خالل اإلنتخابات : فرئيس الدولة ينتخب عن طريق اإلنتخابات الرئاسية، أعضاء المجالس المحلية 

يعية يتم إنتخاب أعضاء السلطة تنتخب عن طريق اإلنتخابات المحلية ، وم ن خالل اإلنتخابات التشر

ي النظام الرئاسي مثال رئيس الجمهورية هو من يملك هذه السلطة العليا بتفويض من الشعب 
يعية ، فق  التشر

الذي إنتخبه، فهو يمارس السيادة بإسمه ولصاحه، أما السلطة القضائية فهي الضامن لعدم اإلنحراف بهذه 

، والضامن كذلك لعدم إنحراف األشخاص الطبيعية بمختلف المراكز القانونية لكل السلطات السلطة العليا 

يعية ، التنفيذية والقضائية .  : السلطة التشر ي تحتوي  ها السلطة العليا بإسم السيادة ، أال وهي
 التى

ي كل األحوال أما المملكة فتستمد سيادتها كذلك من خالل الدستور الذي يبي   طبيعتها وحدودها ومنهلها. 
وف 

 تهدف السيادة كسلطة عليا للدولة إىل الحفاظ عل وحدة إقليم الدولة.  

، قانون المجتمع الدوىلي المعارص، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  114   10، ص 0000بن عامر تونشي
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  للسيادة 
 ثالثا: التعريف القانوب 

ي موادهقد ال تعرف الدساتب  السيادة، عل أساس أن مفهومها م
 
القانونية، ولكنها  ا ستغرق ف

ي أن القواني   الصادرة عن الدولة نافذة عل كل األشخاص 
ي تعت 

تشب  إىل سيادة القانون، التى

 .، مواطني   أو أجانب115بالدولة، طبيعيي   كانوا أو معنويي   

ي محمد صل هللا عل يه وقد تم إرساء مفهوم السلطة العليا بالمدينة المنورة، حيث أرس النت 

وسلم ذلك المفهوم بأن السلطة العليا هي هلل تعاىل وحده، ونفاذها عل الجميع من خالل 

ي محمد صل هللا عليه وسلم، وحيث كان الرعيل  اإلذعان لقواعد القرآن الكريم وسنة النت 

ي لتحقيق ذلك المفهوم الذي حقق لهم  األول من الصحابة رضوان هللا عليهم الجيل الذهت 

ي العالمعزة التوسع ع
 
اطوريتي   ف  .الفرس والروم: ل حساب أكب  إمب 

ي عهد الدولة األموية ثم العباسية، وإستمر ذلك حتى الخالفة 
 
ولكن هذا المفهوم تزعزع ف

ي األساس من خالل آلية إنتقال الحكم، 
 
العثمانية كآخر خالفة إسالمية، ومكان تزعزعه بدأ ف

، عكس إن ي عهد الخلفاء الراشدين رضوان هللا الذي أصبح ينتقل بالتوارث العائلي
تقاله ف 

ي 
يي   التى اعات والحروب، مثل حرب الزبب   

ي نشوب العديد من الب 
عليهم، وقد تسبب ذلك ف 

ي هللا 
ي سفيان رض  يد بن معاوية بن أب 

ي هللا عنهما وبي   الب  
حدثت بي   عبد هللا بن الزبب  رض 

يد بن معاوية ي حدثت كذلك بي   الب  
ي هللا عنهما عنهما، والحرب التى

 بن علي رض 
 .والحسي  

ي مفهوم السلطة العليا، حيث ظلت هلل تعاىل من 
ولكن آلية إنتقال الحكم لم تؤثر إال نسبيا ف 

ي القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صل هللا عليه وسلم حتى آخر 
خالل اإلحتكام إىل أحكامه ف 

ي زادت من 
التوسع اإلسالمي وسلطة الدولة خالفة إسالمية، أال وهي الخالفة العثمانية التى

 .أوروبا، آسيا وإفريقيا: اإلسالمية عل مستوى القارات الثالث

ي  ولكن بمفهوم الدولة الحديثة، وسقوط الدولة العثمانية، أقدم المستعمر األوروب 
عل  116

ة الحجم  ي الموحد إىل دول ودويالت صغب  ، حيث أغلب هذه الدول 117تفتيت العالم العرب 

ي    ع، تشب  دساتب   ي    ع أو المصدر الرسمي للتشر يعة اإلسالمية هي أحد مصادر التشر ها إىل أن الشر

ي مختلف المجاالت ، حيث ال يتم 
يعات العربية ف  ي الكثب  من التشر

ولكن الواقع غب  ذلك ف 

ي مفهوم 
يفة، وهذا الخلل واإلنحراف ف  فيها اإلحتكام إىل القرآن الكريم وال إىل السنة الشر

ي 
ي يد الشعبالسيادة التى

ي يد الملك واألمب  والسلطان،  118أصبحت عل الغالب ف 
أو أحيانا ف 

                                                             

سواء األشخاص المعنوية العامة كمختلف الهيئات اإلدارية بالدولة أو األشخاص المعنوية الخاصة مثل  115 

كات الخاصة.   الشر

ي  116 
ي ثم الفرنشي ثم اإليطاىلي واإلسباب 

يطاب  ي المقام األول المستعمر الب 
 .ف 

 مثل البحرين، قطر، الكويت واإلمارات العربية المتحدة117  

ي كل المجاالت، عل فعل سبيل المثال ال118 
دولة الجزائرية غداة إستقاللها طبقت كل القواني   الفرنسية ف 

 ، ي
ي تتناف  والسيادة الجزائرية بالمفهوم القانوب 

الرغم من أنها دولة مسيحية علمانية، ما طبقت إال تلك التى

 ألخ إ...تونس، مرص، ليبيا، سوريا، العراق، لبنان : وقس عل ذلك أغلب الدول العربية مثل
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ي العقيدة عند الراعي والرعية، ونجم عن ذلك الخوف والوهن 
 
ة وخلل أكب  ف خلق هوة كبب 

 .عندهم، فتكالب العالم عليهم 

ي العديد من الدول العربية، عل غرار
 
لسودان، ليبيا، ا: فالحروب األهلية ما زالت مشتعلة ف

، سوريا، العراق، لبنان واليمن ي
 . الصومال، فلسطي   المحتلة من الكيان الصهيوب 

ومن أجل نبذ هذا الواقع المرير سعت بعض الدول العربية إىل اإلتحاد السياسي مثل الذي 

ي نهاية المطاف، واإلتحاد السياسي الذي حدث بي   
 
حدث بي   مرص وسوريا ولكنه فشل ف

 الشماىلي و 
ي ولكن الحرب األهلية مازالت تمزقه وتهدد هذه الوحدة إىل غاية  اليمني   الجنوب 

كتابة هذا البحث، ولكن بالمقابل من ذلك سعت بعض الدول العربية إىل التكتل اإلقتصادي 

ي المقام األول قبل الوصول إىل الوحدة السياسية
 
 .ف

ي  مثل إقدام دول المغرب العرب 
، وإقدام دول الخليج عل إنشاء تكتل إتحاد المغرب  119 ي العرب 

، ولكن إن كان مفهوم السيادة بما  ي ي العرب  ي عل إنشاء تكتل مجلس التعاون الخليج  العرب 

ة بإنضمام الدولة إىل التكتالت اإلقتصادية أو السياسية أو  سبق تناوله، فهل تتأثر هذه األخب 

تأثر السيادة بفعل األشخاص الثقافية؟ وبالعولمة اإلقتصادية أو السياسية أو الثقافية؟ وهل ت

ة هي ذاتها المخاطب المقرر أم تتأثر  الطبيعية؟ وبمعت  أدق هل تبقى السلطة العليا المدسبى

؟  خطاباتها وقراراتها بالغب 

 هذا ما سنبينه من خالل الدراسة الالحقة. 

: أنواع السيادة   
 المطلب الثاب 

ن الشعب الذي يختار عن طريق إن كانت السيادة كسلطة عليا بالدولة تستمد سلطتها م

ي السيادة ضمن إقليم الدولة، عل غرار 
 عنه ، لتوىلي سلطات مستغرقة ف 

اإلنتخاب ممثلي  

ي هذه 
ي أن كل مواطن له نسبة مشاركة ف 

يعية والتنفيذية والقضائية، فهذا يعت  السلطة التشر

ي دستور الدولة، ولكن هذه السيادة قد تتأثر أ
وتسلب داخليا من السيادة المقررة بي   دفتى

كات متعددة الجنسيات،  كما  ي مجال المال واألعمال، مثل الشر
خالل الجماعات الضاغطة ف 

عي لدول أخرى، ولذلك ال يمكن للدول أن تنعم 
قد تسلب من خالل التدخل غب  الشر

، وهذا ما سوف  ي : الدا خلي والخارح 
بالسيادة المطلقة إال من خالل تحقيقها عل المستويي  

 عليه الضوء من خالل:  نسلط

  الفرع األول: السيادة الخارجية 

  السيادة الداخلية : ي
 الفرع الثاب 

                                                             

 .الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا وموريتانيا 119 
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 الفرع األول: السيادة الخارجية 

ي هذا المجال، حيث يمكن للدولة  
 
ي بالسيادة الخارجية تطبيق محتوى دستور الدولة ف

نعت 

العابرة للحدود، تدافع عن من خالل سلطتها العليا أن تراقب حدود إقليمها، تحارب الجريمة 

ي عمليات عسكرية خارج حدودها بما ال 
 
هذه الحدود بقوة جيشها، كما يمكنها أن تشارك ف

يعات الدولية  والدستور، إضافة إىل التشر
 
 .يتناف

وبمقابل ذلك كله يمكن للدولة أن تستقبل بحرية من تشاء من البعثات الدبلوماسية للدول  

وعل . تبعث ممثليها الدبلوماسيي   إىل من تشاء من دول العالماألجنبية، كما يمكنها أن 

اف رئيس الدولة  العموم تمارس الدول سيادتها الخارجية بواسطة وزارة الخارجية تحت إرسر

ي الدول 
 
لمان أحيانا ف باإلضافة إىل اإلستعانة أشخاص أخرى مثل المجلس األعل لألمن والب 

ي مجال السيادة الخارجيةالديمقراطية لعدم إنفراد رئيس الدول
 
 .ة بقراراته ف

، عل أساس أن السيادة متصلة  ولكن مصطلح السيادة الخارجية أسال الكثب  من الحب 

ي مجال السيادة الداخلية تمارس عل كل 
 
، فإن كانت ف ي تمارس عل الغب 

بالسلطة العليا التى

، فعل مجال السيادة الخارجي ي
ة تمارس عل من؟ وهو األشخاص مهما كان مركزهم القانوب 

ي السيادة
أم أنها متعلقة كذلك بمفهوم غب  . إشكال مادامت كل الدول المستقلة متساوية ف 

ي متصل بالواقع، كالقوة العسكرية مثال
 . قانوب 

حيث أن الواليات المتحدة األمريكية بفضل هيمنتها العسكرية العالمية تبسط سيادتها 

وع لسيادتهم الداخلية دون الخارجية عل الكثب  من دول العال اق غب  المشر
م، من خالل اإلخبى

اق يتم بطرق تقليدية وأخرى 120تدخل من هيئة األمم المتحدة أو مجلس األمن  ،  وهذا اإلخبى

ي تجرأ عل الدول العربية 
 121حديثة مثل الطائرات بدون طيار، حيث حتى الكيان الصهيوب 

ب أهدافا  ق سيادتها ويرص  داخل أقاليمها دون تدخل من طرف هيئة  بحماية أمريكية يخبى

 .األمم المتحدة أو مجلس األمن

ي 
فأي سيادة خارجية إال لتلك الدول القوية قوة عسكرية، فهي المعادلة األكبر واقعية ف 

ي نهاية الواقع تتأكد نظرية المصالح الخاصة 
، ألن ف  العالقات الدولية داخل المجتمع الدوىلي

كة  .وليس المصالح المشبى

 :  
 السيادة الداخلية الفرع الثاب 

ي تمكنها من ممارسة كل سلطاتها
يعية، : إن السيادة الداخلية للدولة هي السلطة العليا التى التشر

ي  ي دون أي تدخل أجنت 
التنظيمية، التنفيذية والقضائية بإستقاللية تامة عل إقليمها الجغراف 

، ومهم كان نوع التدخل، ومن مظا الراية، العملة، ترسيم : هر هذه السيادةمبارسر أو غب  مبارسر

طة، ومختلف الخدمات العامة  األخ، ومن يؤكد عل السيادة .... الحدود، الجيش، الشر
                                                             

 من هذه الدول: أفغانستان، باكستان، السودان، اليمن، العراق، سوريا، بنما، كوبا.  120 

ب أهداف داخلها دون  121  ي سيادة لبنان، سوريا والسودان ورص 
ق الكيان الصهيوب  ي العديد من المرات إخبى

ف 

 !العربيةرد منها إال من تنديد للجامعة 
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يعات الدولية المنبثقة عن هيئة األمم  ها باإلضافة إىل مختلف التشر الداخلية للدول هي دساتب 

 .المتحدة

ام سيادة الدول  ولكن الواقع العملي ليس كالنظري، فعل الرغم من إقرار القواني   الدولية إحبى

ي الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، إال أن الدول القوية 
 
بمنع كل أشكال التدخل ف

، فال تنفك ترسم وتخطط للتوسع داخل أقاليم دول ذات  بجيوشها ال تؤمن بهذه القواني  

 سيادة. 

ي توسعت بميليشياتها ال
مسلحة داخل العديد من الدول ومن هذه الدول نجد إيران التى

ي لم 
العربية، عل غرار: لبنان، سوريا، اليمن والعراق. كما نجد الواليات المتحدة األمريكية التى

تؤمن يوما بسيادة الدول إال سيادتها والكيان اإلرسائيلي المحتل لدولة فلسطي   العربية، حيث 

، العراق، أفغانستان، الصوم ي نهاية القرن إحتلت الفييتنام، الفليبي  
 
ال، باناما، كما إحتلت ف

ي كانت تتمتع بالسيادة،  
التاسع عشر العديد من أقاليم دولة المكسيك و العديد من الجزر التى

ين لدول لها  ين والواحد والعشر ي القرن العشر
 
بات العسكرية ف كما وجهت العديد من الرص 

ها   . 122دول مارقة عن نظامها  سيادة دون الحاجة إىل قرارات مجلس األمن، ما دامت تعتب 

ي دول 
ي زمن قوة القطب العالمي الوحيد أعل من سيادة بافى

وبمفهوم المخالفة سيادة أمريكا ف 

ي   تصورت أن سيادة الغب  من الدول قد تشكل خطرا عل أمنها الداخلي أو الخارح 
العالم، فمتى

بات  ي حصار هذه الدول أو توجيه رص 
عسكرية لهم من خالل أو اإلقتصادي، فهي ال تتواب  ف 

ة بعدد كبب  من دول العالم. فالسيادة بمفهوم الواليات المتحدة  قواعدها العسكرية المنتشر

، سواء من خالل الدول أو الهيئات الحكومية  األمريكية ليست ذاتها بمفهوم المجتمع الدوىلي

 .الدولية أو حتى الهيئات غب  الحكومية الدولية

ي أنتهكت سيادتها من طرف دولة الواليات المتحدة ومن الدول العربية واإلسال 
مية التى

عية نجد  ة وغب  رسر  :  123األمريكية بطرق مبارسر

 ( 3199-3197، 3190دولة إيران) 

 ( 0033، 3191، 3196، 3193دولة ليبيا) 

                                                             

إن الواقع الفكري اإلستعماري  التسلطي للواليات المتحدة األمريكية عل سيادة الدول ليس بالغريب ،  122 

ي حد ذاتها مستعمرات بريطانية وفرنسية ، فعندما قىص  هؤالء المستعمرين عل الهنود 
ما دامت أمريكا ف 

ي ، وأسسوا دولة الواليات المتحدة الحمر السكان األصليي   ألمريكا الشمالية عن طريق التطهب  ا
لعرفى

ي  كقاعدة عامة ، ولدول 
األمريكية كدولة لها سيادة ، لم يؤمنو بفكر السيادة إال لدولتهم وللكيان الصهيوب 

ف بها القواني   الدولية لهيئة 
يعات  دولية، تعبى الوالء كإستثناء ، وما دون ذلك من السيادة ، ما هي إال حب  تشر

 . وليست الواليات المتحدة األمريكية  األمم المتحدة

 30بمقال موسوم بالعنوان: "هل تعلم ان أمريكا قصفت واحتلت »نقال عن صحيفة " واشنطن بوست  123 

، اإلطالع: 0030نوفمب   www.watanserb.com  ،30، 0030نوفمب   30، » 3190دولة إسالمية منذ 

 سا.  39.00، 0031/ 07/ 03

http://www.watanserb.com/
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 ( 3191دولة لبنان) 

 ( 3113دولة الكويت) 

 ( 0030، 0033-3113دولة العراق) 

 ( 0007، 3111-3110دولة الصومال) 

 ( 3111دولة البوسنة) 

 ( 0003، 3119دولة أفغانستان) 

 ( 3119دولة السودان ) 

 ( 3111دولة كوسوفو) 

 ( 0000، 0000دولة اليمن) 

 ( 0000دولة باكستان  

  إىل غاية كتابة هذا البحث 0030دولة سوريا من سنة 

ي تؤديها دول أخرى بالوكالة عن 
ة كالحروب التى الواليات نهيك عن التدخالت غب  المبارسر

ي زعزعة أنظمة الحكم أو دعم الحركات اإلنقالبية 
المتحدة األمريكية، باإلضافة إىل المساهمة ف 

ي  ي زمن الرئيس األمرييي " باراك أوباما " للربيع العرب 
فحدث وال حرج، وما دعم أمريكا ف 

 المزعوم إال خب  دليل عل ديمومة الحرب الصليبية عل األمة العربية واإلسالمية. 

اتيجية فكرها  م سيادة دول أخرى من خالل إسبى ي ال تحبى
وكذلك هناك بعض الدول التى

ي عل نفس 
، ومن هذه الدول نجد: تركيا، روسيا، فرنسا، كما هناك كيانات تمشر التوسىعي

 . ي
 النمط مثل الكيان الصهيوب 

 المطلب الثالث: السيادة بي   العوامل المؤثرة والتدويل 

السيادة هي سلطة الدولة العليا المطلقة : »جون بودان"  الفرنشي  حسب الفيلسوف          

ي يخضع لها جميع األفراد رضاء أو كرها
" وكذلك عرفها  ،  124"واألبدية والحازمة والدائمة التى

ي ال تقبل سلطة أعل منها أو منافسة : " كما يلي " جو فرهوين 
السيادة هي السلطة العليا التى

 "  لها 

، بل تجزم بعدم  وإن هذه النظرة ي ودوىلي
التقليدية ال تضع فقط حدا فاصال بي   كل ما هو وطت 

وجود أي سلطة دولية أخرى أعل منها أو يمكنها أن تحد من خصائصها كسلطة عليا أبدية 

ي كذبه الواقع من عدة زوايا، وأدى بالنهاية إىل تدويل السيادة
 .مطلقة، وهذا المفهوم الفلسق 

يعات  ، فمن منظور التشر الدولية فإن السيادة فلسفة لبناء مختلف العالقات بالمجتمع الدوىلي

يعات ...سواء كانت إنسانية، إقتصادية أو ثقافية  إألخ، ولم توجد لهدمها، ولذلك هذه التشر

ي 
ف بهذه السيادة خارج إطار دساتب  الدول ، فمهما كانت مفاهيم هذه الدساتب  متطرفة ف 

تعبى

                                                             

ي القانون الدوىلي المعارص، مجلة الدراسات القانونية والسياسة، المجلد   124 
غرداين خديجة، السيادة ف 

 111، ص  0039، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، جوان   00الرابع ، العدد 
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ي النهاية إال من شاكلة الدول المارقة مفهوم السيادة ، فلن تكو 
 
عن القانون 125ن دولها ف

، وبالتاىلي قد تستهدف من طرف المجتمع الدوىلي بمختلف أنواع العقاب  الدوىلي
126. 

فالسيادة إذن من منظور القانون الدوىلي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الدوىلي 
127 

ي الحقوق واإل
 
امات، ولكنها معادلة صعبة التحقيق ،  متى تحققت المساوات  بي   الدول ف لبى 

، أما المجهول األول فهو  إذ باتت فلسفة " المصلحة العامة " كونها معادلة وحيدة بمجهولي  

القوة والنفوذ كالواليات المتحدة األمريكية، أو األحالف   ال يىعي معناها الظاهر إال الدول ذوات

عندهم هو المصلحة الخاصة، أما  كحلف الناتو العسكري ، ومعناها الضامر المحجوب

ي الحقوق 
 
ي فهو مستحيل التحقق عندما يتعلق األمر بالمساوات بي   الدول ف

المجهول الثاب 

امات الدولية  128.واإللبى 

ي تصدق عليها، فذلك يعد 
يعات الدولية التى ف بدرجة إلزام التشر فإن كانت دساتب  الدول تعبى

، بمثابة إنحصار لمجال السيادة بمفهوم الدو  لة وتوسيع لمجالها بمفهوم المجتمع الدوىلي

ي مجالها الداخلي 
 
 مطلقة ال ف

ً
ي 129فالدول لم تعد حرة حرية ، وهذا ما قاله  130وال الخارح 

                                                             

ي محمد صل هللا عليه وسلم إستخدمه  125   أن النت 
إن مصطلح المارق والمارقة قديم اإلستعمال ، حتى

ة الصيام  ي التعبد من كبر
ي تظهر تطرفا ف 

، والتى إلعطاء مفهوم عن الجماعات الخارجة عن الدين اإلسالمي

ي حديثه صل هللا عليه و 
ي العقيدة  ، حيث جاء ف 

ويمرقون من : " ....سلم والصالة  ، وتضمر تطرفا فكريا ف 

، فهم بهذه التسمية من الجماعات المارقة ، وعل ذات اإلصطالح سم "الدين كما يمرق السهم من الرمية  

الرئيس األمرييي جورج بوش الدول الخارجة عن القانون الدوىلي بالدول المارقة، ويتوجب عل المجتمع 

 .وليي   إىل الخطر الدوىلي معاقبتها حتى ال يتعرض األمن والسلم الد

وتختلف درجات العقاب الدوىلي للدول المارقة، كتجميد األرصدة المالية للدولة المارقة بالخارج، حرص   126 

ي 
 دوىلي أو جزب 

دوىلي لتصدير األسلحة أو مواد محددة، حصار بري، بحري أو جوي أو كل هذه األنواع، حرص 

ي كالمجاعة لكل أنواع التعامالت اإلقتصادية مع هذه الدول مهما  
كانت نتائج ذلك الحرص  عل المجال اإلنساب 

أو موت الرضع لعدم وجود الحليب اإلصطناعي أو الحروب األهلية، كما حدث بالصومال، السودان، العراق، 

 أفغانستان والعراق وحتى إيران حاليا. 

ي دوىلي لذلك العقاب، حيث من المفروض ان يتم من خالل هي
ئة األمم المتحدة ولكن ال يوجد تنظيم قانوب 

ا ما تتخذ قرارات الحصار اإلقتصادي بشكل فردي أو إقليمي من  ومختلف أجهزتها ومنظماتها، حيث كثب 

ي دول 
ي تتعرض له قطر من طرف بافى

طرف الدول دون الرجوع إىل هذه الهيئة، فعل سبيل المثال: الحصار التى

ي )الكويت، البحرين، سلطنة عمان، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية(  الخليج العرب 

ي عهد الرئيس دونالد ترامب "عل إيران بسبب 
والحصار المفروض من طرف الواليات المتحدة األمريكية )ف 

عية الدولية.  ي حد ذاتها مروق عن الشر
 برنامجها النووي. وهذه القرارات ف 

ي القانون الدوىلي المعارص   127 
، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة غرداين خديجة، السيادة ف 

 003، ص 0039، 0األغواط، الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

، ودوال  128  ي
ي األصل دوال كالكيان الصهيوب 

ي األرض فسادا وهي ليست ف 
فإن كانت كيانات مستعمرة تعيث ف 

ي أو اإلضطهاد والتعذيب دون 
ي التطهب  العرفى

تحرك دوىلي كالهند وبورما، والصي   .... ال تفتأ تظهر همجيتها ف 

ي الطرف عن دول أخرى إال 
إألخ ، فكيف يمكن تسمية ظاهرة  حصار دول داست عل حقوق اإلنسان وتغاض 

 . تحت مسم الالعدالة الدولية

ي تمكنه من رفع الدعاوى ضد  129 
حيث أصبح لإلنسان كشخص طبيىعي الشخصية القانونية الدولية التى

 متى تم اإلعتداء عل حقوقه. األشخاص والدول 
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ي عنان" األمي   العام السابق لألمم المتحدة 
 
السيادة وسيلة وليست غاية، فاإلنسان ": " كوف

 "هو الهدف األسم للقانون 

 :نسلط الضوء عل الفروع التالية فمن خالل هذا المطلب سوف

  ي السيادة
 
 الفرع األول: بعض العوامل المؤثرة ف

  تدويل السيادة : ي
 الفرع الثاب 

  السيادة 
 

 الفرع األول: بعض العوامل المؤثرة ف

إن العولمة بكل ما تضمنته من مفاهيم وأنواع شكلت أكب  رافد لتحويل العالم من مفهوم   

، وهذا ما مهد للنظام العالمي الجديد الذي نادى به رئيس  مجتمع الدول إىل المجتمع الدوىلي

ي سابقا 
ين، حيث  131" قورباتشوف " اإلتحاد السوفيابى ي نهاية الثمانينات من القرن العشر

 
ف

ي كل المجاالت بي   درجة ح
 
 .  132اجة الدول لبعضها البعض، وأن ال غت  لها عن ذلك ف

ولقد لمس العالم حقيقة نية هذا الرئيس الذي مهد بهذه السياسة إلعطاء اإلستقالل  

ي كانت تحت سلطته وسيادته 
، حيث تحولت دولة اإلتحاد  133والسيادة لبعض الدول التى

هم  ي إىل مجموعة من الدول، أكب 
وأقواهم عل كل األصعدة دولة روسيا، كما مهد السوفيابى

ي عن طريق جملة من اإلتفاقيات لتدمب  جزء من الصواري    خ  للتعايش السلمي مع القطب الغرب 

ي يمتلكها أسوة بالواليات المتحدة األمريكية
 .النووية التى

دم اإلنحياز ولقد مهد ذلك إلنتهاء الحرب الباردة، وإنتهاء القطبية العالمية، وماعاد لمنظمة ع

، ولكن الوضع العالمي تحول من حسن إىل أسوء  ي معادلة األمن والسلم الدوليي  
أهمية ف 

ة لفكرة النظام العالمي  بقيادة الواليات المتحدة األمريكية للعالم، حيث روجت هذه األخب 

، ولكن من الجانب الخادم لمصلحة أمريكا،  135منذ عهد الرئيس جورج بوش األب 134الجديد 

                                                                                                                                                                             

يعات الدولية كالقانون الدوىلي  130 
ام التشر فحرية الدولة الخارجية خارج الحدود اإلقليمية تتم كذلك بإحبى

ي الدوىلي 
 .البحري والقانون البيت 

ي نهاية سنة  131 
ي  3113انهار اإلتحاد السوفيابى

ي قادها الرئيس السوفيابى
بسبب السياسات اإلصالحية التى

 .ميخائيل غورباتشوف حول الشفافية واإلصالحات الالمركزية

 .إألخ.... اإلقتصادية، السياسية، الثقافية، الصحية، البيئية، اإلعالمية  132 

ستان ، طاجيكستان ، تركمانستان ،  133  غب   ومن هذه الدول: إستونيا، التفيا، ليتوانيا، كازاخزتان، فب 

 يا ، أوكرانيا ،أرمينيا ، أذربيجان وجورجيا. أوزباكستان ، روسيا البيضاء ، مولداف

ي قرصي،  134 
/  03النظام العالمي الجديد: هل هناك حكومة رسية تدير العالم، جيفري غرانت، ترجمة: مدب 

 سا.  31.00، 10/07/0031، التحميل: /https://hafryat.com ، ميديا حفريات،0039/  30

، جيفري غران هناك نخبة عالمية رسية للغاية، " :(JEFFREY GRANT R) ت" يقول الكاتب والخبب  العالمي

، والتجارة العالمية،  تعمل ك  "حكومة ظّل" حقيقية، تسيطر عل التكنولوجيا، والمالية، والقانون الدوىلي

ون غب  مرئيي   للجميع، 
ّ
والسلطة السياسية، والمنشآت العسكرية الضخمة، فالذين يمسكون بالسلطة يظل

ون، ال يستجيبون ألّية سلطة دنيوية، ولن يتوقفوا إال بعد  باستثناء القليل  ّ ، هؤالء القادة المتمب  لعي  
ّ
من الُمط

 ."غزوهم العالم

ي يشار إليه باسم
ي تستخدم صيغة "النظام العالمي الجديد" )التى

 هناك العديد من نظريات المؤامرة التى

(NWO)أو ، (NOM) الهيمنة الكوكبية، من خالل  باللغة الفرنسية(؛ فهذه النظريات تشجب خطة
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ي سيادات الدول
ى
ي الكثب  من الحاالت إىل . فغدت سيادة أمريكا أرفع شأنا من باف

 
وهذا ما أدى ف

ي تحولت إىل بؤر توتر يستعرض فيها 
زعزعة األمن العالمي عل مستوى الكثب  من المناطق التى

ي القوي بقيادة أمريكا عضالته، وبالمقابل ال تتفاب  روسيا عن إستعادة ريادته ا العالم الغرب 

ي 
 136.المفقودة ولو نسبيا  بسقوط اإلتحاد السوفيابى

ي سيادة الدول، أين يمكن تلخيص أهمها فيما يلي 
 
ي أثرت ف

 : كما هناك جملة من العوامل التى

ي لها عالقة بحقوق اإلنسان، وبالتاىلي المسؤولية الجزائية  .3
تدويل القواعد القانونية التى

ي ذلك والمدنية الدولية تقوم وتبقى قائمة ضد كل األ 
 
شخاص الطبيعية والمعنوية بما ف

الدولة إن ثبت وجود عالقة بينهم وحقوق اإلنسان المنتهكة، فحسب القانون الدوىلي 

لحقوق اإلنسان فاألشخاص الطبيعية هي أشخاص قانونية يمكنها رفع دعاوى قضائية 

                                                                                                                                                                             

 "النظام 
ّ
؛ فإن مؤسسات تدعي أنها ديمقراطية، أو مؤسسات غب  حكومية، أو أنظمة استبدادية. بهذا المعت 

، أو " " (George Orwell) العالمي الجديد" يشبه رواية جورج أورويل ، 3190ألف وتسعمئة وأربعة وثماني  

 ."فضل العوالمأ" (Aldous Huxley) أو كتاب ألدوس هكسلي 

 
ً
موليا

ُ
 ش
ً
وعا ي الظّل، ويحملون مشر

أحداث العالم تكون من صنع وإدارة مجموعة من األفراد الذين يترصفون ف 

ي توىلي الكثب  من االهتمام لمجموعة تسمَّ 
المتنّورون " طويل األمد، ووفق بعض النظريات، التى

(Illuminati)دة عريقة، تهدف إىل السي
ّ
 عل ؛ فاألمر مؤامرة متعد

ً
طرة عل العالم، وتحقيق خططها تدريجيا

 .مّر التاري    خ

ي الظّل، 
أحداث العالم تكون، عل هذا النحو، من صنع وإدارة مجموعة من األفراد الذين يترصفون ف 

 بحسب 
ً
ا ي توَصف ب   "المتآمرين"، تختلف كثب 

 طويل األمد، هذه المجموعات التى
ً
موليا

ُ
 ش
ً
وعا ويحملون مشر

كات رّسية، أو من عالم األعمال، توصف بأنها "العقل المدبر" وراء  النظريات، هناك مجموعات فعلية ورسر

وع الّشي للسيطرة عل العالم: المنظمات الدولية والمؤسسات النخبوية مثل: مجلس العالقات  هذا المشر

و مجموعات ، أ(Ditchley) ، ونادي روما، ومؤسسة(Bilderberg) الخارجية، واللجنة الثالثية، ومجموعة

، ، (Bohemian Club) ، والنادي البوهيمي (Skull and Bones) وجمجمة وعظام  مغلقة، مثل الماسونيي  

 .إلخ...

ي األصل من قبل 
عي الكشف عن قناع مؤامرة كوكبية؛ هي نظريات تّم تطويرها ف 

ّ
ي تد

هذه النظريات، التى

، وأتباع نظريا العديد من ي المحافظي   األوروبيي   واألمريكيي  
العام  ت المؤامرة الماسونية ومشتقاتها. وف 

ين من 3130 ي فجر القرن العشر
ي مقاله "فوض  ماسونية ف 

، إميل فلورينس، ف  ؛ استنكر وزير الخارجية الفرنشي

مات إنشاء عصبة األمم، والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية
ّ
"، مقد  " .العرص المسيجي

 .3111إىل  3191لحكم من سنة توىل الرئيس األمرييي جورج بوش األب ا 135 

فكانت الكثب  من الدول العربية واإلسالمية مشحا لذلك، مثل: العراق، سوريا، السودان،  136 

، وكذلك عل مستوى أوروبا  ي
ي الظرف الحاىلي نجد زعزعة األمن بدول الساحل اإلفريقى

ليبيا،أفغانستان، وف 

ة لسيادته ولو ذاتها بدولة أوكرانيا أين يحتدم الرصاع بي   روسيا والغرب بزعامة أمريكا عل ضم هذ ه األخب 

ي 
، إذ تكق  ي كل هذه األحوال هذه الرصاعات لها خطورة عل مستوى تهديد السلم واألمن العالميي  

صوريا، وف 

ارة سياسية، إقتصادية أو أمنية إلندالع حرب عالمية ثالثة، ولذا يتوجب عل الساسة والمفكرين إعادة  رسر

ي النظام العالمي الحاىلي ومدى قدرته
ي الحربي    النظر ف 

ي عاشها ف 
عل تجنيب العالم كوارثا جديدة كتلك التى

العالميتي   األوىل والثانية، وخصوصا عند ميالد أقطاب قوى جديدة قد تقلب موازين القوى العالمية عل 

 غرار الصي   وروسيا. 
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ي سواء كان معروفا أو مجهوال  137
، أو ضد الدولة المسؤولة عن 138بذاتها ضد الجاب 

 .إنتهاك حقوق اإلنسان مسؤولية مدنية وجزائية

يعات  .0 تدويل القواعد القانونية الخاصة بالعالقات اإلقتصادية الدولية من خالل التشر

ي هذا المجال 
 
 .139الدولية الصادرة ف

، فأي خطر من هذا القبيل قد  .1 تدويل القواعد القانونية الخاصة باألمن والسلم الدوليي  

الم، ولكنه ال يفتأ ينتقل إىل دول أخرى، ولذلك يتدخل يصيب دولة واحدة من الع

المجتمع الدوىلي من خالل منظماته القانونية كمجلس األمن بهيئة األمم المتحدة لردع أي 

، فالعالم تحول من مفهوم مجتمع الدول إىل  نظام سياسي يهدد األمن والسلم الدوليي  

 140.مجتمع دوىلي 

ي تخصيب اليورانيو تدويل القواعد القانونية الخاصة بال .0
 
بيئة، ولذلك الدول ليست حرة ف

مثال أو إستعماله، إال تحت رقابة المنظمة الدولية للطاقة، وإال تعرضت لعقوبات دولية، 

ي 
 
ي هذا الشأن، وكذلك الدول ليست حرة ف

 
تماما كالحصار الدوىلي المفروض عل إيران ف

 141.إدخال تعديالت بيئية ترص  بها الغب  

                                                             

وط رفع الدعوى من األهلية، الصفة والمصلحة.  137  ورة توفر رسر  مع رص 

ي القواني   اإلجرائي 138 
ة الوطنية أو الدولية يمكن رفع دعاوى قضائية ضد أشخاص بعينها سواء كانت ف 

ي ذلك الحكومات والدول ، كما يمكن رفع دعاوى ضد مجهول عند عدم التحقق من 
طبيعية أو معنوية بما ف 

ي كل األحوال مسار رفع 
ي ، وف 

ي التحقيق مصحوبا بإدعاء مدب 
ي ، ويمكن طلب فتح تحقيق من قاض 

الجاب 

ي القضاء الفرنشي يمكن لوكيل الدعو 
ى ال يتوقف عند هذا الحد إن رفضت الدعوى ، فعل سبيل المثال ف 

ي التحقيق فتح تحقيق 
ي عليه أن يطلب من قاض 

الجمهورية أن يحفظ موضوع الدعوى ، ولكن يمكن للمجت 

ي 
ي عليه أن يطعن ف 

ي ، فإن أصدر أمرا بأال وجه للمتابعة ، يمكن للمجت 
 هذا األمر أما مصحوب بإدعاء مدب 

ي عليه التوجه بدعواه إىل محكمة النقض ، 
ي التحقيق ، يمكن للمجت 

غرفة اإلتهام ، فإن أيدت أمر قاض 

وبإنتفاء كل هذه المراحل يمكن رفع دعواه عل مستوى القضاء الدوىلي المختص مثل المحكمة األوروبية 

 .لحقوق اإلنسان 

اولت بعض الدول المتقدمة توحيدها من الناحية القانونية فيما يخص مجال اإلستثمارات األجنبية، ح 139 

بعد تدويل العديد من القواعد القانونية المتصلة بها، ولكن رغم نجاح عملية التدويل إال أن التوحيد باء 

 بالفشل. 

أحيانا تتخذ ذريعة حماية حقوق اإلنسان أو الخوف من تدهور األمن والسلم الدوليي   لشن حروب ضد  140 

وعة، فالواليات المتحدة األمريكية فعلت  الدول دون المرور بمجلس األمن لألمم المتحدة، أي بطرق غب  مشر

قة سيادة العديد من الدول العربية واإلسالمية، عل غرار: أفغانستان، باكستان، إيران، العراق،  ذلك مخبى

 اليمن، السودان، الصومال ...إألخ. 

ة تقبل اإلستثناءات، فالدول القوية أو المحمية من طبعا هذا من قبيل القواعد العام 141  ة، ولكن هذه األخب 

طرف دول قوية يمكنها فعل ذلك دون ردع أو مسائلة، فدولة إثيوبيا عل سبيل المثال أقامة سدا مائيا عظيما 

طاقة عند المصب الرئيشي لواد النيل، وب  هذا السد خزانات مائية عمالقة جدا، الغرض منه إنتاج وتصدير ال

ي ، 
الكهربائية، باإلضافة إىل النهوض بالقطاع الفالحي والصناعي ، ولكن هذا العمل سيؤثر سلبا عل األمن البيت 

ي هذا اإلستثناء دولة إثيوبيا مدعومة سياسيا من طرف إرسائيل 
ي السودان ومرص . وف 

ي لدولتى
ي والغذاب 

الماب 

المتحدة األمريكية، نهيك عن دعم وسند حتى بعض  واللوبيات اليهودية باإلضافة إىل دعم وسند الواليات

 الدول العربية عل غرار قطر واإلمارات العربية المتحدة. 
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 .الحقوق والملكيات الثقافية الوطنية، وإعتبارها تراثا ثقافيا عالميا تدويل الكثب  من .1

يعات الدولية عل القواني   الوطنية  .6 ع 142تسييد دساتب  الدول للتشر ، فيضطر معها المشر

ي    ع الدوىلي المصدق عليه 
يعات الوطنية المعنية بموضوع التشر ، حتى  143إىل تعديل التشر

 القواعد القانونية للتشر 
 
ي والدوىلي ال تتناف

 . يعي   الوطت 

، مثل  .7 ي ام بعض الدول القوية لمفهوم السيادة سواء بمفهومها المطلق أو النست  عدم إحبى

اق سيادة الدول بواسطة  ي تستهزء بهذا المفهوم عند إخبى
الواليات المتحدة األمريكية التى

ان الطائرات بدون طيار، سواء التجسسية منها أو القتالية، وكذلك نج مثلها الكي

ي حي   دمب  أهداف بدول عربية
بالسودان، سوريا ولبنان، نهيك عن دولة : الصهيوب 

 .فلسطي   

ي أين توحدت عملة الدول األعضاء  .9 إنضمام الدولة إىل التكتالت، مثل اإلتحاد األوروب 

وتنازلوا عن جزء من سيادتهم لصالح سيادة اإلتحاد، فمثال سلطة المفوضية األوروبية 

لمان أعل من سلطة الس لطات التنفيذية للدول األعضاء، ونفس الشت   بالنسبة للب 

ي مقارنة مع برلمانات الدول األعضاء، والشأن ذاته يتصل بمحكمة العدل األوروبية  األوروب 

 144.حي   تقارن مع السلطة القضائية ألي دولة من الدول األعضاء

نت عل سيادة الدول، حيث يمكن إجمال .1 ات السلبية لألنبى ة عل  التأثب  هذه األخب 

 اإلسالمية فيما يلي 
 : المجتمعات العربية وحتى

  اق الجوسسة عل األشخاص الطبيعية والمعنوية بالدول، سواء من خالل إمكانيات إخبى

ونية الشية،  ة، أو من خالل مختلف التقنيات اإللكبى ونية لهذه األخب 
الحسابات اإللكبى

ونية الدوليةفحتى نمطية اإلستهالك تكتشف عب  هذه الش  .بكة اإللكبى

 وي    ج للثقافات الغربية واألفكار المجتمعية الهدامة  145.البى

  ي الذي دمر العديد من الدول تحريك الشعوب ضد الحكام واألنظمة، وما الربيع العرب 

 .إال دليال عل ذلك 146العربية

                                                             

ي تصدق عليها  142 
يعات الدولية التى فعل سبيل المثال الدستور الجزائري والفرنشي ينصان عل أن التشر

وع يعات الوطنية، فإن خالفتها فهي غب  مشر ة، ويمكن لألشخاص الدفع بعدم الدولة تصبح أسم من التشر

وعية أمام هيئات القضاء المختصة الوطنية والدولية.   المشر

يعات الدولية عديدة، مثل 143  وتوكوالت، : صور التشر اإلتفاقيات التنائية والجماعية، المعاهدات، الب 

 .اإلعالنات

ي طواعية، حي   يتنازلوا ليست كل التكتالت تؤثر عل سيادة الدول األعضاء باإلتحاد، بل هذا التأ 144 
ثب  يأبى

يعية، التنفيذية والقضائية، ومن أمثلة التكتالت  عن جزء من سلطاتهم لصالح سلطة التكتل، كالسلطة التشر

ي  ي لم يتنازل اعضائها عن جزء من سلطاتهم السيادية إىل سلطات التكتل نجد إتحاد المغرب العرب 
التى

ي   .ومجلس تعاون الخليج العرب 

بالمجتمعات الغربية أقوام من عبدة الشيطان، وجماعات من المنتسبي   للماسونية العالمية، فكل ما ال  145 

ي تعمل ما 
ة، والتى ي مدمر للمجتمعات موجود بهذه األخب 

ي من تطرف وفساد أخالفى يتخيله العقل البشر

 إستطاعت لتدمب  المجتمعات العربية واإلسالمية. 
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 ونية المهددة لسيادة الدولة  .إستفحال ظاهرة الجرائم اإللكبى

ي وقرارات  أفعال .30
األشخاص الطبيعية ذات المراكز النافذة بالدولة مثل رئيس الدولة، والتى

ي الدول غب  الديمقراطية، 
 
ا ما نشاهد هذه المظاهر ف قد تؤثر سلبا عل السيادة، وكثب 

ي حينا 
 وحقوق اإلنسان، أين تستغل كسبب حقيقى

 
حيث هذه األفعال والقرارات تتناف

اق سيادة   147.هذه الدولوكذريعة أحيانا أخرى إلخبى

ي دفع المجتمع الدوىلي من 
 
نا إليها سابقا، ساهم ف ي أرسر

وإن عوامل تدويل الكثب  من القواني   التى

ي حينا ورصي    ح أحيانا أخرى إىل عدم 
خالل مختلف الهيئات القضائية الدولية إىل إقرار ضمت 

إتجاه مواطنيها التحجج بالدساتب  الوطنية للتنصل من مسؤولياتها المدنية والجزائية، سواء 

 .أو األجانب المقيمي   فيها أو حتى الدول األجنبية

: تدويل السيادة   
 الفرع الثاب 

ي الدول     
من خالل ما سبق نستشف أن السيادة لم تعد بذلك المفهوم المطلق الذي يغت 

عن التعاون لحل الكثب  من المسائل الدولية العالقة وعل الخصوص تلك المؤثرة عل األمن 

...إألخ والسلم الدوىلي كذلك. فلم تعد بك ي
، اإلنساب  ي

، الثقاف  ي
، الماب  ي

، البيت  ي
ل صوره: الغذاب 

 . ي ترصفاتها الداخلية والخارجية تحت حجة سيادة الدولة أو سيادة الدساتب 
 الدول حرة ف 

ي المطلب األول أدى إىل تدويلها  
ي ذكرناها ف 

ي السيادة بسبب العوامل التى
 148وهذا اإلنحصار ف 

ي بي   الدول، وتحول العالم من مجرد دول متشتة إىل ، ب ما يفهم ضمنيا بالتقارب اإليجاب 

ي بعض سلبيات هذا التدويل، سواء لمسناها حقيقة 
ي فكريا نق 

، ولكن هذا ال يعت  مجتمع دوىلي

، ففكرة التدويل من أساسها كنظرية أو   ي الواقع أو سيكشف عنها مستقبل المجتمع الدوىلي
ف 

لنقاش بي   الدول، بل فرضت من طرق الدول القوية وعل رأسها الواليات كواقع لم تطرح ل

                                                                                                                                                                             

ن، ليبيا، فهذه الدول تحولت أقاليمها إىل رح حروب أهلية لم تنطق   إىل غاية دمر اليمن، سوريا، السودا 146 

، واحدة الشمال وأخرى بالجنوب،  تاري    خ كتابة هذا البحث، وتفتيتها وارد بعد تقسيم السودان إىل دولتي  

ة، وهذا  هو مبتىع  الكيان وهذا السيناريو وارد عل مستوى اليمن، أما سوريا وليبيا فيمكن تفتيتها إىل قطع كثب 

ي ظل النظام الدوىلي الجديد
ي والواليات المتحدة األمريكية ف 

 .الصهيوب 

ي تم اتهام أنظمة الحكم فيها من طرف  147 
ي هذا المجال دولة السودان التى

ي يمكن سياقها ف 
ومن األمثلة التى

يعات بعض الدول وعل رأسهم الواليات المتحدة األمريكية بالدولة الراعية لإلرهاب والمار  قة عن التشر

الدولية لحقوق اإلنسان من خالل قراراتها المؤثرة سلبا عل جنوب السودان وإقليم دارفور، ونجحت هذه 

، دولة بالشمال وأخرى بالجنوب بعد اإلستفتاء،  ي تقسيم السيادة اإلقليمية للسودان إىل دولتي  
الدول ف 

ي درب تقسيم جديد للس
ودان بذريعة قرارات إضطهاد إقليم دارفور. ومازالت األجندة الغربية سائرة ف 

ي تتعرض لها 
ولألسف الشديد لم تالحظ هذه الدول أسوأ أشكال التنكيل والتعذيب واإلبادة الجماعية التى

 األقليات المسلمة ببعض دول آسيا، عل غرار الصي   وبورما. 

قسما منها والقسم اآلخر يملكه فالدولة بعد تدويل السيادة إنقسمت سيادتها، فأصبحت ال تملك إال  148 

فها  ي تقبى
، وهذا ما أدى باإلستلزام إىل حق مسائلة الدول مدنيا وجزائيا فيما يخص الجرائم التى المجتمع الدوىلي

يعات الدولية  .ضد األشخاص والدول تحت طائلة التشر
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ي أقاليم دول ذات سيادة بدعوى 
 
ي ال تفتأ ترتكب جرائما ضد اإلنسانية ف

المتحدة األمريكية، التى

وعة.   الحفاظ عل األمن والسلم الدوليي   ، حتى وإن تم ذلك بطرق غب  مشر

ي النهاية إىل أن سيادة الدولة
 
من الناحية القانونية لم تعد ملكا للدولة وحدها، بل  ونخلص ف

، وإن التحديد الدقيق لهذه النسبة يعتمد عل مرتبة الدولة  نسبة منها ملك للمجتمع الدوىلي

ي سلم القوة العسكرية، وهذا التحديد يتناسب عكسيا مع هذا السلم، فمثال تصبح هذه 
 
ف

ب  ع عليها الواليات المتحدة النسبة معدومة، أي تساوي صفر عند المرتبة األ  ي تبى
عل والتى

 .األمريكية

وبمفهوم دقيق، ال تتحدد طبيعة السيادة فقط من خالل أعمالها ومظاهرها، بل حتم الواقع  

ي إطار التوافق بي   ثالث أطر أساسية، أال وهي 
 
: الملموس أن التحديد الدقيق الظاهر لها يتم ف

يعات الدولية و   . قوة الدولة العسكريةالقواني   الوطنية، التشر

ي فال يتحدد فقط من خالل هذه األطر الثالث، بل من خالل إطار 
أما التحديد الدقيق الباطت 

ي العالم، 
ي متوار رابع، أال وهو التنظيمات الشية المسيطرة عل مراكز القوة والسلطة ف 

باطت 

صندوق النقد  :سواء كات هذه المراكز حكومات أو دول أو تنظيمات حكومية ظاهرة، مثل

، مجلس األمن باألمم المتحدة، والحكومات كذلك، القوية منها  ، البنك الدوىلي الدوىلي

 .والضعيفة

ي النهاية مفهوم 
ي نظر البعض ماهي السيادة إال مصطلحا ذا ديمومة غريبة، ألنه ف 

ولذلك ف 

، غامض، غب  دقيق وال محدد ، هالمي ي
 .فلسق 

 " Le thème de la souveraineté est inépuisable car le concept est aussi 

flou que largement utilisé. Comme toutes les notions fondamentales de 

la vie sociale, celle de souveraineté est aussi un symbole vague, 

imprécis et indéterminé« 149 

، ألنه حتى الواقع التقليدي  150طبعا نحن نوظح الواقع بعد إزاحة العديد من األقنعة     

ي 
، هو ف  القديم الذي يقدس السيادة المطلقة للدول دون مشاركة قانونية من المجتمع الدوىلي

هقت ومازالت 
ُ
حد ذاته قناع للتسلط والسيطرة وإخضاع األشخاص وتقزيم الحريات، وما ز

ي إال 
، و ما لجئت الحكومات المارقة إىل التطهب  العرفى إيمانا منها بالسيادة  تزهق أرواح البشر

                                                             

s de ROUSSEAU (Ch.), « L’indépendance de l’État dans l’ordre international. Cour 149

droit international public », RCADI, vol. 73, 1948, p. 173 

ي بعض األحيان إىل قناع تلبسه بعض الدول  150 
فحقوق اإلنسان مفهوم نبيل، ولكن الواقع الدوىلي حولها ف 

ي دول أخرى، أو لقضاء مصالح اللوبيات والحكومات الخفية بالنيابة، فعدد من 
لقضاء مصالحها الخاصة ف 

ي بعض األحيان مستضعفة  رؤساء
الحكومات والدول منصب طرفهم ال من طرف شعوب  هم، فالشعوب ف 

ي أحيان أخرى مخدرة ومستعمرة من طرف هذه التنظيمات الخفية. 
 مغلوب عل أمرها، وف 
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، وحينها يتحول اإلنسان إىل شخص  ي إطار الدولة دون مشاركة الغب 
 
المطلقة المحددة ف

، حيث قد تسلب بعض أو كل حقوقه بإسم السادة المطلقة للدولة ي وليس دوىلي
ي وطت 

 .قانوب 

ي دراسة فقهية موسومة بالعنوان
 
ب  بعض المالحظات حول المعاي: " وهذا ما نلمحه جليا ف

مهمة المحامي ليس نزع . القانون هو علم األقنعة: " حيث قال صاحبها" القانونية الدولية 

األقنعة، حتى إن تمكن من معرفتها وتأهيلها، بل األمر يتعلق بمعرفة من يمثلون؟ أو يمثلون 

 .151" من؟ وكيف يمثلون؟ 

  
 العرب   آثار نقمة النفط عىل سيادة الدول العربية بالمغرب : المبحث الثاب 

ي سخرها لإلنسان، وقد كان للدول العربية    
ي الواقع نعمة من نعم هللا المادية التى

 
إن النفط ف

ي عل سبيل المثال  ، من حيث اإلنتاج والتصدير، فمنطقة الخليج العرب  فيها الحض الوفب 

ي مجال الصادر 
 
ي التجارة الدولية لهذه المادة، وكذلك ف

 
ات، حيث تحتل المرتبة األوىل عالميا ف

من صادرات الدول العربية النفطية هي من مادة النفط، ولحد  % 10نجد أن ما يربوا عن 

 .الساعة تتخبط هذه الدول بحثا عن بدائل إقتصادية أخرى لهذه المادة الناضبة

 من ذلك حي   تحول النفط من نعمة إىل نقمة عل هذه 
ولكن ال حياة لمن تنادي، وأكبر

ك آثاره ال  .سلبية عل سيادة هذه الدولالدول، فبى

فمن خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء عل بعض هذه اآلثار السلبية من خالل  

 :المطالب التالية

 آثار تحول دولة المؤسسات إىل دولة أشخاص طبيعية وتأثب  : المطلب األول

ي   ذلك عل السيادة العربية بالمغرب العرب 

  ي
ي  آثار التنوع العقائدي: المطلب الثاب  ي عل السيادة العربية بالمغرب العرب 

 والثقاف 

آثار تحول دولة المؤسسات إىل دولة أشخاص طبيعية وتأثت  ذلك عىل : المطلب األول

 السيادة العربية بالمغرب العرب   

، إذا          إن ظاهرة تحول دولة المؤسسات إىل دولة األشخاص الطبيعية مرض سياسي خطب 

يعية أو قضائية، يثبطها عن تكريس دولة : المؤسساتأصاب أي مؤسسة من  تنفيذية، تشر

ي هرم السلطة، وبالذات أعل الدرجات، إن 
القانون، و تزداد خطورة هذا المرض كلما إرتقى ف 

ي الدولة . أصاب الحكومة
، سيتحول إىل 152أما إن تمكن من سلطة الشخص الطبيىعي األول ف 

                                                             

SUR Serge, « Quelques observations sur les normes juridiques internationales »,  151

RGDIP, 1985, p 925.  

«Le droit est science des masques. La tâche du juriste ne consiste pas à tels. Elle 

consiste à voir ce qu’ils représentent, et comment ils représentent » 

، ملك أو سلطان.  152  : رئيس، أمب  ي
 أي الحاكم األول للدولة مهما كان مركزه القانوب 
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ي وال يذر 
من مفهوم دولة القانون، ولألسف الشديد دول عربية رسطان أو وباء فتاك ال يبقى

 .عديدة عل هذه الشاكلة قائمة

يعية، التنفيذية والقضائية، هذا : فماهي أهم آثاره السلبية عل مستوى السلطات الثالث التشر

 :ما سوف نتناوله بالتحليل، من خالل تسليط الضوء عل الفروع التالية

 تحول دولة المؤسسات التنفيذية إىل دولة أشخاص الفرع األول: اآلثار السلبية ل

 طبيعية. 

  اآلثار السلبية لتحول المؤسسات القضائية إىل مؤسسات أشخاص : ي
الفرع الثاب 

 طبيعية. 

  يعية إىل مؤسسة أشخاص الفرع الثالث: اآلثار السلبية لتحول المؤسسة التشر

 طبيعية. 

 .لتنفيذية إىل دولة أشخاص طبيعيةلتحول دولة المؤسسات ا اآلثار السلبية :الفرع األول

عندما تتحول دولة المؤسسات التنفيذية إىل دولة أشخاص طبيعية، ال يمكن حرص اآلثار 

ي عل سيادة القانون  .السلبية لهذا التحول، ولكن يقع أغلبه تحت مظلة التأثب  السلت 

ي كل الظروف، تتمثل أهم هذه السلبيات عل مستوى الدول العربية 
النفطية ومن ضمنها وف 

 : الجزائر وليبيا فيما يلي 

ها عن طريف اإلنفاق العام  .3 تداري السلطات التنفيذية العربية النفطية سوء تسيب 

ي للمال العام هو جلب أكب   153المفرط 
، والغاية من وراء هذا اإلنفاق غب  العقالب 

 .هامش من الرضائية الشعبية

يعية من خالل  .0 ي كل التسلط عل السلطة التشر
تقديم مشاري    ع قواني   سيئة ف 

 .المجاالت

                                                             

ي ظل السياسة اإلقتصادية للحكومة ) دراسة نقمة النفط  علي لطرش، 153 
عل االمن اإلقتصادي الجزائري ف 

، برلي   ، المانيا ، ط  ي  .0003، 3فكرية قانونية إقتصادية (، المركز الديمقراطي العرب 

أغلب السياسات المالية للحكومات تعتمد عل تحديد إطار النفقات العامة بناءا عل إطار التحصيل "    

، ف ي
من خالل هذا المقياس تحدد الحكومات نوع السياسة المالية المعتمدة ، سواء التوسعية أو الجباب 

اإلنكماشية ، كما قد تتبع بعض الحكومات لظروف معينة سياسة مالية مرنة ال هي بالتوسعية المطلقة وال 

ائب، وكل ي آن واحد تخفض من الرص 
ها سياسات اإلنكماشية المطلقة، كأن تخفض من النفقات العامة وف 

معقولة، ولكن غب  المعقول أن تتحول فلسفة اإلنفاق الحكومية إىل سذاجة إنفاق أي شخص طبيىعي محدود 

، فكلما زادت مداخيله زاد حجم اإلنفاق عنده، وهي مالحظة يمكن تعميمها عل أغلب  المستوى العلمي

اق العام والمنحنيات الخاصة الدول النفطية العربية ومنها الجزائر، فمن خالل مالحظة جداول اإلنف

ي التسيب  
ي هياكلها اإلقتصادية من مشاكل ف 

ي تعاب 
انية العامة نؤكد هذه المالحظة ، فحتى الحكومات التى بالمب  

الخاص بالبت  التحتية واإلنتاج تعمد إىل عالج هذه المشاكل باإلنفاق العام وليس باإلصالح، وهذا دأب 

 ."  الجزائر مثال 
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يعية أو طلبات بعض أعضائها، مثل طلب  .1 عدم اإلستجابة لطلبات السلطة التشر

 .التحقيق الماىلي 

يعية لتسهيل تمرير   .0 نسج جملة من العالقات المشبوهة مع أعضاء السلطة التشر

ي تثب  جملة من الشبهات، نهيك عن اإلرساف 
ي منح كل مشاري    ع القواني   التى

 
ف

لمان لتكميم األفواه ها ألعضاء الب   .اإلمتيازات المالية وغب 

يتحول التفكب  اإلقتصادي لألشخاص الطبيعية من تحقيق الغايات العامة إىل  .1

اد إلشباع رغبات المجتمع من حيث الظاهر،  تحقيق المآرب الخاصة، مثل اإلستب 

وع من خالل تضخيم فوا اء غب  المشر
اد أما الباطن فهو البر  .154تب  اإلستب 

خلق فضاء من الالأمن االقتصادي المنفر لإلستثمارات األجنبية الجادة، والمحفز  .6

 .بالمقابل للمستثمرين المحليي   عل الهجرة نحو استثمار أموالهم بالخارج

، والذين  خلق فضاء من الال .7 أمن اإلداري بالنسبة لألشخاص اإلداريي   المخلصي  

لسة إدارية فاسدة، حيث ال تأبه السلطة الرئاسية يظهرون كطفرة معيقة ضمن س

ي تثبيطهم أو إزاحتهم من مراكزهم القانونية 
 
 .155لهم ف

ي القرارات اإلدارية إىل الشعبوية .9
 .تحول مجال الجودة ف 

ة  .1 خلق فضاء مساعد عل اتساع نشاط وأعمال السوق الموازية، ولهذه األخب 

ي الجزء األول
ة تم التطرق لها ف   .من هذا المؤلف سلبيات كثب 

  
 لتحول مؤسسات القضاء إىل مؤسسات أشخاص طبيعية اآلثار السلبية :الفرع الثاب 

ويمتد تسلط الحاكم األول بالدولة عل أركان السلطة القضائية بتحويلها إىل شبه           

سلطة أو سلطة ذات قرارات نسبية ال مطلقة، فال تكرس العدالة اإلجتماعية وال دولة علو 

فتتحول حينها النيابة كسلطة اتهام إىل سبابة بيد . لقانون عل كل األشخاص الطبيعيةا

الحاكم وحاشيته، لتوجه بدون بوصلة العدالة لتطال الطالح والصالح معا، تحت مسميات 

تهم واهية، ويوازي ذلك قضاة الحكم، أين يتحول فكر هوالء األشخاص الطبيعيي   من أداء 

للضمب  بحسب ثقل المسؤولية الملقاة عل كاهلهم إىل إخالص مهامهم بإخالص مطلق 

ي الذي أمىص  قرارات تعيينهم 
، حيث النسبة الباقية جاثمة تحت أقدام الشخص القانوب  ي نست 

 .أال وهو الحاكم

                                                             

ي  حيث ال ينفك 154 
رئيس الجمهورية الجزائرية أن يدىلي من خالل خطاباته ولقاءاته منذ توليه رئاسة الدولة ف 

ين سنة الماضية سخرتها 0031نهاية  ، أن العقود الماضية من التاري    خ اإلقتصادي للدولة وخصوصا العشر

وع بآليات عديد اء غب  المشر
ة، من ضمنها تضخيم األشخاص الطبيعية التابعة للسلطة التنفيذية لتحقيق البر

ي قضايا الفساد 
اد. حيث أغلب الوزراء ورؤساء الحكومات السابقي   لهذه الحقبة مسجوني   ف  فواتب  االستب 

 اإلقتصادي واإلداري. 

وكثب  هم األشخاص الذين لم يقبلوا وضع الفساد اإلداري فأبلغو عنه، ليجدو أنفسهم تحت مطية  155 

ي عل اإلدارةوهي من نقم ال. المتابعات القضائية  .نفط العرب 
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ي حال إخالص الحاكم ،  
 
ي هذا التعيي   مجلبة إلذعان هؤالء إىل الشخص المعي   ، وحتى ف

فق 

ي تسيب  مهامهم المنوطة بالعدل ، فلن يتحرر الفكر 
 
وتقديمه لضمانات بعدم التدخل ف

ي قرار التعيي   أن يكبل جزءا من حرية فكرهم وإجتهاداتهم ، حتى يفكر هؤالء 
ي ، إذ يكق 

القضاب 

ي وضع حساب
 
ي اإلنسان ، ما دام  ف

 
لصالح  صاحب هذا القرار من باب الخوف الفطري ف

ي صالح هؤالء 
 
الشخص المعي   له قدرة و سلطة قانونية عل إقرار قرارات أخرى قد ال تصب ف

المعيني   ، كقرار اإلقالة ، التحويل إىل مهام أخرى ، أو اإلحالة إىل التقاعد ، نهيك عن تلفيق 

 .ضائية التهم والمتابعات الق

ة ، فالمفهوم  وبطبيعة الحال هذا الوضع يؤثر عل السيادة القانونية بطريقة غب  مبارسر

ة بالتطبيق الكامل عل كافة إقليم الدولة يصيبه اإلنحراف عند حصول  النظري لهذه األخب 

ي لهذه القواني   بمنطق األهواء الذاتية لألشخاص الطبيعية ، سواء كانو من 
التطبيق القضاب 

ك النيابة أو قضاة الحكم أو التحقيق ، أو كانوا ممن يشغلون مناصبا قانونية مؤثرة عل سل

ة عن طريق التعليمات والتوصيات  ي العادل لهؤالء ، سواء كان ذلك بصفة مبارسر
الفكر القضاب 

ة من خالل شعور  ها من األخالق الال قانونية ، أو كانت بصفة غب  مبارسر والمحابات وغب 

م واقعون تحت رحمة أشخاص طبيعية يملكون السلطة كسلطة الحاكم قبل القضاة بأنه

ة جزء ال يتجزأ من سيادة الدولة   .وقوعهم تحت سلطة السيادة القانونية ، وهذه األخب 

يعية إىل مؤسسة أشخاص طبيعية اآلثار السلبية :الفرع الثالث  لتحول المؤسسة التشر

يع        ية بالدولة إىل مؤسسة أشخاص طبيعية، ستخلف وكذلك حي   تتحول المؤسسة التشر

ي تعد كما سبق وذكرنا جزءا ال يتجزء من السيادة 
آثار سلبية عل السيادة القانونية للدولة والتى

 .القانونية للدولة

 : أما أهم اآلثار السلبية لهذا التحول المؤثر عل السيادة القانونية للدولة، فتتمثل فيما يلي 

ي نظر األشخاص أقل شئنا حتى من  تضيع هيبة المؤسسة .3
يعية بالدولة لتصبح ف  التشر

 .أبسط إدارة من اإلدارات التنفيذية

تتحول إىل لسان وقلم السلطة الحاكمة، وليس إىل لسان وقلم للشعب، وهذا من  .0

ة بي   القاعدة المحكومة والقمة الحاكمة، عل الرغم من أن أغلب  شأنه خلق هوة كبب 

 ص أن القاعدة المحكومة هي السيد، وأن الحاكم موجود لخدمتها  الدساتب  العربية تن

ي    ع عل إرادة المحكوم، عل الرغم من كونها  .1 ي التشر
تكرس ترسيخ إرادة الحاكم ف 

يعات المخضعة للجميع ي تصدر التشر
 .السلطة التى

يعات بالمقاس المطلوب، سواء  .0 ي    ع، من خالل إصدار التشر تتحول إىل آلية لسوء التشر

ي كل األحوال جائت ه
ذه المقاسات من السلطة الحاكمة، أو فرضت من الخارج، وف 

يعات خادمة لصاحب المقاسات وليس للشعب، ومن أسوء هذه  تصبح هذه التشر

يعات يعات : التشر ي بعدها التشر
ي تؤثر عل العقيدة الدينية للشعب، لتأبى

تلك التى
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وع لألشخاص، سواء 156اإلقتصادية اء غب  المشر
كان هؤالء من   المكرسة للبر

 .المواطني   أو األجانب

تتثبط عن تنفيذ مهمة الحارس األمي   للمال العام، من خالل تقاعسها عن تنفيذ حق  .1

يعات الصادرة، وتقاعسها كذلك عن إستجواب الطاقم الوزاري،  الرقابة البعدية للتشر

ي النهاية تتحقق قاعدة الطيور عل. نهيك عن التحقيق أو طلب التحقيق
 
 ألنه ف

 .أشكالها تقع

 

  عىل السيادة العربية 
 

: آثار التنوع العقائدي والثقاف  
 المطلب الثاب 

ي اآلية         
 
ي غب  التنوع العقائدي، إذ قال هللا تعاىل ف

 
: من سورة الحجرات 31إن التنوع الثقاف
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ق
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ت
َ
، فاهلل عز وجل يبي   أن أصل العالم قبل التفرق إىل شعوب  » )31أ

ي مختلفة هو آدم وحواء عليهما السالم ، وإن أكرم خلقه المسلمي   المتقي   
 
 ،ولكن هذا التمب   ف

ي و العقائدي : النهاية كان عل مستويي   
 .المستوى الثقاف 

ي اآلية 
 «من سورة آل عمران:  31فعل المستوى العقائدي قال هللا عز وجل ف 

َ
د
ْ
يَن ِعن

ِ
 الد

َّ
ِإن

ُم 
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ْسًل ِ
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ِ اإل

ه
ه بأن أهل الكتاب ملزمي   بإتبا  157، وقد فشها إبن كثب  رحمه هللا »اَّلل ع وغب 

 .اإلسالم إن أرادوا النجاة من عذاب هللا

ي محمد صل هللا  ي جاء بها النت 
وحتى المسلمون أنفسهم ملزمون بإتباع العقيدة الصحيحة التى

ي هللا عنهم، فإنشقاق الفرق عن هذا النهج العقائدي هو  
عليه وسلم وطبقها الصحابة رض 

ي ال يفيد صاحبها وال جماعتها 
ي النجاة كذلك كذلك خروج عن العقيدة التى

 .ف 

ي كل الظواهر الخارجة عن إطار 
ي فهو ذلك اإلختالف بي   األمم والشعوب ف 

أما التنوع الثقاف 

ي اللغة، اللهجة، اللكنة، العادات، التقاليد، طريقة اللباس 
 .إألخ...العقيدة، مثل التنوع ف 

                                                             

يعات اإلقتصادية، كل ما له عالقة باإلقتصاد، مثل 156  ائب : نقصد بالتشر ائب والرسوم المحلية، الرص  الرص 

 .إألخ...الجمركية، التجارة، المالية، البنوك، اإلستثمار، الصناعة 

، تفسب  اآلية  157   ، تحميل 00/33/0039من سورة آل عمران، موقع اإلسالم سؤال وجواب،  31إبن كثب 

 سا 33.00، 36/00/0031

 :وقال ابن كثب  رحمه هللا
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هما عل السيادة العربية، حيث س ي هذا المبحث لتأثب 
 
ي هذه وقد أوردناهما معا ف

 
نفصل ف

 : الدراسة من خالل تسليط الضوء عل الفرعي   التاليي   

  الفرع األول: آثار التنوع العقائدي عل السيادة 

  ي عل السيادة
 
: آثار التنوع الثقاف ي

 الفرع الثاب 

 الفرع األول: آثار التنوع العقائدي عىل السيادة العربية 

ي تدعوا إليه عندما ننظر إىل اإلنقسامات العقائدية بس      
طحية من باب حرية المعتقد التى

الكثب  من الدساتب  العربية، نكون قد حجرنا فكرا واسعا ،وعل العكس من ذلك  فاللوبيات 

ي تقسيم الدول العربية وتفتيتها ، فاإلستعمار 
 
العالمية المعادية للعروبة تدرك أهمية ذلك ف

ي جنوب السودان
 
ي زرع  بذور المسيحية ف

 
ي تقسيم السيادة للقانونية الذي نجح ف

 
 158نجح ف

ي تقسيمها إىل دولتي   
 
، دولة مسلمة بالشمال وأخرى مسيحية 159للسودان قبل أن يفلح ف

ي الحرب األهلية بسبب العقيدة الحوثية ذات 
بالجنوب، والتاري    خ يبي   كيف مازال اليمن يعاب 

، بل هي إمتداد لمقاومة  ي الشيىعي باليمن ليس بالشأن الداخلي
، وإن الرصاع الست  البعد الشيىعي

ي لتغلغل أذرع إيران الشيعية 
ي الست  دول الخليج العرب 

والذي ترجم فعليا من خالل الدعم  ،160

ي وعل رأسهم المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية   لدول الخليج العرب 
ي المبارسر الحرب 

ي وحتى   لدولة إيران من خالل الدعم بالعتاد الحرب 
ي غب  المبارسر المتحدة، والدعم الحرب 

 بالمليشيات اإليرانية والمرتزقة . 

ي وكذلك الشأن بالنسبة ل  دولة البحرين، حيث لوىل دعم جيش مجلس التعاون الخليج 

ي لها لحدث لها نفس السيناريو الذي حدث باليمن بسبب التغلغل العقائدي لشيعة  العرب 

. أما العراق فال يختلف إثنان حول الدمار الذي ما زال  ي
إيران ببعض أطياف المجتمع البحريت 

ي بعض  يتعرض له والذي وعرض سيادته إىل الخطر بسبب
العقيدة الشيعية المتغلغلة ف 

ي والميليشيات بالتواطؤ  ي الشيىعي بالعتاد الحرب 
المدن العراقية ، باإلضافة إىل التغلغل اإليراب 

ي قتلت اآلالف من العراقيي   السنة ، وهذا بعد إنقضاء  161مع السلطة العراقية الحاكمة 
التى

ي أمتدت من سنة 
، ثم إنقضاء الحرب   162 1988ىل سنة إ 3190الحرب العراقية اإليرانية التى

                                                             

ي بالسيادة القانونية للدولة نفاذ قوانينها 158 
 .عل كافة إقليمها نعت 

ي دساتب  الدول الديموقراطية، فمتى إنقسم هذا الشعب ألسباب طائفية  159 
الشعب هو مصدر السيادة ف 

ي رهن السيادة القانونية للدولة، وهذا ما قد يعجل بنسف الوحدة اإلقليمية للدولة. 
 عقائدية، ساهم ذلك ف 

دة اليمن باإلنقسام إىل ، وإنه يهدد سيا0003هذا الرصاع المسلح مازال إىل غاية كتابة هذا البحث  160 

 .دولتي   

امج ممنهجة بقيادة إيران منذ سقوط العراق 161  ِفذ بب 
ُ
 .هذا التغلغل تضاعف ون

ي األصل ألسباب  162 
اع الحدودي بي   البلدين بل كانت ف   

هذه الحرب لم تكن ألسباب سياسية فحسب كالب 

، خاصة طموح الدولة  ي بسط نفوذها عل عمقها عقائدية بي   الفرس الشيعيي   والعراق السنيي  
الفارسية ف 

ي العراق، عل مدن ذات أصول شيعية تاريخيا مثل
ي ف  اتيج  قم والنجف وكربالء، ثم الزحف : الشيىعي اإلسبى

ي المدن كالبرصة والكوفة
 .عل بافى
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ي سنة 
 
من طرف الرئيس األمرييي جورج  0001األمريكية العراقية بعد الغزو األمرييي للعراق ف

بوش األبن بدواعي واهية مؤسسة عل تخصيب العراق لليورانيوم و إنتاجه ألسلحة نووية 

 محضورة دوليا . 

ى  163ه الحقيقة غب  ذلك ولكن كل العالم تأكد من هذه األكذوبة، وأن وج  . والحقيقة الكب 

ي تحققت هي رهن سيادة العراق بي   فيدرالية مزعومة، وإقليم كردستان العراق الذي لم 
التى

ي سنة 
ى
ي خروجا عن القانون الفدراىلي العراف  0037164يتوان عن إعالن اإلستقالل بإستفتاء شعت 

. 

ي شتتها الحرب األهلية
العقائدية بي   المسلحي   السنة  وكذلك الشأن بالنسبة لسوريا التى

والدول العربية الداعمة لهم من جهة مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

المتحدة وبي   الجيش النظامي لألرسة الحاكمة العلوية وأنصاره من الميلشيات الشيعية 

ي خلفت ظحايا بالمال 
يي   بي   الشهداء، اإليرانية من جهة أخرى، وهذه الحرب العقائدية التى

 . دين، المفقودين، المهجرين نهيك عن الالجئي   السياسيي   ، المشر  المعطوبي  

وأصبحت كذلك خطرا عل الوحدة اإلقليمية السورية وعل السيادة السورية عل كافة  

ي لتحويلها إىل فيديرالية أو تقسيمها إىل   من مخطط أجنت 
ي األفق أكبر

إقليمها، حيث يلوح ف 

ة دويالت صغ . وعل الرغم من عدم وضع الحرب األهلية السورية ألوزارها إىل غاية   165ب 

وع تقسيم سوريا له أسباب عقائدية  قديمة وال يمتد فقط  166كتابة هذا البحث، إال أن مشر

 .0030إىل سنة 

                                                             

 163 https://ar.wikipedia.org  : 0031/ 00/  30، اإلطالع 

ي العالم.  .3
 الهيمنة عل إحتياط نفطي من أكب  اإلحتياطات النفطية ف 

 د من صفقات بيع األسلحة. دعم المصالح اإلقتصادية األمريكية بعقد المزي .0

ي مجال النفط.  .1
 دعم المصالح اإلقتصادية األمريكية بعقد المزيد من الصفقات اإلستثمارية ف 

ي بناء المزيد من القواعد العسكرية بدول الخليج  .0
دعم المصالح األمنية للواليات المتحدة األمريكية ف 

 . ي  العرب 

ي  .1
ي ببيع النفط  0000سنة  مواجهة الفكر السياسي للرئيس الشهيد صدام حسي   ف 

ميالدي، والقاض 

 .  مقابل اليورو وليس الدوالر األمرييي

. 163الضغط ولو نسبيا عل قرارات األوبك  .6 ي تؤثر أحيانا بصورة سلبية عل اإلقتصاد األمرييي
 ،  والتى

 . 163الدعم السياسي للحزب الجمهوري الحاكم للواليات المتحدة األمريكية  .7

رج بوش اإلبن من الرئيس الشهيد صدام حسي   بسبب محاولة إغتياله إنتقام الرئيس األمرييي جو  .9

لوالده جورج بوش األب عند زيارته للكويت، عل الرغم من عدم توثيق هذا اإلدعاء ، ولكن الواقع  

ي ونظام حكمه . 
 يؤكد حقد الرئيسي   اإلبن واألب عل الرئيس العرافى

وعيته وكذلك تركيا وإيران لقد تم تجميد هذا اإلستقالل بعد طعن  164  ي مشر
الحكومة العراقية المركزية ف 

 .والواليات المتحدة األمريكية

 165 https://www.aljazeera.net/   : 31.00،  01/30/0039، اإلطالع 

ي سوريا ممكن ، ن بوست ،  166 
،  07/0030/ 33غياث بالل ، هل سيناريو التقسيم ف 

https://www.noonpost.com/ 30.00،  36/01/0031 ، اإلطالع. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/
https://www.noonpost.com/
https://www.noonpost.com/
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من قوائم سيادتها ، و إن أسباب ذلك 167أما دولة لبنان فقد رهنت الطوائف الدينية العديدة 

ي الحرب العالمية األوىل و إستعمار فرنسا وبريطانيا تمتد إىل 
 
قبل إنهزام الدولة العثمانية ف

ي  لمنطقة الشام العرب 
سيم كيان دوىلي  168

ثم تقسيمها إىل دول ، وهذا ما قامت به فرنسا ببى

ي سنة 
 
، ولكن تبعات التبعية  3101، وإستقلت لبنان عن فرنسا سنة  3100إسمه لبنان ف

ية تاري    خ كتابة هذا البحث ، وخصوصا من طرف بعض األطياف لفرنسا بقيت إىل غا

المسيحية ، وتبعات التبعية إليران الفارسية من طرف الطائفة الشيعية وصل إىل حد رهن 

                                                                                                                                                                             

ية غب  متجانسة دينيا أو عرقيا وتتمتع كل  " فإن الحدود الحالية للدولة السورية ضمت عدة جماعات بشر

ها عن محيطها,حيث يمكن التم ي يمب  
ي وتاريج 

كمان من ناحية منها بنموذج ثقاف  يب   بي   األكراد والعرب والبى

, وكذلك التميب   بي   السنة والعلويي   والدروز وكذلك المسيحي   من ناحية التصنيف  ي
التقسيم العرفى

ي 
ي تشكيل الوعي الجمىعي لمكونات هذه .الديت 

ي كان له دور كبب  ف 
ي والمناطقى

ي والطائق 
فاإلنتماء الديت 

ي صياغة عالقاتها مع
ي عام  المجموعات وف 

, حيث كان التقسيم 3100الدولة الناشئة منذ البدايات األوىل ف 

ي أنشأتها فرنسا"
ي هو أساس الدويالت التى

 الطائق 

 167 https://ar.wikipedia.org/  الساعة 0000مايو  07، آخر تعديل لهذه المعلومات كان يوم ،

 علما أن النسب الواردة ليست دقيقة جدا ، بل هي أقرب إىل الواقع  .01:00

 الطوائف اإلسالمية : 

  :ي  %10ويشكلون قرابة  السنة
 من الشعب اللبناب 

  :ي  %09ويشكلون ما يربو عن  الشيعة
 من الشعب اللبناب 

  ي  %3العلويون: ويشكلون حواىلي
 من الشعب اللبناب 

  ي اإلسماعيليون: ويشكلون أقليات من
 الشعب اللبناب 

 : أعدادهم ضئيلة جداالطوائف اليهود

 الطوائف المسيحية

  :ي  %00يشكلون ما يزيد عن  الموارنة
 من الشعب اللبناب 

  ي  %9الروم األرثوذكس: يشكلون ما يزيد عن
 من الشعب اللبناب 

  ي  %0الروم الكاثوليك: يشكلون ما يزيد عن
 من الشعب اللبناب 

  ي  %0يزيد عن  األرمن األرثوذكس: يشكلون ما
 من الشعب اللبناب 

  ي  %1الدروز: يشكلون حواىلي
 من الشعب اللبناب 

  ي  %3اإلنجيليون: يشكلون أقل من
 من الشعب اللبناب 

  ي  %3األرمن الكاثوليك: يشكلون أقل من
 من الشعب اللبناب 

 الشيان األرثوذكس: أقليات من أقدم العصور 

 الشيان الكاثوليك: أقليات من أقدم العصور 

 لكلدان: أقليات من أقدم العصورا 

 أقليات من أقدم العصور :  الالتي  

 األقباط األرثوذكس: أقليات من أقدم العصور 

 األقباط الكاثوليك: أقليات من أقدم العصور 

 األشوريون: أقليات من أقدم العصور 

، لبنان، األردن وسوريا. وقد كان رصحا ألكب  خالفة إسالمية  168  ي به الدول التالية: فلسطي  
ي نعت  الشام العرب 

ي الكثب  من الفتوحات اإلسالمية. 
ي كان لها فضال ف 

 أال وهي الخالفة األموية، والتى

https://ar.wikipedia.org/
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السيادة القانونية للدولة ، فالكثب  من القواني   اللبنانية ليست نافذة عل حزب هللا الشيىعي 

، ويعطي التدخل الظاهر لزعيم  169لحة لهذا األخب  بجنوب لبنان وال عل الميليشيات المس

ي لبنان إنطباعا بأن للدولة 
 
ي كل ما له عالقة بالسياسة الداخلية والخارجية ف

 
هذا الحزب ف

 .سلطتي   أو سلطة حاكمة برأسي   

ي فنلمح مخاطر التنوع العقائدي عل الخصوص عل  أما بالنسبة لدول إتحاد المغرب العرب 

ي تونس 
والمغرب، أما عل مستوى المغرب فيمتد هذا الخطر عل ثالث مستوى دولتى

 مستويات 

 عل مستوى الجالية اليهودية بالمغرب : أوال 

 ي اإلرسائيلي : ثانيا
 عل مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوب 

 اق اليهودي للحكومة المغربية : ثالثا  عل مستوى اإلخبى

 عىل مستوى الجالية اليهودية بالمغرب : أوال

ي  170لقد رصح وزير السياحة السابق      
ف ف  ي حي   إعبى للمغرب األقىص بتفرد النظام المغرب 

ية كجزء من الهوية المغربية، ألن حسبه ملك المغرب 0033دستور  باليهود المغاربة وبالعب 

ي تجمع بي   اليهود 
أمب  للمؤمني   وليس للمسلمي   فقط، كما رصح بروابط األخوة التى

رب، ولكن عل الرغم من ذلك إال أن األوضاع اإلقتصادية المغربية من جهة والمسلمي   بالمغ

ي لهجرة اليهود المغاربة نحو فلسطي   المحتلة من جهة أخرى ساهم 
وتشجيع الكيان الصهيوب 

ي إنخفاض هؤالء من 
ألف إىل ثالث آالف، ولكن السياحة اليهودية نحو المغرب  090ف 

 .171ةتتجاوز  الخمسي   ألف لوجهات مختلف

و إن التاري    خ ذاته لم يستقر عل تحديد دقيق للتواجد اليهودي بالمغرب األقىص، ولكن       

ي تكونت بسببه من 
ي العالقات التى

ي هذا التواجد بحد ذاته ، بل تكمن ف 
اإلشكالية ال تكمن ف 

ة  خالل السياحة وإزدواجية الجنسيات، ومن خالل تدخل الكيان اإلرسائيلي  بطرق غب  مبارسر

ي 
ي السياسة الخارجية للمغرب، وهذا خطر عل األمن القومي ف 

 الجالية اليهودية المغربية وف 

 . ي ي مستقبال، وقد يتسلل ذات الخطر إىل دول المغرب العرب   المغرب 

                                                             

ي خانة اإلرهاب ، عل غرار   169 
ي ف 
بعض الدول العربية الكثب  من دول العالم تصنف جيش حزب هللا اللبناب 

 .مثل مرص ، اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 

  /https://www.maghrebvoices.comكريمة أحداد، هكذا تعيش الطائفة اليهودية بالمغرب،  170 

01/07/0037  

ديغو هو األمي   العام لم ج بب  جلس الطائفة اليهودية بالمغرب والعالم، شغل سابقا منصب وزير " سب 

ي مدينة مكناس عام  3116و 3111السياحة ما بي   سنتي   
،ولد ف  ي

ي عهد الحسن الثاب 
، وينتمي إىل 3117ف 

عائلة الحاخامات الكبار الذين قدموا إىل مكناس بعد ترحيلهم من إسبانيا من طرف المسيحيي   

 . "3169وحتى وفاته عام  3117ن رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب ما بي   الكاثوليك،كان الذي كا

 كريمة أحداد، المرجع ذاته. 171 

https://www.maghrebvoices.com/
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فأمور الجالية ال تتوقف عند مستوى المواطنة وممارسة الطقوس الدينية، بل قد تمتد إىل 

ي وتهويده اق المجتمع المغرب 
بإستغالل كل الوسائل المتاحة من التمويل الماىلي إىل  172إخبى

 الوسائل التكنولوجية إىل نشر الثقافات اليهودية وإختالط األنساب كذلك. 

  اإلشائيىل  : ثانيا
 عىل مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوب 

ي بكل وسائله الدبلوماسية لبسط سيادته عل إقليم              بعدما سىع النظام المغرب 

ي ، لم يجد بدا من ذلك حيث قابله ا
لصحراء الغربية قبل أن يتحرر من اإلستعمار اإلسباب 

مجلس األمن وهيئة األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بأن هذا اإلقليم غب  تابع ولشعبه 

ه، فراح يعقد إتفاقية ثالثية مع إسبانيا وموريطانيا إلقتسام هذا  ي تقرير مصب 
 
الحق الكامل ف

يم ، وهذا ماحدث أي بسط المغرب سيادته عل الجزء الشماىلي وموريطانيا بسطت اإلقل

ي .   سيادتها عل الجزء الجنوب 

ومع إنسحاب موريطانيا نتيجة للمقاومة الصحراوية والضغوط اإلقليمية والدولية واإلنقالب 

، ومع إستمرار الب    ي اع المسلح الحاصل بموريطانيا ذاتها، إستحوذت المغرب عل الجزء الجنوب 

أصبحت المغرب مستحوذة عل ثماني   بالمئة من اإلقليم، أما هيئة البوليساريو فمتمكنة 

اف العديد  ين بالمئة، ولكن النظال الصحراوي الدبلوماسي لم يتوقف مع إعبى فقط من عشر

من الدول بالجمهورية العربية الصحراوية، إذا ما تمر سنة إال وصدور قرار أممي فحواه حق 

 ير المصب  لهذا الشعب. تقر 

ي بسط السيادة عل 
ي لتحقيق أطماعه ف  فلما لم تعد تنفع المسارات الدبلوماسة النظام المغرب 

هذا اإلقليم، راح يسىع خارج اللعبة الدبلوماسية أين وطن عالقاته مع الرئيس األمرييي دونالد 

ي إصدار الرئيس ا
فيا يتمثل ف  اف ترامب وتباحذا القضية، ليجدا حال رص  ألمرييي لقرار اإلعبى

ي 
ي التطبيع مع 0000ديسمب   30بهذه السيادة ف 

اف موجعا، إذ تمثل ف  ، ولكن ثمن اإلعبى

ي وعل الجزائر بالخصوص.    ي دول المغرب العرب 
ى
ي الذي يعد عدوا لكل باف

 الكيان الصهيوب 

ي األ
فق مثل ولم يتوقف التطبيع عند هذا الحدود بل بدأت تبعاته المؤلمة تلوح وتفوح ف 

ي المجال العسكري بتاري    خ 
ي لمذكرة تفاهم ف 

 00توقيع نظام المغرب األقىص والكيان الصهيوب 

، أين يتم تبادل الزيارات الرسمية ، والتعاقد عل الصفقات العسكرية ، وهذه  0003نوفمب  

بينهما  الرسميات كانت تتويجا للكثب  من العالقات الشية القديمة ، وتتويجا إلتفاقية التطبيع

 برعاية أمريكية.  0000دسمب   30الذي حدث بتاري    خ 

ي سلم الخطورة ، إذ عل  
ي فريدة من نوعها ف 

وإن مذكرة الدفاع المغربية مع الكيان الصهيوب 

ي ترتبط مع هذا الكيان بإتفاقيات التطبيع عل مسار السالم 
كس الدول العربية الخمس التى

                                                             

ي المناهج المدرسية172  
، / https://www.alhurra.com،  فرنس برس، المغرب يدخل الثقافة اليهودية ف 

31/30/0000 ،31.00 

ي إطار برنامج واسع لإلصالح المناهج الدراسية "لقد تم 
ي ف  بوي المغرب 

ي المنهج البى
إدراج الموروث اليهودي ف 

 ".0030بورسر العام 

https://www.alhurra.com/
https://www.alhurra.com/
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العربية المتحدة ، فإن وجه التفرد كونها إتفاقية فحسب عل غرار األردن ومرص واإلمارات 

ك والتعاون العسكري، ولنا تصور خطورة التعاون العسكري مع كيان عدو لكل  للدفاع المشبى

ف األمة وإقامة سفارة  ، وإذ ال نستبعد أن يغامر المغرب األقىص برهن رسر ي دول المغرب العرب 

 بالقدس الفلسطينية. 

ي إىل قاعدة خلفية وشكل التطبيع كذلك تهديدا  اب المغرب 
لألمن القومي الجزائري بتحول البى

، إىل جانب تهديد األمن القومي لكل الدول العربية الباقية ضمن إطار المغرب  ي
للكيان الصهيوب 

، خصوصا وأن الجزائر  تدعم القضية الفلسطينية وتدعوا وتناضل من أجل إستقالل  ي العرب 

ة ضمن حدود اإلتفاقية  مع اإلبقاء عل القدس عاصمة لها،  3167األممية لسنة هذه األخب 

وباألخص كذلك ال تعتب  أن حركة حماس بقطاع غزة كحركة إرهابية عكس بعض الدول 

ي هذا اإلعتبار. 
 
ي سايرت الكيان اإلرسائيلي ف

 العربية التى

ي من تمك
ي بعد هذا التطبيع حي   طالب اإلتحاد اإلفريقى

ينه من كما زاد تمادي الكيان الصهيوب 

عضوية اإلتحاد كعضو  مراقب ، أين باركت ذلك المغرب األقىص وبعض الدول اإلفريقية، 

ووضعت الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لتمنع هذا الكرنفال من الوقوع، وتمكنت من ذلك، 

 . ي
 وخطوة كهذه كان بإمكانها هدم كيان وأهداف اإلتحاد اإلفريقى

اق اليهو : ثالثا  دي للحكومة المغربية عىل مستوى اإلخت 

ي حقبة       
لقد كان المغرب األقىص ذلك المالذ اآلمن لليهود عب  التاري    خ ، وعل الخصوص ف 

مطاردتهم للقضاء عليهم من طرف محاكم التفتيش اإلسبانية ومن طرف الملوك اإلسبانيي   

وصية ، وتلت كذلك خص 3010الكاثوليكيي   بعد سقوط  غرناطة آخر قالع األندلس سنة 

ي زمن الحماية 
المالذ حي   حمايتهم الملكية من طرف محمد الخامس للمتابعات الفرنسية ف 

ي الذي تعرضوا 
الفرنسية للمغرب، وخصوصية أكب  حي   فرارهم من المحرقة والتطهب  العرفى

ي أودولف هتلر، وهذا التواجد والمودة مع األرسة الحاكمة خلق ذات 
له عل يد النازي األلماب 

مع الشعب، كما ساعد األغلبية الساحقة لليهود المغاربة من اإلنتقال إىل الكيان الجو 

ي سنة  173اإلرسائيلي 
ي لحياة 174 3109بعد اإلحتالل الفلسطيت 

وي    ج الصهيوب  من خالل البى

 الرفاهية ولحاجة الكيان ألبنائه من مختلف دول العالم. 

                                                             

ي المناهج المدرسية 173 
، / https://www.alhurra.com،  فرنس برس، المغرب يدخل الثقافة اليهودية ف 

31/30/0000 ،31.00 

ي "إرسائيل".. لمن الوالء؟ ن بوست،   174 
، نفوذ اليهود المغاربة ف  ي

، 39/00/0003عبد الحكيم الرويىص 

30.10  

https://www.noonpost.com/content/39853 

ي "إرسائيل" أكبر من مليون يهودي من أصول مغربية، وهذا العدد 
ا ف  " من بي   ستة ماليي   نسمة، يعيش حاليًّ

ي بعد اليهود الروس، ضمن ألنهم األكبر إنجاًبا، أما اآلن مرشح لالرتفاع
ي المركز الثاب 

كيبة   فهم يأتون ف  البى

" ي المجتمع اإلرسائيلي
 الديمغرافية الهجينة ف 

https://www.alhurra.com/
https://www.alhurra.com/
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هم من ذات األصو  ي حد ذاتهم وكغب 
 
ل يضمرون ماال يبدون وخب  دليل ولكن اليهود المغاربة ف

ي هاجر إليها 
ي المدينة المنورة التى

 
ي محمد صل هللا عليه وسلم ف نكثهم العهد مع النت 

175 ،

ي 
ي القرآن الكريم، حيث يفظح جرائمهم التى

 
ي أنزلها هللا تعاىل ف

وأكبر من ذلك الحقائق التى

ي فتنة 
معهم، ولكنها تذكرة، وعل وصلت حد قتل األنبياء، ولسنا من خالل هذا العرض نبىع 

ي مواطن النفوذ السياسي بي   المغرب والكيان اإلرسائيلي ، 
 
الخصوص ذلك التداخل الكبب  ف

حيث سدس السكان اليهود للكيان ينحدرون من أصول مغربية بما يفوق المليون نسمة من 

ات اآلالف منهم ال ينقطعون عن الزيارات الس ، وعشر ياحية مجموع السكان الستة ماليي  

 والدينية والعائلية للمغرب األقىص، حيث هناك رحالت جوية منتظمة بي   المغرب والكيان. 

، وأكيد أن بعضهم أو جلهم  176فالحكومة الحالية للكيان بها عشر وزراء من أصول مغربية 

حيل القرصي ، هدم  ي من خالل البى
ي الفلسطيت 

ى
ي الممنهجة للتطهب  العرف

 
مساهم الحرب ف

كنية عل ساكنيها ، تدمب  المغروسات الفلسطينية وعل الخصوص الزيتون ، األحياء الس

ها إال تحت  الحصار اإلقتصادي الدائم لقطاع غزة وما ينجر عليه من فضاعات ال يمكن تأطب 

ي . 
ي والقانون الدوىلي اإلنساب 

ي يندد بها القانون اإلنساب 
 عنوان جرائم ضد اإلنسانية التى

ي ا
لحكومة المغربية الكثب  من المناصب ذات األهمية السياسية وبالمقابل كذلك نجد ف 

ي 
اق السياسي كان أحد أهم األسباب ف  واإلقتصادية قد منحت لليهود المغاربة، وهذا اإلخبى

ي  ي مع الكيان اإلرسائيلي ولكن بمفهوم أخطر من التطبيع العرب  ميالد فكرة التطبيع المغرب 

اوز هذا المفهوم، كون السالم موجود أصال بي   اآلخر والذي كان بناؤه السالم، حيث تج

، ليصل إىل إتفاق خطب  عل المغرب ذاته واألمة العربية وعل الخصوص العربية  الجانبي  

ي لشقيق 
ك، أين تحول المحتل إىل صديق وف  المغاربية، أال وهو إتفاق عسكري للدفاع المشبى

ي الدفاع ضمن أو ال
، ولكن السؤال األكب  يتمثل ف  ي تحامل ضد من، أكيد أن التاري    خ عرب 

سيكشف الكثب  من المستور ، ولكن بوادر إقامة المغرب لسفارة بالقدس قائمة ورصاع 

 المغرب مع الصحراء الغربية قد يتأزم ويجر المنطقة إىل ماال يحمد عقباه. 

وعليه فمعادالت سياسية كهذه يمكن حلها بمعرفة نوايا الساسة، ولكنها بالنهاية ال تخدم 

، كما ال تخدم البتة العالقات اإلقتصادية بينهم ،  ي  دول المغرب العرب 
العالقات السياسية بي  

ي شلل مستمر . 
ي ف  وع إقامة إتحاد المغرب العرب 

 وهذا ما يضع مشر

                                                             

، بنو قينقاع وبنو قريضة .  175   إنهم قبيلة بنو النضب 

، المرجع ذاته. 176  ي
 عبد الحكيم الرويىص 

ي العادة ينتمونلدولة االحتالل  " يزخرالمشهد السياسي 
إىل أحزاب   بأسماء من أصول مغربية، الذين هم ف 

ضاءهم بالنظر لقاعدتهم االنتخابية، حتى إن بنيامي   نتنياهو حي   شكل 
يمينية، لهذا يحاول زعماء اليمي   اسبى

، أي ثلث  ي ة وزراء من أصل مغرب 
ي غانتس، شملت باإلضافة إىل رئيس الكنيست عشر

ة مع بيت  حكومته األخب 

  راء "إرسائيل". وز 
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  األجنت   عىل السيادة العربية
 

  : آثار التنوع الثقاف
 المطلب الثاب 

ي عل سياسة الباب المفتوح كنهج إقتصادي        لقد إعتمدت العديد من دول الخليج العرب 

ي والتقدم ، أي مرحبا بالجميع 
ى
ي بهدف  الرف أمام اإلستثمارات األجنبية ورأس المال األجنت 

ي لهذه الدول ، وهذا ما دأبت عليه  اإلمارات العربية  ي التقدم التكنولوح 
 
مادام ذلك يصب ف

كويت ، قطر وسلطنة عمان ،والمملكة العربية السعودية  ، ولكن بالنهاية هذه المتحدة ، ال

السياسة غب  المدروسة بجودة  وعناية جنت عليها الكثب  من السلبيات ، حيث بات بعضها 

يشكل خطرا عل األمن القومي من جهة وي  هدد السيادة القانونية لتلك الدول من جهة أخرى ، 

ي الذي تحول إىل خطر مهدد ومن هذه المخاطر نجد إش ي األجنت 
 
 .كال التنوع الثقاف

يعات الدولية تدعوا إىل تشجيعه ،  ي ذاته ، فالتشر
 
ي التنوع الثقاف

 
طبعا اإلشكال ال يكمن ف

ي غب  
 
اث الثقاف ي غب  المادي ، وهذا ما نصت عليه إتفاقية صون البى

 
وبالخصوص التنوع الثقاف

ي عن منظمة ال 0001المادي الصادرة سنة 
 
يونسكو ، بعد صدور اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف

 .177عن المؤتمر العام  للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان  0003سنة 

ي إختالف الرؤى الفكرية بي   الدول العربية المستضيفة للثقافات األجنبية 
و يكمن اإلشكال ف 

ي المتعددة والدول األجنبية المصدرة لها ، و نظرة اللوبيات العالم
ي لم تفشل ف 

ية المعادية التى

تحقيق مرادها الفكري من هذه المعادلة ، وهذا ما سنعرفه من خالل تسليط الضوء عل 

 : الفروع التالية 

  ي إطار حقوق اإلنسان : الفرع األول
ي ف 
نظرة منظمة اليونسكو الدولية  للتنوع الثقاف 

 من خالل

  ي
 ثقافات األجنبية المتعددةنظرة الدول العربية المستضيفة لل: الفرع الثاب 

  نظرة الدول األجنبية المصدرة للثقافات األجنبية إىل الدول العربية: الفرع الثالث 

  ي : الفرع الرابع  نظرة فكرية لتعدد الثقافات األجنبية بالعالم العرب 

                                                             
ي ،  177

،  0003نوفمب   1المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، المؤتمر العام ، اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف 

www.ohchr.org 31.10،  07/00/0031 ، تحميل 

ي متاح للجميع - 6المادة 
 نحو تنوع ثقاف 

ي الحرص عل تمكي   كل الثقافات من التعبب  " إىل جانب كفالة 
التداول الحر لألفكار بالكلمة والصورة، ينبىع 

، وتعددية وسائل اإلعالم، والتعددية اللغوية، والمساواة  عن نفسها والتعريف بنفسها. ذلك أن حرية التعبب 

ي 
ي والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما ف 

ي فرص الوصول إىل أشكال التعبب  الفت 
ي صورتها ف 

 ذلك المعارف ف 

، هي كلها ضمانات  ي وسائل التعبب  والنشر
ة ف  ي أن تكون حارص 

الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات ف 

ي 
 " .للتنوع الثقاف 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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  :  الفرع األول   
 

 نظرة منظمة اليونسكو الدولية  للتنوع الثقاف

ي دوما إيجابية ، فهي تنظر إليه من خالل  
 
إن نظرة منظمة اليونسكو الدولية للتنوع الثقاف

ي 
 
 : عل أنه  178اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف

  كا لإلنسانية وهذا بموجب المادة األوىل من اإلعالن  179تراثا مشبى

 ام حقوق اإلنسان وهذا بموجب المادة الرابعة و الخامسة من اإلعالن  داللة عل إحبى
180 

   مسار لتحقيق التعددية الثقافية ،وهذا بموجب المادة الثانية من اإلعالن العالمي

ي 
 
 181للتنوع الثقاف

  182محرك للتنمية، وهذا بموجب المادة الثالثة من اإلعالن 

                                                             

ي ،  178 
،  0003نوفمب   1المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، المؤتمر العام ، اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف 

www.ohchr.org  31.10،  07/00/0031، تحميل 

ي أصالة وتعدد الهويات " – 3المادة  179 
تتخذ الثقافة أشكاال متنوعة عب  المكان والزمان. ويتجل هذا التنوع ف 

 للتبادل
ً
، بوصفه مصدرا ي

ي تتألف منها اإلنسانية. والتنوع الثقاف 
ة للمجموعات والمجتمعات التى  الممب  

ي بالنسبة للكائنات الحية. وب  هذا  ورة التنوع البيولوح  ي رص  وري للجنس البشر والتجديد واإلبداع، هو رص 

اف به والتأكيد عليه لصالح األجيال  ي االعبى
ك لإلنسانية، وينبىع  اث المشبى ي هو البى

المعت  يكون التنوع الثقاف 

 ".الحالية واألجيال القادمة

ام كرامة األشخاص. فهو إن الدفاع عن ال"  - 0المادة  180  ي ال ينفصل عن احبى
ي واجب أخالفى

تنوع الثقاف 

ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وخاصة حقوق األشخاص المنتمي   إىل أقليات  ام باحبى ض االلبى  يفبى

ي لكي ينتهك حقوق 
. وال يجوز ألحد أن يستند إىل التنوع الثقاف  والمنتمي   إىل جماعات السكان األصليي  

 من نطاقهااإلن
ّ
ي يضمنها القانون الدوىلي أو لكي يحد

 ".سان التى

الحقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وحقوق اإلنسان عالمية ومتالزمة ومتكافلة. "  - 1المادة 

ي المادة 
ي ازدهار التنوع المبدع التحقيق الكامل للحقوق الثقافية كما ُحددت ف 

من اإلعالن العالمي  07ويقتىص 

ي المادتي   ل
من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  31و  31حقوق اإلنسان وف 

ي 
ها باللغة التى ي أن يتمتع كل شخص بالقدرة عل التعبب  عن نفسه وإبداع أعماله ونشر

وبناء عل ذلك ينبىع 

ي تعليم وتدريب ج
مان هويته الثقافية. يختارها، وخاصة بلغته األصلية. ولكل شخص الحق ف  يدين يحبى

ي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية 
ي الحياة الثقافية التى

ي أن يتمتع كل شخص بالقدرة عل المشاركة ف 
وينبىع 

ام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ي يفرضها احبى
ي الحدود التى

 ".الخاصة، ف 

ايد تنوعا ي"  - 0المادة  181  ي تبى 
ي مجتمعاتنا التى

ي ال بد ف 
 بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة ف 

ً
وما

ي 
 فيما بي   أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التى

ً
العيش معا

ي والسالم. وب  هذا 
تشجع عل دمج ومشاركة كل المواطني   تضمن التماسك االجتماعي وحيوية المجتمع المدب 

ي ال المعت  تكون التعددية 
. كما أن التعددية الثقافية التى ي

الثقافية هي الرد السياسي عل واقع التنوع الثقاف 

ي تغذي الحياة 
ي والزدهار القدرات اإلبداعية التى

، مؤاتية للتبادل الثقاف  يمكن فصلها عن اإلطار الديمقراطي

 ".السياسية

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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  183من اإلعالن   1و  9، 7محفزا ومصدرا لإلبداع ، وهذا بموجب المواد 

 184لمادة  من اإلعالن محفزا للتضامن الدوىلي ، وهذا بموجب ا . 

ي 
 
ق من خالل التنوع الثقاف وإن منظمة اليونسكو ترى أن هذه النظرة التفائلية لغد عالمي مشر

ي ألركانه األساسية 
ي كل دولة من 185ليس من السهل تحقيقها ، إال من خالل التضافر الحقيقى

 
ف

ي 
 
 :دول المجتمع الدوىلي ، وهذه األركان تتمثل ف

  القطاع العام المفعل ال المثبط 

 القطاع الخاص المفعل ال المثبط 

 ي المفعل ال المثبط
 المجتمع المدب 

وإن عملية التفعيل هذه تحتاج إىل إرادة سياسية حقيقية من طرف حكومات المجتمع الدوىلي 

ي الكثب  من دول المجتمع الدوىلي ، وعل ذلك األساس تسهر منظمة 
 
، وهذا ما يصعب لمسه ف

                                                                                                                                                                             

ي يوسع نطاق الخيارات المتاحة ل"  - 1المادة  182 
كل فرد؛ فهو أحد مصادر التنمية، ال بمعت  إن التنوع الثقاف 

النمو االقتصادي فحسب، وإنما من حيث هي أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخالقية وروحية 

 " .مرضية

إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر باالتصال مع اآلخرين. ولذلك ال " – 7المادة   183 

اث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إىل األجيال القادمة كشاهد عل تجارب اإلنسان بد من صيانة ال بى

ي بي   الثقافات
 ".وطموحاته، وذلك لتغذية اإلبداع بكل تنوعه وإقامة حوار حقيقى

ي تفتح آفاقا فسيحة لإلبداع  – 9المادة 
ي مواجهة التحوالت االقتصادية والتكنولوجية الحالية، التى

"ف 

ي إيالء عناية خاصة لتنوع المنتجات اإلبداعية والمراعاة العادلة لحقوق المؤلفي   والفناني   والتجديد، ين
بىع 

ي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والداللة، 
ي ال ينبىع 

وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية التى

ها  أو ممتلكات استهالكية مثلها مثل غب 
ً
 ".سلعا

ي أن تكفل السياسات الثقافية تهيئة "إىل جانب ضما – 1المادة 
ن التداول الحر لألفكار والمصنفات، ينبىع 

الظروف المؤاتية إلنتاج ونشر سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك عن طريق صناعات ثقافية تملك 

اماتها ال ام البى  . ويرجع لكل دولة، مع احبى دولية، الوسائل الالزمة إلثبات ذاتها عل الصعيدين المحلي والعالمي

ي تراها، سواء بالدعم التنفيذي أو باألطر التنظيمية 
أن تحدد سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التى

 ".المالئمة

ي الوقت الحارص  تدفق وتبادل الممتلكات الثقافية عل   -30المادة  184 
ي يتسم بها ف 

"إزاء أوجه االختالل التى

ي تعزيز التعاون وا
 لكي يتاح لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية الصعيد العالمي ينبىع 

لتضامن الدوليي  

ي 
ي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة صناعات ثقافية قادرة عل البقاء والمنافسة عل المستوى الوطت 

والبلدان التى

  " .والدوىلي 

ي الضامن " -33المادة  185 
ية  ال يمكن لقوى السوق وحدها أن تكفل صون وتعزيز التنوع الثقاف  للتنمية البشر

ي هذا اإلطار التأكيد من جديد عل الدور األساسي الذي تؤديه السياسات العامة، 
المستديمة. ويجدر ف 

ي 
 " .بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدب 
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ي ذلك ولو نسبيا  من خالل ا
ليونسكو عل إعتبار رسالتها ، مهامها ومسؤولياتها ، عل تحقيقى

186  : 

ي هذا اإلعالن عند إعداد     أ(« …(
 
التشجيع عل مراعاة المبادئ المنصوص عليها ف

ي مختلف الهيئات الدولية الحكومية؛
 
اتيجيات التنمية ف  اسبى

والتنسيقية فيما بي   الدول والمنظمات الدولية االضطالع بدور الهيئة المرجعية   ب((

كة  ي والقطاع الخاص، من أجل الصياغة المشبى
الحكومية وغب  الحكومية والمجتمع المدب 

؛ ي
 
 للمفاهيم واألهداف والسياسات المراعية للتنوع الثقاف

ي المجاالت ذات(
 
ي مجال التوعية وبناء القدرات، ف

 
ي وعملها ف

 ج ( مواصلة نشاطها التقنيت 

ي نطاق اختصاصها؛
 
 الصلة بهذا اإلعالن والداخلة ف

ي ترد خطوطها األساسية مرفقة باإلعالن الحاىلي    د((
  » .المساعدة عل تنفيذ خطة العمل التى

 

  
 نظرة الدول العربية المستضيفة للثقافات األجنبية المتعددة: الفرع الثاب 

ي  ي الواقع الدول العربية وبالخصوص دول الخليج العرب 
بنت فلسفة تطورها عل مدى ف 

ي إستقطاب اإلستثمارات الدولية ، وكان لها ذلك من باب غناها بالنفط والغاز  من 
نجاحها ف 

جهة ، ومن باب التسهيالت واإلمتيازات القانونية الالمتناهية للمستثمرين األجانب وللعمالة 

ل تتحقق عل غرار قطر األجنبية من جهة أخرى ، ولكن مع مرور الزمن بدأت أحالم هذه الدو 

، اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ، فأصبحت تنظر إىل هذا مشهد الثقافات األجنبية 

 :  المتعددة من الزوايا التالية 

 .187مكنتها من الحصول عل بعض التكنولوجيا  .3

ة  .0 ي أحيان كثب 
مكنتها من الحصول عل العمالة الرخيسة غب  المكلفة ، وإن كان ذلك ف 

ي صنع هذا الواقع المؤلم من ب
ي حقها ، وقد ساهم ف 

ي : اب اإلجحاف ف  السكوت السلت 

لإلدارة ، جشع أرباب العمل ، جشع الوسطاء مثل وكاالت التشغيل األجنبية اآلسيوية 

وع  اء غب  المشر
ي النهاية جشع بعض األكفال لتحقيق البر

ة للعمالة اآلسيوية ، و ف   المببى 

ي تشييد مكنتها من خفض التكاليف ال .1
لوجستية إلنتاج السلع ، من خالل مساهمتها ف 

 .أجود البت  التحتية الخاصة بالنقل والتخزين 

مكنتها من توفب  جو من المنافسة اإليجابية بي   المستثمرين ، وخصوصا اإلستثمارات  .0

امية عل المناطق الحرة غب  الخاضعة لسيادة القواني   اإلقتصادية للدولة 
المبى

 .يفة العربية المض

                                                             

ي ،  30المادة  186 
، تحميل  www.ohchr.org،  0003نوفمب   1من اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف 

 سا 31.10،  07/00/0031

ي .  187   ولكنها لم تتمكن من الفكر التكنولوح 

http://www.ohchr.org/
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ي ذلك كذلك  .1
 
مكنتها من خفض التكاليف اللوجستية للخدمات ، وقد ساهم ف

ي ، عل غرار دولة اإلمارات  ة ألغلب دول الخليج العرب  المساحات اإلقليمية الصغب 

 . العربية المتحدة ، سلطنة عمان ، البحرين ، قطر والكويت 

ي  .6
 
مكنتها من جودة المنتجات السلعية والخدماتية ، وقد ساهم  السياحة كذلك ف

تحقيق هذه المعادلة ، بالنظر للعدد الهائل للسياح األجانب الذين يقصدون بعض 

، قطر واإلمارات 188الدول العربية الخليجية ، عل غرار المملكة العربية السعودية 

 .العربية المتحدة 

ية مكنتها من تحقيق ال .7 ة التنافسية للمنتجات داخل وخارج إقليمها ، فالموارد البشر مب  

ي ترحب بها وتدرك قيمتها 
ي الدول التى

 
ي بالدها األصلية تقدم أقىص طاقاتها ف

 
المقزمة ف

. 

مكنتها من توسيع حجم اإلستهالك الداخلي ، علما أن حلقة اإلستهالك هي المؤثر  .9

ي النهاية التخزين أو اإلستهالك الداخلي والمحرك الرئيشي لحلقة اإلنتاج ، الذي مآ
 
له ف

أو الدوىلي فيما يخص البضائع والسلع ، وكذلك يزداد حجم الخدمات بإزدياد حجم 

ي النهاية ثمثل العمالة األجنبية بدول الخليج 
اإلستهالك ، وإن الثقافات األجنبية ف 

ة  ي بنسبة كبب   .العرب 

الكثب  من هذه الثقافات لم تبقى حبيسة ولكن بالمقابل لم تتفطن هذه الدول  إىل أن 

فضاءات العمل ، بل خرجت إىل الشارع والفضاءات العامة ، وبالكاد تدخل مكانا ما عاما أو 

ي عالم الشغل ونهيك عن قانون 
خاصا ال تجدها به ، والمفارقة واظحة بي   العالمي   ، حيث ف 

ي للمؤسسة ال
ي يديرها ، إذ يسمح ببعض العمل فكل متعامل إقتصادي له نظامه القانوب 

تى

ي قد تحقق ما سبق رسده ، ولكن قد ال يسمح بالثقافات المتنافية مع قانون 
الثقافات التى

 .، أما خارج المؤسسة فال سلطان لرب العمل عل العامل  189المؤسسة 

فتتدخل الدولة لبسط سيادتها القانونية كلما تنافت هذه الثقافات األجنبية المتعددة مع 

ي مجاىلي التنفيذ  قواني   
ي تضبط بها ف 

الدولة ، حتى عندما لم تجد القواعد القانونية التى

ي مجال هذه الثقافات 
والقضاء ، تضطر إىل سن قواعد قانونية جديدة تحكم األجانب ف 

                                                             

هناك بعض الكتاب عل إختالف تخصصاتهم من يصنف حجاج بيت هللا الحرام و المعتمرين ضمن  188 

مدينة المنورة السياح ، ولكن أعتب  ذلك من باب المغالطة ، فغاية الحاج من وراء قدومه إىل مكة المكرمة وال

هو عبادة هللا الواحد األحد الصمد ، ما عاد أوالئك المعتمرين أو الحجاج بنية غب  التعبد كالسياحة أو التجارة  

 مثال . 

ي الداخلي لها : تخضع المؤسسات اإلنتاجية  بإقليم الدولة المضيفة كقاعدة عامة إىل  189 
التنظيم القانوب 

مثلي العمال  ، إتفاقات العمل الفردية والجماعية ، إتفاقيات العمل ، الذي يعده رب العمل باإلتفاق مع م

يعات العمل الدولية الملزمة للدولة المضيفة  والقواني   اإلقتصادية . قانون العمل للدولة المضيفة ، تشر

ي عدم  إألخ ، أما اإلستثناء...للدولة المضيفة عل غرار قانون الجمارك ، الجباية ، التجارة ، اإلستثمار 
فيكمن ف 

خضوعها للقواني   اإلقتصادية وال لقانون العمل إن كانت مشيدة عل إقليم المنطقة اإلقتصادية الحرة ، 

ي  ي العرب  ة هذه المناطق عل مستوى دول مجلس التعاون الخليج   .وكثب 
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المتعددة ، فلو أن أعداد األشخاص الممثلي   لهذه الثقافات قليلة ، لضغطت حكومات الدول 

اس بسيادة قوانينها ، ولكن ما دام الوضع غب  ذلك ، حيث تصل العربية عليهم دون المس

ي ، فإنها  % 11أحيانا هذه األعداد إىل نسبة  ي بعض دول الخليج العرب 
 
من السكان األصليي   ف

ا عل حفظ النظام العام بالدولة  العربية المضيفة ، فتضطر إىل سن قواعد  تشكل ضغطا كبب 

 .قانونية خاصة باألجانب 

قانون اإلحتشام باإلمارات العربية المتحدة وبقطر ، عندما خدش الكثب  من األجانب مثل سن 

حياء األرس المسلمة من السكان االصليي   ، ومع مرور الزمن نجد بالدولة العربية الواحدة 

جملة من القواني   خاصة بالسكان العرب األصليي   وبالمقبل جملة من القواني   خاصة 

ي  باألجانب ، وهذا يفش 
اق الثقافات األجنبية المتعددة للسيادة القانونية للدولة ،  والتى بإخبى

قد تصل إىل درجة تنصيب محاكم خاصة باألجانب ، والرضوخ لهم بمنحهم إمتيازات خاصة 

ي يستظلون 
نزوال عند رغبة دولهم األصلية و مظلة المنظمات الحكومية وغب  الحكومية التى

 . بها 

 :خطر لوجدنا منهله من فإن رجعنا ألصل هذا ال

ي إستقطبت هذه الثقافات  .3
ي  التى وات النفطية والغازية الهائلة لدول الخليج العرب 

البر

 .المتعددة 

دور الحركات اإلستعمارية المشجعة  للتجار األجانب والعمالة األجنبية من خالل   .0

كتساح منحها حماية وإمتيازات خاصة ، وهذا عل سبيل المثال ما شجع الهنود عل إ 

ي ، وهنا   عل ساحل الخليج العرب 
التجارة بسلطنة عمان  ،و كذلك كان دأب اإليرانيي  

ي  ي عل دول الخليج العرب  ي السلت 
 .بدأ خطر التنوع الثقافى

ي بتشجيع وفود العمالة األجنبية لقلة السكان األصليي   من  .1 إستمرار دول الخليج العرب 

من جهة أخرى ، وطبعا هذه العمالة هي  جهة ، ولوالئهم الكبب   وإنخفاض مرتباتهم

 .الصورة االصلية لخطر الثقافات األجنبية المتعددة 

ي مجال  .0
ي بتشجيع وفود المتعاملي   اإلقتصاديي   سواء ف  إستمرار دول الخليج العرب 

ة ، وإعماال بسياسة الباب المفتوح سهلت لهم  ة أو غب  المبارسر اإلستثمارات المبارسر

كانوا يفضلون أن تكون أجنبية كونها غب  مكلفة ، والتعامل   إختيار العمالة ، حيث

معها جد سهل مقارنة مع  العمال العرب األصليي   ، وهذا كذلك شجع تدفق 

ي  ي رهنت السيادة القانونية لدول الخليج العرب 
 .الثقافات االجنبية التى

 

 العربية نظرة الدول األجنبية المصدرة للثقافات إىل الدول : الفرع الثالث 

ي الواقع لم توجد مثل هذه النظرة  ، ولكن الظاهر أن أغلب الدول المتقدمة و المنظمات    
ف 

العالمية اإلقتصادية شجعت ظاهرة اإلستثمارات األجنبية  ، ولم يكمن لهذا التشجيع عالقة 



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

124 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

ي توحيد قانون اإلس
 
ة كانت ترغب ف تثمارات بإرتفاع تعدد الثقافات األجنبية ، ولكن هذه األخب 

ي مجال المنازعات 
 
 .األجنبية وخصوصا ف

ي طريق النمو إىل معسكرات إحتالل بإسم القانون الدوىلي  
 
لتتحول إقتصادات الدول السائرة ف

ي التنمية 
 
ة لهذه اإلستثمارات ف ي الواقع بالرغم من المساهمة الكبب 

 
، وهذا ما لم يحدث ف

ذلك ظاهرة الثقافات األجنبية المتعددة  اإلقتصادية للكثب  من الدول ، وبالمقابل نجم عن

ي بعض دول العالم عل غرار بعض دول الخليج 
 
ي تفوق حتى الثقافات الوطنية أحيانا ف

والتى

ي مثل   .قطر ، اإلمارات العربية المتحدة والكويت : العرب 

ي دولها األصلية من باب حماية 
فلما صارت الظاهرة أمرا واقعا ، أصبحت هذه الثقافات تعت 

واطنيها داخل وخارج الدولة ، فهي جاليتها بالخارج من جهة ، و مصدر دخل لها إن كانت م

من باب العمالة والمتعاملي   اإلقتصاديي   ، فكالهما يجلب أمواله الصعبة إىل بلده األصلي ، 

 .وهي كذلك معنية بهذه الحماية من باب السياحة 

 األجنبية بالعالم العرب   نظرة فكرية لتعدد الثقافات :الفرع الرابع 

اف الثقافات األجنبية المتعددة لسيادة الدول العربية     عند الحديث الفكري عن آليات إخبى

ورة من باب وقوعها أو إحتمالية ذلك ، بل إكتمال الصورة يعطيك  المضيفة ، ليس بالرص 

ي هذه السيادة ، مما يمكن الغب  بإسم الحم
اية الدولية إنطباعا عاما عن نقاط الضعف ف 

اق هذه السيادة ، سواء كانت ظاهرة أو مضمرة ، ومن  ي من إعتماد آليات إلخبى
للتعدد الثقاف 

 :هذه اآلليات 

  ي تزخر بها الدول
ة للموارد الطبيعية التى آلية للتجسس عن طريق المراقبة غب  مبارسر

مارات ، المضيفة لالستثمارات الدولية من طرف الدول المصدرة لهذا النوع من االستث

 .وذلك من خالل مستثمري  ها الدوليي   

  ي األصلي للدولة
بي   اإلقامة وحتى التجنس لتغيب  النسق السكاب 

آلية ضغط لطلب المغبى

ي اإلمارات العربية المتحدة ، قطر ، الكويت والبحرين ، نهيك 
المضيفة ، كما هو الشأن ف 

بي   الذين ال يحملون أي جنسية ويطلبون الت
جنس بجنسية الدولة عن ضغط المغبى

 .المضيفة 

  ي ي أغلب دول الخليج العرب 
 آلية لتحويل النمطية اإلستهالكية للمجتمع ، كما هو الشأن ف 

  آلية لتغيب  الثقافات األصلية لمجتمع الدولة المضيفة. 

 

 نقمة النفط عىل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : المبحث الثالث

ي الخمسة ، نجد دولة           عندما ننظر إىل فلسفة الواقع اإلقتصادي لدول المغرب العرب 

موريطانيا مازالت تفتقد إىل الكثب  من البت  التحتية وإىل التنمية اإلقتصادية بالرغم من ثرواتها 

ي الحقبة 
الباطنية والسمكية عل مستوى المحيط األطلشي ، ولكن إقتصادها بدأ يتقدم ف 
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ة خ اصة مع وجود بوادر إلكتشاف النفط عل مستوى أراضيها ، وبالمقابل نجد دولة األخب 

ي 
 
المغرب األقىص وتونس غب  النفطيتان وبالرغم من ذلك حققتا تطورا إقتصاديا هائال ف

ي ،  ي اإلتحاد األوروب 
 
مجاىلي الصناعة والفالحة ، حيث الكثب  من صادراتهم القت رواجا هائال ف

ي كال البلدين نجد 
 
ي مجال التنمية السياحية ، إال أن الظرف اإلقتصادي  وف

 
ا ف رواجا كبب 

ي بها ، واإلطاحة بالرئيس  المرحوم زين العابدين  التونشي تأثر سلبا منذ إنطالقة الربيع العرب 

ي  ي المملكة العربية السعودية ، وكذلك تأثر اإلقتصاد المغرب 
 
ي منفاه ف

 
 ف

 
ي توف

بن علي التى

ي طال أمدها باألزمة اإلقتصادية ا
 .لعالمية التى

ي من حيث إعتماد كليهما عل      ه الليت  أما اإلقتصاد الجزائري  فال يكاد يختلف عن نظب 

من اإليرادات العامة  % 16و % 11مداخيل الري    ع النفطي لدرجة خيالية ، تصل أحيانا إىل 

ملة الصعبة ، اإلجمالية ، وهذا مكن البلدين من الحصول عل بحبوحة مالية ضخمة من الع

أين تعدت أحيانا  0030إىل سنة  0000خصوصا عندما كانت اسعار النفط مرتفعة من سنة  

ميل الواحد ، وحيث تصدر الجزائر ما يقارب من مليون ومئة ألف برميل  310سعر  دوالر للب 

ي  190يوميا ، وتصدر ليبيا ضعف هذه الكمية وبري    ع نفطي ممتاز 
، بالرغم من الفرق الهائل ف 

ي ا
 .لتعداد السكاب 

                                                             

ميل الواحد ، فكلما كان نوع النفط ممتازا وكان إستخراجه غب   190  ي به تكاليف بيع الب 
الري    ع النفطي نعت 

مكلف ، كأن يكون قريبا من سطح األرض وقريبا من مواب   الشحن  كان الري    ع ممتازا ، وبعملية حسابية لو كان 

ي السوق العالمية 
ميل وكانت تكلفة اإلست 10سعر النفط ف  دوالر فلن  00خراج والنقل والشحن هي دوالر للب 

كة المستخرجة إال من ري    ع قيمته  ي  30= 00-10تستفيد الشر
دوالر ، ولذلك المؤسسات األمريكية العاملة ف 

ي 
إستخراج النفط الصخري المكلف أفلست عندما تهاوت أسعار النفط بسبب الركود اإلقتصادي بفعل تفشر

ي أفريل ، وبفعل المنافس 31وباء كورونا كوفيد 
ة السلبية الروسية السعودية ، حيث وصل سعر النفط ف 

ميل ،سوف تخش هذه  00دوالر أمرييي ، بمعت  إن كان اإلستخراج يكلف  00إىل حدود  0000 دوالر للب 

ي إستخراج كل برميل .  00المؤسسات 
 دوالر ف 

ي عل مقربة من سطح األرض و  قريب جدا من مواب   وعل العكس من ذلك نجد النفط السعودي والليت 

الشحن ، أي غب  مكلف ، أما النفط الجزائري فهو من النوع الممتاز ، أما عمليات إستخراجه فلم تعد بسيطة 

ي هذا المجال أن تعدل قانون المحروقات ليسمح لألجانب بالتنقيب 
، حيث إضطرت الحكومة الجزائرية ف 

ي النفط والغاز مقابل إمتيازات  
ي ميداب 

ة لم تكن من قبل ، علما أن اإلحتياطي الجزائري من واإلستغالل ف  كبب 

النفط والغاز مازال لم يحىص نهائيا بدليل اإلكتشافات الدائمة بالجنوب وحتى عل مستوى الهضاب والمدن 

وة بالمياه اإلقليمية الجزائرية .   الساحلية ، نهيك عن تأكيدات بوجود هذه البر

ي هذا 
ي كل ولكن النقطة السلبية األوىل ف 

كة الحكومية سوناطراك عل التنقيب ف  الشأن هو عدم قدرة الشر

ي ، وهنا قد تطرح األسئلة حول مخابرها وباحثيها واألموال  ي الجال التكنولوح 
هذه األماكن لعدم تطورها ف 

ي مجال البحث العلمي . 
ي كانت ترصف ف 

 الطائلة التى

ي إرتفاع اإلستهال 
ك الداخلي لمشتقات النفط من كل أنواع وقود النقل أما النقطة السلبية الثانية فتتمثل ف 

ي ظل عدم  قدرة سوناطراك  % 10ليصل إىل حدود 
من اإلنتاج الكلي ، وقد تزيد هذه النسبة ، وعليه ف 

ي إستهالكها 
ول إىل دولة بالكاد تكق  كائها األجانب عل رفع اإلنتاج قد تتحول الجزائر من دولة مصدرة للببى ورسر

 .المحلي 
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ليون دوالر ، وكذلك الشأن  وحيث كان إحتياط العملة الصعبة للجزائر يربوا أحيانا عن البى

ي التنمية اإلقتصادية 
 
بالنسبة لليبيا ، ولذلك كان من المفروض أن يكون لهما دور محوري ف

ي   .للتكتل اإلقتصادي إلتحاد المغرب العرب 

نقمة النفط عل ليبيا وعل الجزائر بشكل مبارسر ،  ولكن لألسف ما كان ذلك ليتحقق بسبب

ي بشكل غب  مبارسر من النواحي اإلقتصادية  ولذلك سوف . وعل تكتل إتحاد المغرب العرب 

 :نسلط الضوء عل المباحث التالية 

  ي عل المستوى المطلب األول : نقمة النفط عل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي   الليت 

  : ي
ي عل المستوى المطلب الثاب  نقمة النفط عل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 الجزائري 

 المطلب األول : نقمة النفط عىل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   عىل المستوى الليت   

ي شعب متكاسل ال         
ي زمن الرئيس المرحوم معمر القذاف 

ي ليبيا ف 
لقد خلقت نقمة النفط ف 

ي المنازل نفرن من العمل وأصبحن يعتمدن عل 
يحب العمل ، وحتى رباب البيوت ف 

ي ،   الخادمات األجنبيات ، وهذا بسبب اإلمتيازات المالية الهائلة الممنوحة لكل مواطن ليت 

ي كون األ 
ة للمواطن ، ولكن الحقيقة كآلية ظاهرة ف  مر ال يتعدى حق من الحقوق المدسبى

ي تطبيقها الرئيس 
اء رضائية الشعب والسلم اإلجتماعي ، وهي آلية نجح ف  ة هي رسر المستبى

ي اإلنقالب العسكري عل األرسة السنوسية الجزائرية المالكة وعل النظام الملكي 
عندما نجح ف 

 .بأرمته 

اء والئهم له ، وحدث حيث عمد إىل اإلغداق با  ألموال والذهب عل شيوخ القبائل الليبية لشر

ي بثمار الوالء 
اء السلم اإلجتماعي قد عجزت أن تأبى ذلك مراده ، ولكن يبدوا أن عملية رسر

ي عل ليبيا  ي الحقيقة هذه . للرئيس عندما هبت رياح الثورة الشعبية للربيع العرب 
ولكن ف 

ي مازالت لم تضع أوزارها الثورة الشعبية لم تكن ربيعا ع
ل ليبيا بسبب الحروب األهلية التى

ي مهدد باإلنقسام إىل  0000لحد كتابة هذه األسطر ، إىل غاية سنة  ، حيث اإلقليم الليت 

 .دولتي   أو أكبر 

كة و  ي تود أخذ نصيبها من هذه البى
ي ليبيا جلب األطماع األجنبية ، التى

كما خلفت نقمة النفط ف 

ي ، تحت مسميات عديدة  لو عل حساب المصالح العليا وسيادة الدولة ووحدة اإلقليم الليت 

                                                                                                                                                                             

ي الصحراء أن تقدم الحكومة 
ي مجال الطاقة ، هو رفض الشعب الجزائري ف 

ي حي   النقطة السلبية الثالثة ف 
ف 

ي تجعل من 
ي مجال الغاز الصخري والنفط الصخري ، بالرغم من اإلحياطات الهائلة التى

عل أي تنقيب ف 

ي سببه التخوف م ي مصاف الدول األوىل عالميا ، وهذا الرفض الشعت 
ن مخاطر إختالط الغاز الجزائر ف 

 .الصخري بالمياه الباطنية الهائلة ، وهذه المخاطر ملموسة رغم التطمينات الحكومية 

ي الكثب  
ي لم تستخرج بعد ف 

وات الهائلة التى ونهيك عن النفط تحتل الجزائر مراكزا جد متقدمة من حيث البر

الفضة ، النوحاس ، األلومنيوم ، الحديد  اليورانيوم ، الماس ، الذهب ، الفوسفات ،: من األقاليم ، مثل 

 .إألخ .....
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ي إطارها اإلسالمي إىل التاري    خ المشبى 
 
ك من المساعدات اإلنسانية إىل مساندة القومية العربية ف

 .مع البعض ، وكلها مسميات نهشت من الدولة الليبية وأكلت األخرص  واليابس 

ي القضاء 
 
ي المرحوم معمر القذاف ي زمن الرئيس الليت 

 
وكذلك خلفت نقمة النفط عل ليبيا ف

ي   الليت 
ي الكتاب األخرص 

 
ة ف اكية مدسبى ي عل القطاع الخاص بمفاهيم إيديولوجية إشبى

النهاب 

كاء ول" تحت شعار  ي عل هذه اإليديولوجية كان " يسوا أجراء رسر ولعل إقدام الرئيس الليت 

الذي ساعد وبارك اإلنقالب العسكري " الهواري بومدين "تيمنا بالرئيس الجزائري الراحل 

ي  اليت 
ي الذي يفتقد للبت  التحتية اللوجستية  191 ،  ولكن هذه السياسة دمرت اإلقتصاد الليت 

ي إال إلستغناء إيرادات الدولة عن جباية وما رس تحييد د. وللتكنولوجيا  ور القطاع الخاص الليت 

 .القطاع الخاص ، مادام النفط يدر عل الخزينة العمومية للدولة أمواال ضخمة  

ي القطاع اإلقتصادي العام ، حيث كل العمال 
 
ا ف كما خلفت نقمة النفط تهلهال كبب 

قتل روح العمل وروح المبارة لدى والموظفون أجراء عند الدولة ، وهذا بتحصيل حاصل ي

أفراد مؤسسات القطاع اإلقتصادي العام ، وبمفهوم المخالفة ، سواء حققت المؤسسة 

اإلقتصادية الليبية العامة أرباحا أو خشت أو حتى أفلست ، فالكل سيان مادامت األجور 

 .مضمونة من الخزينة العامة للدولة 

ي عند ال سلطة الحاكمة شعورا بالطمئنينة الزائفة عل أساس وكذلك خلفت نقمة النفط الليت 

ث  ي من جهة أخرى ، فلم تكبى
الوفرة الهائلة لهذه المادة من جهة ، ونقص التعداد السكاب 

ى أن النفط عالميا مسعر بعملة  إلستغالل أموال النفط لتنوي    ع اإلقتصاد ، حيث الطامة الكب 

ي لهذه
ي  الدوالر األمرييي وكذلك الذهب ، فأي تدب 

العملة ينعكس عل اإلحتياطات المالية ف 

الخزينة العمومية ، مادامت بالدوالر األمرييي ، وأي إفالس لهذه العملة سوف يؤدي إىل 

وعل هذا األساس  . خراب اإلحتياطات المالية لذات العملة ، وقد يصبح حب  صكها أغل منها 

ت نمطية تعامالتها ا ي إستفاقت ، غب 
 كل دول العالم التى

ً
لنقدية بتنوي    ع صادراتها نوعية ووجهة

. 

ي السياسة اإلقتصادية عل مستوى السياستي   المالية 
كما سببت نقمة النفط فشل كبب  ف 

 .والنقدية ، ولكن األموال الطائلة الناجمة عن صادرات الري    ع النفطي غطت عل ذلك الفشل 

عي ة الدولية إىل مسار الدول وكذلك سببت نقمة النفط خروج الدولة اليبية  من مسار الشر

ي عل تمويل الحركات اإلرهابية الدولية 
ي معمر القذاف  المارقة ، وهذا عند إقدام الرئيس الليت 

ي منطقة 
من مال الري    ع النفطي ، وما نجم عن ذلك من تدمب  طائرة المسافرين األمريكية ف 

ي السكوتلندية عام  ا جويا بعد ، حيث فرض عليه مجلس األمن حصارا و  3199لوكارب  حرص 
                                                             

إنه زمن القوميات العربية حيث نجح اإلنقالب المرصي للضباط األحرار بزعامة الرئيس جمال عبد  191 

ي اإلنقالب العسكري ضد 
النارص عل النظام الملكي ، وكذلك نجح الرئيس الجزائري  الهواري بومدين ف 

ي معمر " التصحيح الثوري " الرئيس بن بلة تحت مسم  ، وكذلك نجح اإلنقالب الذي قاده الرئيس اليت 

ي ليبيا ،  وبالمقابل من ذلك نجح حزب البعث كحزب سياسي قومي من الوصول 
ي عل النظام الملكي ف 

القذاف 

ي العراق الشهيد صدام حسي   ، وكل هؤالء شارك
ي سوريا بزعامة الرئيس حافظ األسد وف 

وا إىل سدة الحكم  ف 

ي 
هم ف  ي الظاهر ومن غب 

ي المدعم من أمريكا وأوروبا ف 
ي العديد من الحروب العربية ضد الكيان الصهيوب 

ف 

 .الباطن 
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ي هذه القضية اإلرهابية ، وهذا بموجب القرارين 
 
قرار مجلس األمن رقم : ثبوت ضلوعه ف

ي  707
 
ي  191و قرار مجلس األمن رقم  13/01/3110المؤرخ ف

 
 .3111/ 33/33المؤرخ  ف

ي  ي القضاء عل حلم إنشاء إتحاد المغرب العرب 
 
ومن نقم النفط عل اإلتحاد هو سلبية ليبيا ف

ي إستالم رئاسة المجلس الرئاسي من الجزائر سنة عند ، وأقدم  3111ما رفض الرئيس الليت 

عل الخروج من عضويته ، ليعب  بلسان نقمة النفط أن ليبيا مستقلة ومستغنية عن إتحاد 

ي كتكتل إقتصادي   .المغرب العرب 

اعات السياسية بي   الجزائر وليبيا   
، حيث عمد وكذلك نلمس نقمة النفط عل إثارة الب 

ي  اب الليت 
ي العديد من المرات إىل تمويل قبائل التوارق الموجودين عل البى

 
ي ف الرئيس الليت 

وحتى عل مستوى دول الساحل والجزائر كذلك ، محاوال خلق فكر اإلتحاد واإلستقالل لدى 

شيوخ قبائل التوارق ، وهذا ما أغضب النظام السياسي الجزائري وحتى بعض األنظمة 

 .سية لدول الساحل السيا

ي نحو  ي هو التوجه الغريب للرئيس الليت  وما نختم به طامة نقمة النفط عل اإلقتصاد الليت 

هوس حب الزعامة والظهور الملفت ، حيث ما كانت تمر مناسبة ما وطنية أو دولية حتى 

يغدق عل األشخاص من المال العام الناتج عن الري    ع النفطي ، وحيث وصل األمر إىل درجة 

وعة للمنتخبي   من دول أجنبية لتمويل حمالتهم اإلنتخابية ،  تقديم المساعدات غب  المشر

 .وكذلك فعل مع الرئيس الفرنشي السابق ساركوزي 

ي وعل اإلقتصاد  وبالنهاية نخلص إىل أن نقمة النفط كانت وباال عل النظام السياسي الليت 

ي ، وكل ذلك إ ي كذلك ،  وعل الفكر العقائدي للمجتمع الليت  نعكس بالسلب عل إتحاد الليت 

ي الذي مازال لحد كتابة هذا البحث مجرد حب  عل ورق   .المغرب العرب 

 

  : نقمة النفط عىل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   عىل المستوى 
المطلب الثاب 

 الجزائري  

ا           ي زمن اإليديولوجية اإلشبى
ي القطاع الخاص ف 

ا ف  كية  لقد خلفت نقمة النفط تدهورا كبب 

ي الوضع كذلك بسبب سوء السياستان المالية والنقدية  3199إىل غاية  3160، من سنة 
، وبقى

ي عدم إهتمام الحكومة بهذا القطاع هو إستغنائها عن 
عل هذا القطاع ، وإن مربط الفرص ف 

ي اإلقتصاد قاعدة ثابثة تتمث
ل حباية القطاع الخاص ، مادام النفط يدر عليها أمواال طائلة ، فق 

ي 
 " . الحاجة تولد اإلهتمام " ف 

ورة التكتل للتطور  ي رص 
كما خلف النفط نقمة كبب  عل مستوى الفكر اإلقتصادي للدولة ف 

ولمجابهة القوى اإلقتصادية األجنبية ، حيث أدرك هذه القاعدة أغلب دول العالم ، المتقدم 

ي طريق النمو وعل مستوى كل قارات العالم  ، وما
زالت الدولة الجزائرية من منه والسائر ف 

ي ال تتوفر لديها أي إرادة سياسية نحو التكتل ، ولعل هذه الفلسفة الفكرية 
الدول النادرة التى

ي نظر الحكومات الجزائرية المتعاقبة عدم جدوى التكتل اإلقتصادي 
ي خلفت ف 

العقيمة هي التى

ي   .إلتحاد المغرب العرب 
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ي كما خلف واقع المال العام الراكد الناج
م عن الري    ع النفطي غب  المحرك لإلقتصاد الوطت 

أطماع عصابات نهب األموال العامة من الساسة ومن رجال األعمال ،ومن ثمة يتم تحويلها 

يبية ، وقد وصل  نحو البنوك الخارجية ونحو اإلستثمارات خارج الجزائر ونحو الجنات الرص 

يعات إقتصادية مساعدة عل النهب ي الوقت الحاىلي هناك  الحد إىل درجة سن تشر
 
، حيث ف

ي السجون ، ومتابعي   
 
العديد من الوزراء ، و رؤساء الحكومات المتعاقبة  والمدراء قابعي   ف

قضائيا بجرائم اإلستيالء عل المال العام بغب  وجه حق ، وبإستغالل النفوذ وتجاوز حدود 

ا ظروف خلفتها نقمة صالحيات السلطة الممنوحة ، نهيك عن جريمة خيانة األمانة ، وكله

 .النفط عل المال العام الجزائري 

وكذلك خلفت نقمة النقط عل الجزائر هشاشة كل القطاعات التنموية بسبب قاعدة الوالءات 

ي فرضها الحزب الحاكم 
ي "التى

منذ اإلستقالل ، فال تنصب " حزب جبهة التحرير الوطت 

ي مراكزها القانونية الهامة إال بعد الت
 
حقيق الشي الذي يثبت والء األشخاص األشخاص ف

ي 
ي المناصب العليا للدولة تأبى

 
لألشخاص وليس للقانون ، وبذات المبدأ مقررات التعيي   ف

اء الذمم باألموال العينية أو العقارية ، أو بالمحابات أو بالضغوط  بالطرق الموازية للقانون ، كشر

. مستوى التعليمي والقيادي للغالبية والتهديد ، وما يؤكد هذه الصورة النمطية هو ضعف ال

ي ال تطرح للمسابقات وال يتم اإلعالن عنها ،  
نهيك عن وجود الكثب  من الوظائف العامة التى

ي المصالح الدبلوماسية 
لمان أو ف  ي الب 

 .كمناصب العمل ف 

ي 
وحتى النقابات العمالية تحول الكثب  من نقابييها إىل قضاء المصالح الخاصة دون الخوض ف 

ي 
المصالح العامة للعمال والموظفي   ، وهذا المرض نشأ منذ ظهور أول نقابة عمالية متمثلة ف 

حيث فرض عليه قانون الوالء للحزب الحاكم ، "  UGTAاإلتحاد العام للعمال الجزائريي   " 

ي 
امج السياسية للحكومة ، ونفس الفكر بقى ي مجال تمرير الب 

ولذلك تم إستخدامها والعمال ف 

ي عل مس  .توى األفراد المعينون عل مستوى إتحاد المغرب العرب 

يعية عاجزة عن  يعات السياسة اإلقتصادية للدولة تأسيس سلطة تشر ومن نقم النفط عل تشر

اح قانون ، فإن تمكنت من ذلك بالدارجة ولملمة بعض األفكار ، ستتصدى السلطة  مجرد إقبى

احات ، من خالل قاعدة  قانونية تتضمن إلزامية تقديم هذه القواني   التنفيذية لهذه اإلقبى

حة إىل مكتب الوزير األول ، وهذا طبعا بعد إجتيازها لكل الخطوات الموضوعية  المقبى

ي    ع  ي مجال التشر
 .واإلجرائية ف 

ش ذلك بالقبول ، ليصدر بعدها القانون ، فإن رفض القانون  
ُ
فإن لم يبدي معارضة وسكت ف

ح سوف لن يصدر لوجود  ثغرة قانونية مفتعلة لبعض النخب إن تمكنت من الوصول إىل المقبى

ولذلك كانت الحكومة . هذه السلطة ، سواء من جانب نواب الشعب أو أعضاء مجلس األمة 

ي حريصة عل أن تكون السلطة  ي إتحاد المغرب العرب 
ي الحكومات األعضاء ف 

الجزائرية كبافى

يعية لإلتحاد مجرد هيئة إذعان للمجلس ال ي األعضاء التشر
رئاسي ، وكان ذلك برفضها وبافى

ي صلب قانون 
ي تدع ف 

يعية لصالح هذه السلطة ، التى التنازل عن بعض من سيادتها التشر

 .اإلتحاد بهيئة الشورى 
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ومن نقم النفط كذلك عل فكر السياسة اإلقتصادية للحكومة ولإلتحاد كذلك إرتجالية 

ي زمن إرتفاع أسعار القرارات المتخذة ، فالكثب  من القرارات ا
 
إلقتصادية تتخذها الحكومة ف

ة ، وقد ال ترى النور بعدها البتة، وخصوصا إن إعتل  النفط ، فمتى هوت تتجمد هذه األخب 

ه مجانبة للصواب ومهدرة  رئاسة الدولة رئيسا جديدا ال يرى الصواب إال بعينه ، فمشاري    ع غب 

ة هي المشاري    ع اإلقتصادية ي تحولت إىل مجرد أطالل  للمال العام ، وكثب 
 . الوطنية التى

ي بعض 
 
ي من الدول الموافقة عل الخوض ف وبذات النسق كانت الجزائر باإلتحاد المغارب 

المشاري    ع اإلقتصادية البينية ، ولكن تغب  الرؤساء يغب  النظرة الفكرية كذلك ، وأحيانا 

وع إتحادي كان قد قطع بإرتجالية فذة ذات الرئيس وحسب هواه يقرر التوقف عن تموين م شر

امه بإنشاء وتموين جامعة إتحاد المغرب  اما به ، مثل رئيس ليبيا الذي نقض إلبى  عل نفسه إلبى 

ي   .العرب 

ي كأهم تكتل إقتصادي  ي األخب  من نقم النفط الجزائري عل إنشاء إتحاد المغرب العرب 
 
وف

اف الكثب  من المنظمات الدولية ، هو عدم وجود ألي حاجة إقتصادية لهذا  192إقليمي بإعبى

ي الحارص  بأموال 
 
ي الفكر اإلقتصادي للساسة الجزائريي   ، عل أساس إستغنائهم عنه ف

 
اإلتحاد ف

ي مصب  األجيال 
الري    ع النفطي ، فكانت هذه الفلسفة الفكرية الجامدة تنم عن عدم التفكب  ف 

 .المستقبلية المتالحقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .مثل صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  192 
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  الباب 
 :الثاب 

أسباب الفشل وآليات إنعاش  

 إتحاد المغرب العرب   
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 أسباب الفشل وآليات إنعاش إتحاد المغرب العرب   : الباب الثاب 

ي ظل          
 
ي ف ي إتصفت به نخبة دول المغرب العرب 

يشهد التاري    خ عل النضج الكبب  التى

ي  اإلستعمار األجنت 
ي  193  راودتهم فكرة إنشاء تكتل إتحاد المغرب العرب 

، حيث كانوا  194، حي  

ي تحقيق البعد السياسي آال وهو اإلستقالل ، إيمانا 
 
ينظرون إىل البعد اإلقتصادي بعد النجاح ف

منهم بعدم جدوى اإلستقالل السياسي إن لم يقرن مع اإلستقالل اإلقتصادي واألمن 

وبية اإلقتصادية ، ولكن رغم النضج  هذا إال أن هذا اإلتحاد اإلقتصادي أمام قوة الدول األور 

لم يرى نور التفعيل  195بمدينة مراكش المغربية 3191فيفري  37الذي تأسس بتاري    خ 

ي لمادة القانونية ومنها ما تعلق بمعوقات : ألسباب عدة 
 
منها ما هو متعلق بمعوقات ف

سياسية ، نهيك عن المعوقات اإلقتصادية ، وأنا عل عكس الكثب  من الدراسات السابقة 

ي تاج هذه األسباب والمعوقات إىل نقمة ولعنة النفط ، ومن خالل هذا الباب سوف  أزح 

 : أسلط الضوء عل الفصول التالية 

 ي األسباب الموضوعية لفشل م: لفصل األول ا  .عاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي
ي : الفصل الثاب   .معوقات إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 ي : الفصل الثالث  .آليات إنعاش إتحاد المغرب العرب 

 

                                                             

ي و اإليطاىلي  193 
ي سبتة ومل. الفرنشي ، اإلسباب 

يلية المغربيتان مستعمرتان من ولحد الساعة مازالت مدينتى

 .طرف إسبانيا 

ي للجزيرة ، 194 
وب  ي لعبد النور بن عنبى ، الموقع اإللكبى

وب  " عل   www.aljazeera.net جزء من مقال إلكبى

ي الذي كان وليد هواجس سياسية  عكس التجمعات اإلقليمية العربية األخرى مثل مجلس التعاون الخليج 

ي إطار الحركات الوطنية المغاربية 
ي بدأ يتبلور ف  ، فإن الوعي اإلقليمي بوحدة المغرب العرب 

ً
وأمنية حديثة جدا

ي يت ين عندما بدأ مفهوم المغرب العرب 
ي تونس منذ مطلع القرن العشر

، إذ دأبت حركات التحرر ف 
ً
كّون سياسيا

ي لما بعد االستقالل  .والجزائر والمغرب عل التأكيد عل البعد المغارب 

 حيث نادت بتأسيس الدولة العربية 
ً
 قوميا

ً
ي اتخذت بعدا

ق التى ي المشر
وعل عكس الحركات الوطنية العربية ف 

ي 
ت الحركات الوطنية ف   ثم اإلقليمي  الموحدة دولة االستقالل، تمب  

ً
ي أوال

ي ببعدها الوطت  المغرب العرب 

. وهذا ما يفش غياب الرصاع بي   "الدولة القطرية" والقومية، إذ لم تعرف الدول المغاربية ذلك 
ً
ي ثانيا المغارب 

ي تتحدث عن الدولة 
ي األدبيات المغاربية التى

الهجوم عل "الدولة القطرية"، وحتى هذا التعبب  ال أثر له ف 

 قبل بناء الدولة الوطنية مما حال دون أي رصاع الوطني
ً
ي لم يوضع إطالقا ة، وعليه فبناء المغرب العرب 

ق ي المشر
ي بي   التوجهات المحلية )الوطنية( واإلقليمية )المغاربية(، عل عكس ما حدث ف   .أيدلوح 

ي كوحدة إقليمية خالل العقود المتتالية، وكانت إح دى مراحله التأسيسية واستمر تبلور مفهوم المغرب العرب 

اير/شباط  ي فب 
ي الذي انعقد بالقاهرة ف   3119. لكن السنة التاريخية تبقى عام 3107مؤتمر المغرب العرب 

، حيث انعقد مؤتمر طنجة يوم  ي بالمغرب  3119أبريل/نيسان  06ألهميتها بالنسبة للوعي السياسي المغارب 

ي وجبهة   عن حزب االستقالل المغرب 
"والذي ضم ممثلي   ي الجزائرية وحزب الدستور التونشي

 التحرير الوطت 

ي خمسة : الجزائر ، المغرب األقىص ، تونس ، ليبيا ، موريطانيا ،  195  الدول المؤسسة إلتحاد المغرب العرب 

 أما الصحراء الغربية فكانت وال زالت تشكل سجاال دوليا عل مستوى األمم المتحدة . 

http://www.aljazeera.net/
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 األسباب الموضوعية لفشل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب   : الفصل األول 

هذا الفصل سوف نسلط الضوء عل األسباب الموضوعية لفشل معاهدة من خالل         

، وهذا من خالل التحليل الموضوعي للقانون األساسي لمنظمة  ي إنشاء إتحاد المغرب العرب 

، حسبما نصت عليه معاهدة إنشاء اإلتحاد،  ولذلك سوف نتعرض إىل  ي إتحاد المغرب العرب 

 المباحث التالية : 

  ي : المبحث األول  التحليل الموضوعي للهيكل التنظيمي إلتحاد المغرب العرب 

  ي
ي إقتصاديا حسب : المبحث الثاب  تحليل األهداف النظرية إلتحاد المغرب العرب 

 معاهدة اإلنشاء

  ي : المبحث الثالث تحليل اآلليات النظرية لتحقيق أهداف إتحاد المغرب العرب 

 حسب معاهدة اإلنشاء

 

 الموضوع  للهيكل التنظيم  إلتحاد المغرب العرب   التحليل : المبحث األول 

ي من الناحية النظرية إىل حد ما شبيه          إن الهيكل التنظيمي إلتحاد المغرب العرب 

ي ، وهذا من حيث إحتوائه عل الهيئات  بالتكتالت العالمية الحديثة مثل اإلتحد األوروب 

يعية ، التنفيذية والقضائية ، ول كن ياحبذا لو إرتقت هذه الهيئات إىل درجة التالية : التشر

ي دول اإلتحاد سلطة اإلتحاد أعل من سلطة الدول 
سلطات ، لزاد وجه الشبه ، حيث ف 

ي  ي دول إتحاد المغرب العرب 
ي ، أما السيادة ف  األعضاء ، وذاك أحد أرسار نجاح اإلتحاد األوروب 

يعية ، التنفيذ ية والقضائية ، ويبدو حيث لم فأعل من سلطة كل هيئات اإلتحاد ، التشر

تتنازل دول اإلتحاد عن شت   من هذه السيادة لصالح اإلتحاد ، أن اإلتحاد سيغدوا مجرد 

جمعية إقليمية ، وهو كذلك إىل غاية كتابة هذا البحث . وسوف نسلط البحث عل هذه 

 الهيئات من خالل ثالث مطالب : 

  ي المطلب األول: التحليل الموضوعي للهيئة التشر  يعية إلتحاد المغرب العرب 

  ي ي : التحليل الموضوعي للهيئة القضائية إلتحاد المغرب العرب 
 المطلب الثاب 

  ي  المطلب الثالث : التحليل الموضوعي للهيئات التنفيذية إلتحاد المغرب العرب 

يعية إلتحاد المغرب العرب   
 المطلب األول : التحليل الموضوع  للهيئة التشر

ي صلب قانون إنشاء اإلتحاد بمجلس تدع الهيئة       
ي ف  يعية إلتحاد المغرب العرب 

التشر

عضوا عن كل دولة ،  00الشورى ، وهو مجلس مكون من اللجان الوزارية المتخصصة و من 

يعية لكل دولة أو حسب قانون الدولة العضو. ولمجلس  يتم إختيارهم إما من السلطة التشر

ي المشار 
اح الشورى دوران ، إبداء رأيه ف  ي    ع والقرارات المحالة له من مجلس الرئاسة ، وإقبى
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ي ترفع إىل مجلس رئاسة اإلتحاد ، وهذا حسب ما 
التوصيات المعززة ألهداف اإلتحاد ، والتى

ي  .  ي نص معاهدة إنشاء المغرب العرب 
 
 ورد ف

يعية حسب نص معاهدة إنشاء إتحاد  فمن أهم المالحظات المسجلة عل هذه الهيئة التشر

ي  ، أنها هيئة صورية وشكلية فقط ، بمعت  أدق إنها فقط موجودة كواجهة المغرب  العرب 

شكلية لإلتحاد لمن يطلع عل نص اإلنشاء أو يزور المقر ليطمي   عل وجود هكذا سلطة ، 

يعات و التصديق عل مشاري    ع  اح التشر يعية إقبى حيث من المفروض أن أساس السلطة التشر

ئات تنظيمية مثل مجلس رئاسة اإلتحاد وكذا التصديق عل القواني   المقدمة من طرف هي

حة  يعات المقبى ي لمجلس رئاسة اإلتحاد كأعل جهاز 196التشر
. وما يؤكد ذلك هو النص القانوب 

باإلتحاد ، والذي يشب  رصاحة إىل أن إجماع رؤساء الدول األعضاء فقط من لهم سلطة اتخاذ 

 القرار. 

ي مثال  وإستقاللية فمن خالل المقارنة بي    يعية لإلتحاد األوروب 
إستقاللية السلطة التشر

ي ، لوجدنا العكس النقيض ، حيث أقدمت الدول  يعية إلتحاد المغرب العرب 
السلطة التشر

ي اإلتحاد عل التنازل عن جزء من سيادتها لصالح الهيئات المشكلة 
األوروبية األعضاء ف 

ي الذي لمان األوروب  يعية  لإلتحاد ومنها الب  ي السلطة التشر يشكل مع مجلس اإلتحاد األوروب 

ي التصديق عل كل قواني   اإلتحاد ، نهيك عن صالحيات رقابية 
المستقلة وبصالحية واسعة ف 

ي لصالح هيئة  ي    ع فقد أقرها قانون اإلتحاد األوروب 
أخرى ، أما صالحية المبادرة بالتشر

 المفوضية . 

ي كسلطة تنفيذية مستقلة عن دول اإلتحاد فقد أقر أما المفوضية األوروبية باإلتحاد األ وروب 

ام الدول األعضاء بالقواني     
ي مراقبة مدى إلبى

لها قانون اإلتحاد إضافة إىل ممارسة سلطتها ف 

ي لها عالقة بمصالح دول 
الصادرة عن اإلتحاد التمتع كذلك بسلطة تقديم مشاري    ع القواني   التى

ي  فهي شبيهة بالحكو  يعية من خالل اإلتحاد األوروب  ي المبادرة التشر
 
مات حي   تمارس حقها ف

تقديم مشاري    ع القواني   ، فالمفوضية لديها سلطة أسم من سلطة حكومات الدول األوروبية  

، وهذا رس نجاحها ، حيث تنازلت الدول األعضاء عن جزء من سيادتها لصالح من ترع 

  مصالحها ، أال وهي المفوضية . 

لمان األو  ي إمكانية وسلطة الب   أقر لها قانون اإلتحاد األوروب 
ي أكب  من سلطة المفوضية حي   روب 

ي 
لمان ، وهذه قوة كذلك ف  ي الب 

توجيه النقد لها ، وأكبر من ذلك إمكانية إقالتها بأغلبية ثلتر

ي الهيئة . مجال إستقاللية السلطات ومراقبة السلطة للسلطة األخرى 
وهذا ما ال نلمسه ف 

يعية إلتحاد  ي ركود التشر
ي الهيئات األخرى ، وهنا مربط الفرس ف 

ي بافى
ي وال ف  المغرب العرب 

يىعي لإلتحاد ، والذي أثر عل كل الهيئات األخرى ، وعل تحقيق األهداف  المسار التشر

ي  ي معاهدة إنشاء المغرب العرب 
 .التنموية المسطرة ف 

                                                             

حة أو للمشاري    ع القانونية ، مثل المعاهدة ، اإلتفاقية ، مهما كانت الصورة الشكلية للقوا 196  ني   المقبى

وتوكول ، التوصيات ...إألخ  الب 
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ي عن جزء من سيادتها لصالح ال ي ميدان فعدم تنازل دول إتحاد المغرب العرب 
 
يعية ف هيئة التشر

ي ميدان المبادرة 
 
المصادقة عل القواني   ومراقبة تنفيذها عل مستوى الدول األعضاء أو ف

ي    ع ، سيحول الواقع شأن هذه الهيئة إىل مجرد مديرية  بوزارة من وزارات دولة من  بالتشر

 الدول األعضاء . 

  : التحليل الموضوع  للهيئة القضائية إل
 تحاد المغرب العرب   المطلب الثاب 

ي حسب قانون معاهدة إنشاء اإلتحاد بالهيئة  تدع الهيئة القضائية إلتحاد المغرب العرب 

القضائية ، ولها صالحيات قضائية وأخرى إستشارية ، حيث تقدم إستشارتها لما يحال إليها 

ي منازعات تفسب  وتطبيق معاهدات وإتفاقيات 
 
من قبل مجلس رئاسة اإلتحاد ، وتفصل ف

ي تحال من دول اإلتحاد أو 
المجلس الرئاسي ، حيث تتكون هذه الهيئة من  اإلتحاد ، والتى

سنوات ،  1سنوات ، عل أن تجدد الهيئة كل  6قضاة ، أين تعي   كل دولة  قاضيان لمدة 30

 .أما رئيس الهيئة فمنتخب لمدة عام من طرف أعضائها 

ي 
ي والتى  فإن أحدثنا مقارنة بسيطة بينها وبي   بعض صالحيات الهيئة القضائية لإلتحاد األوروب 

ي صلب قانون اإلتحاد بمحكة العدل ، مثل 
 :  197تدع ف 

     . ي مها االتحاد األوروب  ي يب 
 " تفسب  االتفاقيات والمعاهدات الدولية التى

ي المنازعات بي   الدول األعضاء حول تفسب  القواني   والمعاهدات واالتفاقيات     
الفصل ف 

 ذات الصلة. 

ي المسائل المرفوعة إليها    
 المحاكم الوطنية وتحديد القواني   الواجبة التطبيق. من  الفصل ف 

ي .      لمان األوروب  ي الطعون المقدمة من طرف الب 
 الفصل ف 

ي  .      ي الطعون المقدمة من طرف مجلس المحاسبة لإلتحاد األوروب 
 الفصل ف 

ي .      ي الطعون المقدمة من طرف البنك المركزي األوروب 
 الفصل ف 

ي إقامة دعوى أمام محكمة العدل األوروبية ما دام األمر يتعلق يجوز ألي مواطن     أوروب 

". ي يؤثر عليه بشكل مبارسر
 بترصف قانوب 

ي تتعدى سلطتها 
ي ، و التى  محكمة العدل لإلتحاد األوروب 

نالحظ أنه السبيل للمقارنة بي  

، حيث وصلت هذه اإلستقاللية لدر  ي جة القضائية سلطة الدول األعضاء باإلتحاد األوروب 

ي ، والنظر كذلك  ي بلدان اإلتحاد األوروب 
ي الدعاوى المرفوعة من طرف مواطت 

النظر والفصل ف 

ي المسائل المتعلقة 
ي الدعاوى المرفوعة من طرف المحاكم الوطنية للدول األعضاء ف 

ف 

 .بتحديد القواني   واجبة التطبيق 

                                                             

ي ،  197 
وب   30/06/0031: ، التحميل   www.aljazeera.netموقع قناة الجزيرة اإللكبى

 

http://www.aljazeera.net/
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ي الهيئة
 
ي لم يشر إىل قضاة النيابة ف القضائية . وقزم صالحيات  فقانون إتحاد المغرب العرب 

ي الدعاوى المرفوعة فقط من طرف دول اإلتحاد 
 
ي حالة وحيدة آال وهي الفصل ف

 
هذه الهيئة ف

ي حد ذاته من الدول األعضاء الخمسة ، فما بال الحال إن تعرض 
 
أو المجلس الرئاسي المكون ف

ر ما ، بسبب تطبيق إتفاقية من إتفاقيات اإل  تحاد أو معاهدة شخص ما طبيىعي أو معنوي لرص 

 من معاهدات اإلتحاد . 

ي حول  ي أمام محكمة من المحاكم الوطنية لدول إتحاد المغرب العرب 
وإن أثب  تنازع قضاب 

ي 
ي أو حول القانون الواجب التطبيق ، هل قانون اإلتحاد أم القانون الوطت 

اإلختصاص القضاب 

ي ؟ هل يمكن للمحكمة الوطنية المعنية أن ترفع دعوى إىل اله
 
يئة القضائية لإلتحاد للفصل ف

ذلك . طبعا ال يسمح بذلك قانون الهيئة القضائية ، حيث معاهدة إنشاء إتحاد المغرب 

ي من األساس تؤكد عل عل علو سلطة الدول عل سلطة اإلتحاد ، فكيف يحقق إتحاد  العرب 

ي فضاء دول سلطتهم أعل من سلطته . 
 
 أهدافه ف

ي ظل عدم تنازل دول المغ 
 
ي عن شت   من سلطاتها لصالح بعض هيئات اإلتحاد ،  وف رب العرب 

ي تنازلت عن بعض من سلطتها لصالح بعض هيئات 
ي التى ي دول اإلتحاد األوروب 

كما هو الشأن ف 

ي ، محكمة العدل األوروبية ، المفوضية األوروبية  ، سوف تتضارب  لمان األوروب  اإلتحاد كالب 

ي النهاية مصالحها ، ولن تجد توصيا
ت اإلتحاد آذانا صاغية من طرف كل الدول األعضاء ف 

 لتتحول إىل قانون إقليمي صالح للتطبيق . 

 المطلب الثالث : التحليل الموضوع  للهيئات التنفيذية إلتحاد المغرب العرب   

ي من الهياكل التالية : مجلس الرئاسة  ،            تتشكل الهيئات التنفيذية إلتحاد المغرب العرب 

راء الخارجية  ، لجنة المتابعة  ، اللجان الوزارية المتخصصة ، األمانة العامة ، مجلس وز 

ي لالستثمار والتجارة  ي ، المرصف المغارب  األكاديمية المغاربية للعلوم ، جامعة المغرب الغرب 

 الخارجية . 

ي دراسة الهيئات التالية : مجلس الرئاسة  ،  مجلس وزراء 
من خالل هذا المطلب سأستثت 

ي المبحث ال
ي سأتعرض لهم ف 

خارجية  ، لجنة المتابعة  ، اللجان الوزارية المتخصصة ، كوب 

الثالث الالحق الموسوم بالعنوان : تحليل اآلليات النظرية لتحقيق أهداف إتحاد المغرب 

ي حسب معاهدة اإلنشاء   .العرب 

ي بتسليط الضوء عل الفروع التالية 
 : وعليه سأكتق 

 موضوعي لدور األمانة العامة الفرع االول : تحليل 

 ي  : تحليل موضوعي لدور األكاديمية المغاربية للعلوم
  الفرع الثاب 

  ي : الفرع الثالث  تحليل موضوعي لدور جامعة المغرب العرب 

 ي لالستثمار والتجارة الخارجية  الفرع الرابع : تحليل موضوعي لدور المرصف المغارب 
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 األمانة العامةتحليل موضوع  لدور الفرع األول  : 

ي بعد رئاسة مجلس اإلتحاد ، أما األمي   العام فيعي   
ي أهم مركز قانوب 

وتعد األمانة العامة ثاب 

سنوات قابلة  1من قبل مجلس رئاسة اإلتحاد المشكل من رؤساء الدول الخمس،  و لمدة 

ي نص معاهدة إنشاء إتحاد   للتجديد مرة واحدة
 
. أما مهام األمانة العامة فتتمثل حسبما جاء ف

ي 
 
ي ف المغرب العرب 

198 : 

  ي بالتنسيق مع سائر العمل عل تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

 .أجهزة االتحاد

  نامج عمل االتحاد بالتعاون مع لجنة ي إعداد الخطط التنفيذية لب 
 
المساهمة ف

 .المتابعة

  إعداد البحوث والدراسات وتوفب  المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص مع

 .االستعانة وعل وجه األولوية وعند االقتضاء بالكفاءات المغاربية

 ي بناء االتحاد
 
 .إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل ف

 ولجنة  االضطالع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية

المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة بالتعاون مع البلد المضيف وتوثيق هذه 

 .األعمال

  حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان

الوزارية المتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل مستند رسمي لالتحاد بما 

ي إطار االتحاد فيها وثائق المصادقة عل
مة ف   .االتفاقيات الجماعية المب 

  ي المجاالت اإلعالمية
العمل عل التنسيق بي   األجهزة االتحادية المتخصصة ف 

والتوثيق, بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات اإلحصائية والمرجعية عن 

ي مختلف القطاعات وأوجه نشاط العمل االتحادي, وجعلها متاحة
 الدول األعضاء ف 

 .للممارسي   

  ربط الصلة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية واألمانات العامة للتجمعات العربية

ك, والتعاون مع التجمعات  ي المشبى لتحديد ميادين التعاون تعزيزا للعمل العرب 

المماثلة األفريقية والتجمعات والمنظمات الدولية األخرى وذلك بالتنسيق مع أجهزة 

 .االتحاد

 ة االتحادربط ا  .لصلة بالجمعيات الشعبية والمنظمات غب  الحكومية لدعم مسب 

 

وكذلك لم يعدوا دور األمانة العامة مجال التنظب  ، بسبب عدم إستقاللية عمل المنظمة من 

 .جهة ، والذي سبقت اإلشارة إليه سابقا ، نهيك عن الظروف الظاهرة والباطنة األخرى 

                                                             

ي ،  198 
وب  ، التحميل   www.aljazeera.netقسم البحوث والدراسات للجزيرة ، موقع قناة الجزيرة اإللكبى

 :30/06/0031 

http://www.aljazeera.net/
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 مل األمانة العامة لإلتحادالظروف الظاهرة لفشل ع( أوال

ي تشكيل ودور المنظمات الحكومية ، و إن المهام 
 
ي الواقع تعد األمانة العامة محورا هاما ف

 
ف

ي سبق عرضها لدليل قوي 
ي حسب معاهدة اإلنشاء والتى المنوطة بأمانة إتحاد المغرب العرب 

عل هذا الدور المحوري ، ولكن شائت بعض الظروف الظاهرة أن تفشل أداء األمانة ، ومن 

 : هذه الظروف

تعامل األمي   العام مع دول متنافرة سياسيا إىل حد العداوة أحيانا ، كالعالقة السيئة بي   

اع بي   المملكة و الصحراء الغربية والذي لم يضع   
المملكة المغربية و الجزائر بسبب الب 

ي منتصف 
 
أوزاره إىل غاية كتابة هذه األسطر ، ومشكل غلق الحدود بي   المغرب والجزائر ف

ينات بقرار أحادي الجانب من المغرب ألسباب تتعلق باإلرهاب ، وحيث ردت الجزائر التسع

بغلق الحدود من جانبها  ، وإىل غاية كتابة هذا البحث مازالت الحدود مغلقة رغم محاوالت 

 .دبلوماسية المغرب بطلب فتحها 

ي دول اإلتحاد بي   سنة  
ى
اع السياسي بي   ليبيا وباف لعدم الوقوف  3111و 3110نهيك عن الب  

ا  جويا  وعسكريا و دبلوماسيا  عليها  ي صفها حي   فرض مجلس األمن لألمم المتحدة حرص 
 
ف

ي  ات طائرة أمريكية ، والمعروفة بقضية لوكارب  ي تفجب 
، وحاليا تمر 199إثر إتهامها بالضلوع ف 

عية دوليا وبي    جيش ليبيا بحرب أهلية وتنامي الرصاعات المسلحة بي   جيش الحكومة الشر

ف به بعض الدول العربية   .موازي تعبى

ي 
فالعالقات الثنائية الحسنة ليست إال بي   الجزائر وتونس وبي   الجزائر وموريطانيا ، وعليه ف 

ظل هذه الظروف يمكن تصور دور األمانة العامة  كدور هيئة إدارية بسيطة تابعة لمديرية ال 

ي من جوع 
 .تسمن وال تغت 

 لفشل عمل األمانة العامة لإلتحادالظروف الباطنة ( ثانيا

ي أدت إىل فشل أداء األمانة العامة 
وبعد تسليطنا الضوء عل بعض الظروف الظاهرة التى

ي هذا 
 
ي ، سوف نستعرض أهم األسباب الباطنية المساهمة كذلك ف إلتحاد المغرب العرب 

 :الفشل 

ي ، وهي الجزائر وليبيا ،-3 حيث أن هذه الدول  نقمة النفط عل بعض دول المغرب العرب 

ي حاجة ماسة إىل التكتل اإلقتصادي لإلتحاد ، مادام لديها ما يغنيها 
حسب نظرها ليست ف 

ي الري    ع النفطي 
وة . عن ذلك ، والمتمثل ف  ي عل أساس أن هذه البر ي سلت 

وهو تفكب  باطت 

ي ناضبة من جهة ، ومن جهة أخرى األوىل عدم تبذير العملة الصعبة الناتجة عن بيع الن
فط ف 

ي يمكن إنتاجها بدول 
ي للسلع و البضائع المنتجة أو التى اد من أوروبا والعالم الخارح  اإلستب 

ي تقوية التجارة البينية القائمة أساسا عل وفرة اإلنتاج ، 
اإلتحاد ، ألن بالنهاية اإلتحاد يعت 

                                                             
199  Ahmed Benchabane :L’affaire de L’ockerbie et le droit international, Mémoire 

de D.E.A en droit public   ،  faculté de droit et des sciences politiques de Tunis ، 1995 . 
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ال  السعر والجودة من جهة وعل توسيع حلقة اإلستهالك من جهة أخرى ، وهذا التوسيع

 .يوفره إال اإلتحاد 

ي نسج عالقات مع الجمعيات الوطنية ومختلف -0
 
عدم رغبة رؤساء الدول األعضاء ف

ي دفع هذا اإلتحاد نحو 
 
ي وخاصة األحزاب السياسية  ، للمساهمة ف

منظمات المجتمع المدب 

ي ، والسبب هو التخوف الدائم ألنظمة هذه
 التحول من طابعه النظري إىل التفعيل الميداب 

الدول من هؤالء األشخاص كجماعات ضاغطة ، لضعف التجربة الديمقراطية المطبقة بهذه 

ي ويتبلور لدى األمي   العام وأشخاص  جم هذا الفكر السلت 
الدول ، ولذلك من الطبيىعي أن يبى

ربط الصلة بالجمعيات : " فيتحول أحد األدوار الرئيسية لألمانة العامة .األمانة العامة 

ة االتحاد " إىل مجرد حب  عل ورق معاهدة الشعبية والم نظمات غب  الحكومية لدعم مسب 

 إنشاء اإلتحاد 

ي للنظام القائم ، -1  الفكر السلت 
ي بعض دول اإلتحاد منظمات غب  حكومية تتبت 

 
نجد ف

ي  ي مجال التكتل اإلقتصادي للمغرب العرب 
 
ة ، وخصوصا ف  .فتدافع عنه بدون بصب 

وطية ذلك بتوقيع كل  إشكالية تنفيذ القرارات-0 أو اإلتفاقيات الصادرة من اإلتحاد لمشر

أعضاء اإلتحاد وليس فقط األغلبية ، ولذلك عل مستوى األمانة العامة لإلتحاد نجد عددا  

ا من اإلتفاقيات غب  المطبقة عل أساس رفض اإلمضاء من طرف دولة واحدة ، وألسباب  كبب 

ي الكثب  من األحيان 
امج التنفيذية ولهذا ت. واهية ف  جد األمانة العامة ذاتها عاجزة عن إعداد الب 

 .لمحتوى نصوص هذه اإلتفاقيات 

أغلب إن لم أقل كل حكومات اإلتحاد تسب  شؤونها اإلدارية بطريقة مركزية ، وإن بدى -1

ي العيون ، و هذا الفكر 
ي بعض الدول وجود الالمركزية فهو مجرد ذر للرماد ف 

ظاهريا ف 

ي أ
ذهان رؤساء هذه الدول يبقى عل مستوى تكتل اإلتحاد ليبحث عن فضاء المعشش ف 

عم ولفرض نمطية المركزية عل مستوى اإلتحاد كمنظمة حكومية ، ولذلك أب  كل رؤساء  للبى 

هذه الدول أن يتنازلوا عن بعض من مسؤولياتهم لصالح بعض هيئات اإلتحاد ، تماما كما 

ي ، ع ندما تنازلت الدول األعضاء عن بعض من سيادتها حدث مع منظمة اإلتحاد األوروب 

ي و محكمة  لمان األوروب  القانونية لصالح بعض هيئات اإلتحاد مثل المفوضية األوروبية ، الب 

 .العدل األوروبية 

  
  جامعة المغرب العرب   تحليل موضوع  لدور :  الفرع الثاب 

ي ، فلإلحتاد جامعة للتعليم العاىلي ، مقرها  وحسب نص معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

، تعمل عل تكوين 200العاصمة الليبية طرابلس ، ولها فروع علمية بدول اإلتحاد الخمسة 

                                                             

ي خمس دول فحسب ، بل هؤالء ) الجزائر ، المغرب ،  200 
إن معاهدة اإلتحاد لم تضبط عدد األعضاء ف 

ط موافقة  تونس ، ليبيا ، موريطانيا ( هم األعضاء المؤسسون ، ويمكن لدول أخرى أن تطلب اإلنضمام بشر

ي منذ الحصار األعضاء ا
لمؤسسي   ، ومبدأ التوسع هذا كان من أحالم رئيس ليبيا المرحوم العقيد معمر القذاف 

ي 
ات طائرة أمريكية   3111و  3110الدوىلي الذي فرض عليه سنتى ي تفجب 

من طرف مجلس األمن لضلوعه ف 
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ي المجاالت المقررة من إدارة مجلس الجامعة ، 
 
الطلبة من السلك الثالث وكذا الباحثي   ف

ي تخدم دول 
 والتى

ً
ِتب له التواجد ، لكان متنفسا

ُ
اإلتحاد . وحقيقة هذا الشخص المعنوي لو ك

للكثب  من العلماء والنخب ، ولكن لألسف الشديد ، عدو متعلم خب  من صديق جاهل ، 

ي الجامعة بالعاصمة الليبية 
فبعدما أكد رئيس ليبيا أو الزعيم كما يحلوا له كلقب فخامة أن يبت 

ي سيكون كذلك من ، بتمويل كلي من طرفه 
، وحتى التموين البعدي للعمل العلمي والبحتر

ي تنفيذ   طرف الحكومة الليبية وكذلك أجر الموظفي   ، ولكن لألسف فجأة رفض الرئيس الليت 

ي مجرد حب  عل ورق معاهدة إنشاء اإلتحاد  امات ، لتظج جامعة المغرب العرب  كل هذه اإللبى 

 ، ألسباب واهية . 

ي ضد قراري وتتمثل هذه األسبا ي دول المغرب العرب 
ى
ي وجوب وقوف باف

 
ب حسب رئيس ليبيا ف

ا 201 191و  707مجلس األمن رقم  ا جويا ، دبلوماسيا وحرص  ، الذان يفرضان عل ليبيا حرص 

ي تفجب  طائرة أمريكية 
 
ي دوىلي ، تمثل ف ي عمل إرهاب 

 
ي تجارة األسلحة ، وهذا بسبب ضلوعه ف

 
ف

ي السكو  3199سنة  ي مدينة لوكارب 
 
ي أعضاء اإلتحاد أعضاء باألمم  202تلندية ف

ى
، فإن كان باف

ك  المتحدة ، فهل األوىل تطبيق قانون المعاهدة الذي ينص ضمن مواده عل الدفاع المشبى

ي عل دولة من دول اإلتحاد ، أم تطبيق قانون أممي  خصوصا عند حدوث أي عدوان أجنت 

وع بإسم كل صادر عن مجلس األمن ، وخصوصا عندما يكون العمل اإلر  ي غب  مشر ي الليت  هاب 

ي هكذا حاالت . 
وع ف   القواني   الوطنية والدولية ، أما قانون الحرص  فمشر

  األكاديمية المغاربية للعلوم تحليل موضوع  لدور الفرع الثالث : 

وكذلك كان شأن األكاديمية المغاربية للعلوم كشأن الجامعة المغاربية ، فاألكاديمية           

ي دول  تعد مقرا 
للبحث العلمي العاىلي المتخصص ، أين يستغلها النخبة من علماء وباحتر

ي البحث واإلكتشاف واإلبتكار العلمي  ، مع توصل هؤالء مع أقرانهم العرب 
ي ف  المغرب العرب 

ي سبق 
وحتى األجانب ، ولكن لألسف الشديد مآلها كان ذاته مآل الجامعة المغاربية التى

لتكرار يفهم ذات الفهم والتحليل الفكري حي   نعلم حسب قانون التفصيل فيها ، وتجنبا ل

ي زمن الرئي
ي معمر اإلتحاد أن الدولة المتعهدة باإلنشاء والسهر عل التموين هي ليبيا  ف  س الليت 

ي رحمه هللا
 .القذاف 

                                                                                                                                                                             

ي إنضمام السودان بداية ، وبعض الدول اإلفريقية جنوب
ي . حيث كان يرغب ف  ي ،  كعمل إرهاب  المغرب العرب 

ي المعاهدة األوىل إلنشاء اإلتحاد . ولعل دور الزعامة 
حتى وإن أدى هذا اإلنضمام إىل تغيب  موضوعي وشكلي ف 

ي تماما كالقصص الخيالية للدونكيشوت ديالمنشا وهو 
ي معمر القذاف  هذا مرض نفشي أصاب الرئيس الليت 

 .  يحارب الطواحي  

ي المؤ  707قرار مجلس األمن رقم  201 
  13/01/3110رخ ف 

ي  191قرار مجلس األمن رقم   
 3111/ 33/33المؤرخ  ف 

اف بالعمل  202  ي زمن الحق دفعت الحكومة الليبية تعويضات مالية هائلة جدا لضحايا هذه المأساة كإعبى
وف 

ي هذه القضية إىل القضاء الدوىلي . 
ي الدوىلي ، كما سلمت المتهمي   ف   اإلرهاب 
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 الخارجية لالستثمار والتجارة المرصف المغارب   تحليل موضوع  لدور الفرع الرابع : 

ي بإنشاء آلية تمويل مالية من خالل       ي إلتحاد المغرب العرب 
لقد أقر التنظيم القانوب 

ي لإلستثمار والتجارة الخارجية ، والذي مقره تونس ، حيث يهدف هذا  المرصف المغارب 

ي مندمج من خالل إعداد وإنجاز وتمويل المشاري    ع  المرصف إىل إنشاء إقتصاد مغارب 

ي دول 
 
كة ف ي اإلقتصادية المشبى

 
اإلتحاد ، و تشجيع انسياب رؤوس األموال وتوظيفها ف

 المشاري    ع االقتصادية مع تنمية المبادالت التجارية البينية . 

ولكن هذا األخب  لم يعدو الحب  الذي كتب به بسبب تأثر العالقات بي   موريطانيا والمغرب 

اعات السياسية الحدودية بسبب قضية تقرير المصب  للشعب الصحراوي ،  عل أساس الب  

ء موجود بي   الجزائر والمغرب ، وحتى دولة ليبيا كانت منشغلة سياسيا بتنمية  ي
وذات الشر

ي ، والسبب بي   ، حيث  كة بالمغرب العرب 
مشاري    ع إفريقية عل حساب تنمية مشاري    ع مشبى

رئيس ليبيا يحبذ الظهور السياسي واإلعالمي الدوىلي لدرجة تنصيب نفسه ملك ملوك إفريقيا ، 

ي و 
 
ي ف ي لم يوفر له ذلك ، هذا من جهة ، وعدم وقوف دول المغرب العرب   كالمغرب العرب 

حب  

بة  أمريكية عسكرية ، وعند  ة لرص  ك عنها عندما تعرضت هذه األخب  صف ليبيا للدفاع المشبى

ة ، أين فجرت ليبيا طائرة مسافرين  ي الشهب  فرض حصار إقتصادي عليها بسبب قضية لوكارب 

 أمريكية . 

ي عدم تفعيل هذا المرصف رغم ورغ
ي ف 

م كل هذه األسباب الظاهرة يبقى هناك سبب خق 

اإلمكانيات المالية الهائلة لليبيا أوال ثم الجزائر ثانيا ، أال وهو إقتصاد الري    ع النفطي للدولتي   ، 

ي ، وعليه  ي لدول تكتل المغرب العرب 
والذي يغنيهما حسب تفكب  الحكام عن اإلقتصاد البيت 

فكرة اإلتحاد اإلقتصادي مستغت  عنها من أساسها ، فلماذا يكلفان أنفسهما اإلهتمام مادام 

 بهذا المرصف من أساسه . 

 

  
تحليل األهداف النظرية إلتحاد المغرب العرب   إقتصاديا : المبحث الثاب 

 حسب معاهدة اإلنشاء

ي عل أهداف إنشاء هذا التكتل الحلم ،  لقد نصت  معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي 
 : والمتمثلة ف 

ي تربط األعضاء وشعوب  هم بعضهم ببعض .3
 . توثيق أوارص األخوة التى

 .تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها .0

ي صيانة السالم القائم عل العدل واإلنصاف .1
 .المساهمة ف 

ي مختلف الميادينانتها  .0
كة ف   .ج سياسة مشبى
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العمل تدريجيا عل تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس  .1

 .األموال فيما بينها

كة تهدف إىل تحقيق األغراض التالية .6  :وأشارت وثيقة المعاهدة إىل أن السياسة المشبى

   الميدان الدوىل  
 
وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق تحقيق الوفاق بي   الدول األعضاء  :ف

 .بينها يقوم عل أساس الحوار

 ميدان الدفاع  
 
 .صيانة استقالل كل دولة من الدول األعضاء :ف

 الميدان االقتصادي  
 
تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعية  :ف

وعات للدول األعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشر 

ي هذا الصدد
 
كة وإعداد برامج عامة ونوعية ف  .مشبى

  :  
 
  الميدان الثقاف

 
إقامة تعاون يرمي إىل تنمية التعليم عل جميع مستوياته والحفاظ ف

عل القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم اإلسالم السمحة وصيانة الهوية 

ه األهداف، خصوصا بتبادل القومية العربية ، واتخاذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذ

ي 
 
األساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة ف

كة بي   الدول األعضاء
 .البحث تكون مشبى

ا عل ورق ولم ترفى إىل مجال ومن جملة هذه األهداف ال  ي بقيت كذلك حب 
نظرية والتى

ي األهداف متى كان لها 
التطبيق ، سوف أركز عل تحليل األهداف النظرية اإلقتصادية وبافى

حيث أشارت المعاهدة إىل العمل عل تحقيق التنمية . تأثب  مبارسر عل األهداف اإلقتصادية 

حقق رفاهية الشعوب وتطلعاتها ، من خالل اإلقتصادية للدول األعضاء الخمسة بما ي

ي لتنقل األموال و السلع والبضائع والخدمات بي   هذه الدول من جهة ، ومن 
التسهيل الميداب 

كة   . خالل إقامة المشاري    ع اإلقتصادية المشبى

ي ذلك دراسة لنفشي ، بل  فإن عقبت عل إمكانية تحقيق ذلك من الناحية العملية فال أزح 

ي وضعها باحثون من مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  هناك العديد 
من الدراسات التى

CNUCED  من طرف صندوق النقد الدوىلي والبنك العالمي ، باإلضافة إىل العديد من 
، وحتى

الدراسات المرتبطة بمخابر البحث الجامعية وبالمراكز البحثية ، كلها تجزم عل أن المغرب 

ي إن تحول إىل تك ي وليس صوري سيكون نعمة عل شعوب العرب 
تل إقتصادي حقيقى

وحكومات البلدان األعضاء وعل المنطقة اإلقليمية المحيطة ، شمال البحر المتوسط ، 

قا مع مرص والسودان   .غرب المحيط األطلشي وجنوب دول اإلفريقية ورسر

وات الباطنية  ي من البر ات المغرب العرب  وات الفالحية  203حيث أن خب  ، ثروات الب   204، البر

اء العلمي  205والبحر والمحيط  وات نجد ثروة الشباب المتوجة بالبر ي مقدمة هذه البر
، وف 

                                                             

فوسفات ، الذهب ، الماس ، الفضة ، النحاس ، األلمنيوم ، الحديد ، المياه من النفط ، الغاز ، ال 203 

 الجوفية .....إألخ 
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ية  ي تجعل منه مؤهال ليكون أغت  تكتل إقتصادي عل المستوى  206للموارد البشر
، والتى

ي هذا 
نا إىل بعضها ولكن لألسف بقى ي أرسر

العالمي ، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التى

ي  ي سجن الحب  الذي كتبت به معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 
 
 . اإلتحاد قابعا ف

ي هي القواعد القانونية اإلقتصادية ومن أكب  المعوقات لتشكيل هذا التكتل اإل قتصادي العرب 

ي ، عل الرغم من تفرد ميالد فكرة التأسيس مقارنة بإنشاء هكذا  لمعاهدة إنشاء المغرب العرب 

ي 
 
ي ، فالفكرة لم تطرح والدول األعضاء مستقلة ، بل طرحت ف تكتالت عل المستوى العرب 

ي 
 
ي ، ولكم واسع النظر ف ي حينها بهزم دول زمن اإلستعمار األوروب  إدراك نظرة الطموح البشر

ي ، ولعل اإلشارة إىل ذلك  ي الحلف األطلشي ثم تشكيل تكتل إقليمي للمغرب العرب 
 
أعضاء ف

ي 
 
ي أو جامعة الدول العربية والذان تأسسا ف جاء من قبيل المقارنة بمجلس التعاون الخليج 

يس للشعوب ، عل خالف فكرة المقام األول لحفظ المصالح السياسية لألنظمة الحاكمة ول

ي طرحت من طرف النخب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
ي التى تأسيس إتحاد المغرب العرب 

ة حيث ال يوجد أي نضام سياسي قائم ، فالكل مستعمر  ولكن لألسف معاهدة اإلنشاء  . مبارسر

ي أو كدستور لم تحافظ عل هذه الطبيعة ، ونلمس ذلك من خالل ا
لدراسات كنص قانوب 

 .الالحقة 

تحليل اآلليات النظرية لتحقيق أهداف إتحاد المغرب العرب   : المبحث الثالث 

 حسب معاهدة اإلنشاء

ي ، إقتنعنا بأن           ي الهيكلي إلتحاد المغرب العرب 
من خالل الدراسة السابقة للنظام القانوب 

يعية وليس بسلطة مستق لة ، وكذلك كانت مجلس الشورى باإلتحاد هو شبه سلطة تشر

قناعتنا بأن الهيئة القضائية لإلتحاد هي شبه سلطة قضائية وليس بسلطة قضائية ، وكانت 

قناعاتنا تلك ال تحتاج إىل دراسة معمقة ، بل تكتشف من أبسط دراسة سطحية لقانون 

ي نابع من عدم وجود أي إرادة سياسية لدى 
معاهدة إنشاء اإلتحاد ، وإن هذا الوضع القانوب 

                                                                                                                                                                             

ي المناخ  204 
ي ، وبتنوع ف  ي بمساحة أكب  من مساحة دول اإلتحاد األوروب  لقد أنعم هللا عل دول المغرب العرب 

ي كان يضنها الكثب  عاقما إال 
ى التى  من ذلك كله هو الصحراء الكب 

وات الباطنية ، أصبحت تدر ، وأكبر  من البر

ات الفالحية ما يعجز اللسان عن الوصف من حيث الكمية و النوعية .   من الخب 

ات هائلة من  205  ي تجلب لهم خب 
لقد أنعم هللا عل المغرب األقىص وموريطانيا بتيارات المحيط الدافئة التى

ان من الدول المصدرة ل فة عل حوض أجود أنواع سمك المحيط ن حيث يعتب  لسمك ، وكذلك الدول المشر

ي أصبحت تعتمد باإلضافة إىل الصيد البحري عل زراعة السمك أو ما يسم 
البحر األبيض المتوسط ، التى

بية المائيات .   ببى

ي إليهم ، وحدث ذلك ، إذ  206  كل دول العالم المتقدم تقدم المساعدات المادية لسفر علماء المغرب العرب 

ي ، وكذلك عدم قد تنتابك الدهش ة عندما تجد عدد كبب  من المراكز العلمية الغربية من أصول المغرب العرب 

 .إهتمام حكومات دولهم بهم شجعهم عل ذلك 
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بأن يتنازلوا عن جزء من سيادتهم القانونية لصالح بعض هيئات  207أعضاء مجلس الرئاسة 

ي    ع والقضاء والهيئة التنفيذية.  ي التشر
 اإلتحاد ، وعل الخصوص هيئتى

ومن خالل هذا المبحث سوف نسلط الضوء عل تحليل اآلليات النظرية لتحقيق أهداف    

ي حسب معاهدة إنشاء ا إلتحاد ، حيث ستشمل هذه الدراسة التحليلية إتحاد المغرب العرب 

ي التنفيذ والتنظيم  ، من خالل تسليط الضوء عل المطالب التالية 
 :مجاىلي سلطتى

 المطلب األول  : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل مجلس الرئاسة 

 ي : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل
وزراء مجلس  المطلب الثاب 

 الخارجية

  اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة المتابعة: المطلب الثالث 

  المطلب الرابع : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل اللجان الوزارية

 المتخصصة

 المطلب األول  : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل مجلس الرئاسة

ي ، فإن مجلس الرئاسة هو أسم         ي إلتحاد المغرب العرب 
ي التنظيم القانوب 

حسبما ورد ف 

ي اإلتحاد ، يتكون من رؤساء الدول الخمسة ، وهو يشكل السلطة التنفيذية المستقلة 
هيئة ف 

ف عل كل هياكل اإلتحاد الموجودة ضمن إطار معاهدة اإلنشاء ، أو ممن يتم تشكيلهم  المشر

 بإتفاقيات أو قرارات جديدة . الحقا 

 وما يعاب عل هذا المجلس : 

  208يتكون من أعضاء لهم توجهات إيديولوجية مختلفة. 

  ي بالقيمة اإلقتصادية النوعية لإلتحاد كتكتل إقتصادي
ال يوجد لهم إيمان حقيقى

إقليمي  ، وهذا نلمسه من خالل المقارنة البسيطة مع تكتالت إقتصادية أخرى مثل 

ي .  اإلتحاد   األوروب 

  فوا عل صياغتها ال تمثل حقيقة ثقل اإلتحاد كتكتل وثيقة معاهدة اإلتحاد الذين أرسر

إقليمي ، حيث وردت الكثب  من قواعدها القانونية مطاطية ، معممة وغامضة أحيانا ، 

ي تدرك أهمية فكر التكتل ، حيث ال مجال للمقارنة بي   
نهيك عن بساطتها التى

ي . هشاشتها الشكلية وال  موضوعية و قانون إنشاء تكتل آخر مثل اإلتحاد األوروب 

                                                             

ية الليبية، الجمهورية  207  الجمهورية الجزائرية، المملكة المغربية، الجمهورية التونسية، الجماهب 

 .الموريطانية

هذه اإليديولوجيات الفكرية تختلف بفارق كبب  ال يقبل المقارنة  بي   األشخاص األوائل حاملوا فكرة  208 

ي ، منذ سنة   قبل إستقالل دول المغرب العرب 
ميالدي ، فحلم هؤالء بالتكتل  3101إنشاء هذا التكتل حتى

 .ن اإلقتصادي لإلتحاد واألوطان مستعمرة غب  حلم الرؤساء بعد إستقالل األوطا
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  ، أعضائه يضمرون أحيانا ماال يظهرون نتيجة للكثب  من الحساسيات السياسية

ي 
ى
وخاصة بي   الجزائر والمغرب األقىص وبي   المغرب وموريطانيا ، وبي   ليبيا وباف

 األعضاء أحيانا . 

 رارات اإلتحاد بموجب المصادقة و حيث كان من الواجب أن يسنوا مادة نفاذ ق

 209باألغلبية البسيطة ، أي ثالثة من خمسة ، سنوا مادة وجوب مصادقة كل األعضاء

. 

  وحيث ال يمكن تسيب  أبسط مؤسسة أو منظمة بقائدين ، فما أدراك بمنظمة واحدة

يقودها خمس من القادة ، وهذا ما يفش عدم تنفيذ الكثب  من قرارات اإلتحاد لرفض 

م اإلمضاء عليه حيث كان من األوىل أن يتنازل هؤالء عن جزء من صالحياتهم أحده

ي    ع لصالح مجلس  ي مجال التشر
 
وسلطتهم لبعض الهيئات باإلتحاد ، كأن يتنازلوا ف

ي مجال التنفيذ والتنظيم 
 
ي مجال القضاء لصاح الهيئة القضائية ، وف

 
الشورى ، وف

هذه النقاط نكتشف أن مجلس  لصالح مجلس وزراء الخارجية . وبناءا عل كل

ي ، فإن لم يندثر  الرئاسة ذاته ذاته حكم باإلندثار المستقبلي إلتحاد المغرب العرب 

 حقيقة تحول إىل منب  تنظب  ال أكبر وال أقل . 

  : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل مجلس وزراء الخارجية
 المطلب الثاب 

إلتحاد من أمي   اللجنة الشعبية المكلف بالشؤون الخارجية يتشكل مجلس وزراء الخارجية ل

ي 
الليبية ومن وزراء الخارجية لكل من الجزائر ، المغرب ، تونس وموريطانيا . أين يجتمع ف 

دورة عادية بحضور كل األعضاء ، وإال كان إجتماعه باطال ، فما بال واقع حال اإلتحاد وهذه 

ي إستالم رئاسة اإلتحاد من حي   رفض ال 3111الهيئة بالذات منذ 
ي معمر القذاف  رئيس الليت 

ي 
ي الظرف الحاىلي وبعد إسقاط نظام معمر القذاف 

الجزائر وعلق عضوية ليبيا من اإلتحاد ، وف 

 مازالت الوضعية عل ماهي عليه بعد تأزم الوضع السياسي و مشاهد الحرب األهلية بليبيا . 

ي كل األحوال يعد هذا األخب  أهم هيئة  
ي وف 

بعد مجلس الرئاسة من حيث المهام القانونية التى

 : ي
 خولها إياه قانون اإلتحاد والمتمثلة ف 

 التحضب  لدورات مجلس الرئاسة 

 احات لجنة المتابعة ي اقبى
 النظر ف 

 احات اللجان الوزارية المتخصصة ي اقبى
 النظر ف 

 ي المنظمات اإلقليمية والدولية
 تنسيق السياسات والمواقف ف 

                                                             

ي كانت ترفعها هيئة الشورى ، وكذا الكثب  من القرارات اإلتحادية  209 
ونتيجة لذلك العديد من التوصيات التى

ي رفض وحيد من قبل عضو ما أن تبقى التوصية  أو القرار مجرد 
مثبطة  بسبب إلزامية اإلجماع  ، حيث يكق 

 .حب  عل ورقة 
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ورة منح هذا المجلس اإلستقاللية لكي وإن الكثب   من البحوث والدراسات أشارت إىل رص 

ي ظل تنازل رؤساء الدول 
 
يتمكن من إدارة شؤون اإلتحاد ، وهذا من المستحيل أن يقع إال ف

 األعضاء عن جزء من صالحياتهم ومن السيادة القانونية لدولهم لصالح هذا المجلس . 

 ة لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة المتابعةاآلليات النظري: المطلب الثالث  

تتألف لجنة المتابعة من خمسة أعضاء ، وكل عضو يعي   من طرف مجلس وزراء دولته ، 

 ومن المهام المنوطة بهذه اللجنة : 

  يعية ، التنفيذية متابعة قضايا االتحاد بصفة تكاملية مع بقية هيئات االتحاد ، التشر

 .والقضائية 

  التنسيق حي   أداء أعمالها مع األمانة العامة 

  التنسيق حي   أداء أعمالها مع اللجان الوزارية المتخصصة 

 عرض نتائج أعمالها عل مجلس وزراء الخارجية. 

ي اإلتحاد 
ي الحقيقة تعد هذه اللجنة حلقة وسط بي   حكومات الدول األعضاء الخمسة ف 

وف 

فاضا عل عدم تداخل المهام بينها وبي   هيئات وبي   مختلف هيئات المنظمة ، ولذلك وح

اإلتحاد أن يقترص دورها عل إعداد تقارير إىل مجلس الوزراء بناءا عل متابعة كل ما يصدر من 

المنظمة من تقارير أو توصيات أو تصورات أوخطط  لتنفيذ برنامج عمل االتحاد المصادق 

عد210عليه من طرف مجلس الرئاسة 
ُ
ها بالمتابعة ، التواصل والتنسيق مع ، وهذه التقارير ت

 مختلف هيئات اإلتحاد . 

المطلب الرابع : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل اللجان الوزارية 

 المتخصصة

ي إىل آلية إنشاء أرب  ع لجان وزارية متخصصة      لقد عمد مجلس رئاسة إتحاد المغرب العرب 

 ، وهذه اللجان محور عملها هو اإلقتصاد ، أين :  01/3/3110بموجب قرار اإلتحاد بتاري    خ 

  ي ومن خارج المغرب  من العلماء من المغرب العرب 
اء والمختصي   تستعي   بالخب 

 حسبما تدعو إليه الحاجة . 

                                                             

عمل اإلتحاد تحتاج إىل قاعدة اإلجماع ، وهي قاعدة المصادقة من طرف مجلس الرئاسة عل برنامج  210 

ي غياب أو رفض عضو من األعضاء الخمسة المشكلي   
إلزامية حسب قانون معاهدة إنشاء اإلتحاد ، ويكق 

امج قبل  نامج مجرد حب  عل ورق ، وهذا مصب  أغلب الب  بسبب  3111لرئاسة المجلس أن يغدوا هذا الب 

اعات السياسية بي   الجز   
ي هذه السنة فقد علقت ليبيا عضويتها من اإلتحاد ألسباب الب 

ائر والمغرب ، أما ف 

امج التنموية ، ومازال الوضع كذلك بسبب الوضع السياسي  سياسية كذلك ، وهذا ما رهن تطبيق كل الب 

ي وإىل غاية كتابة أسطر ه
ي معمر القذاف  ي ليبيا والحرب األهلية منذ اإلطاحة بالرئيس اليت 

ي المتأزم ف 
ذا البحث ف 

 ميالدي .  0000سنة 
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  . ي األقطار الخمسة لإلتحاد
 
 تستعي   بالمجالس الوزارية القطاعية وفرق العمل ف

 عمالها عل مجلس وزراء الخارجية ، الذي وتعرض اللجان الوزارية المتخصصة نتائج أ

 يعرضه عل مجلس الرئاسة للمصادقة عليه . 

 وتمارس اللجان الوزارية نشاطها بالتنسيق مع لجنة المتابعة واألمانة العامة. 

ومن خالل هذا المطلب سوف نسلط الضوء عليها من جانب التخصص من خالل الفروع 

 التالية : 

  ي  النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خاللالفرع األول  : اآلليات
 لجنة األمن الغذاب 

  ي : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة اإلقتصاد
الفرع الثاب 

 والمالية 

  الفرع الثالث : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة البنية

 األساسية 

 ية  قيق أهداف اإلتحاد من خاللالفرع الرابع : اآلليات النظرية لتح  لجنة الموارد البشر

   الفرع األول : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل
 لجنة األمن الغذاب 

ي لإلتحاد بالتخصصات التالية :     
 تهتم لجنة األمن الغذاب 

 البحث الزراعي والبيطري 

 الفالحي واستصالح  الفالحة والصناعات الفالحية والغذائية  ومؤسسات الدعم

ي 
 .األراض 

 وة الحيوانية والصيد البحري  البر

  البيئة الغابات والمياه 

 تجارة المواد الغذائية 

ي أنها وردت عل  ي للمغرب العرب 
فهم هذه التخصصات الخاصة باألمن الغذاب 

ُ
ي الحقيقة ت

وف 

 ألمن . سبيل التمثيل ال الحرص ، وإن كانت قد لمست القطاعات األساسية لتحقيق هذا ا

ر ولقد أشارت بعض األبحاث إىل مفهوم 
ّ
ي عل أساس أنه يشب  إىل "توف

ُمصطلح األمن الغذاب 

 عندما يكون الفرد ال 
ً
ي قد تحققّ فعال

 األمن الغذاب 
ّ
الغذاء لألفراد دون أي نقص، ويعتب  بأن

 
ً
ي الغذاء مستقبال

أو  يخشر الجوع أو أنه ال يتعرض له، ويستخدم كمعيار لمنع حدوث نقص ف 

ي تقف 
ها من المشاكل التى ة ومنها الجفاف والحروب، وغب  ة عوامل تعتب  خطب 

ّ
انقطاعه إثر عد

ي "
ر األمن الغذاب 

ّ
ي وجه توف

 ف 
ً
 211عائقا

                                                             

 211 2018. Edited.-8-TOPIC FOOD SECURITY", www.ifpri.org, Retrieved 4 
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ي خالل   212كما عرف المؤتمر العالمي للغذاء 
 
ي بأنه :" هو مدى توفر الغذاء الكاف

األمن الغذاب 

ومتوافق و إمدادات الغذاء العالمية من كل األوقات، ذو قيمة غذائية، ومتنوع، ومتوازن، 

المواد الغذائية األساسية لتحّمْل زيادة استهالك الغذاء المطردة ومعادلة تقلبات اإلنتاج 

 واألسعار "

ا،   ماديًّ
ً
ي جميِع األوقاِت وصوَل

 
ي إال " عند وصول جميع األفراد ف

وال يتحقق األمن الغذاب 

ا إىل الغذاِء  ا، واقتصاديًّ ي احتياجاتهم واجتماعيًّ ي، الذي ُيلت 
ّ
بالشكٍل الكاٍف، واآلمن، والُمغذ

لون من الغذاِء لحياٍة نشيطٍة وصحّية " 
ّ
 وهذا يتطلب تحقيق  213الغذائّية، وما ُيفض

  ي والتجارة ، وتحقيق هذا
عامل الوفرة ، وهذا يعتمد عل الفالحة ، اإلمداد اللوجستى

اإلنتاج عل مستوى النبات والحيوان  العامل يحتاج إىل التكنولوجيا لتحقيق إستدامة

 وتربية المائيات . 

  عامل الجودة بمقاييس دولية 

  ي الذكي
عامل التسعب  المعقول ، ولذلك تعمل حكومات الدول عل التدعيم الغذاب 

ة من المجتمع   لصالح الفئات الفقب 

 عامل التوازن بي   حجم الوفرة و حجم اإلستهالك 

ي ت
ي الواقع لألمن الغذاب 

ي :  214حديات وف 
 تتمثل أساسا ف 

  تحدي المياه ، من حيث التواجد ، الوفرة ، تكاليف اإلستخراج ، و الجودة . وحقيقة

ي الكثب  من 
ي قد تثب  نزاعات مسلحة ف 

تعد المياه من المواضيع الحساسة جدا والتى

ق  215مناطق العالم ، وتعد كذلك بي   مرص وإثيوبيا ومياه واد النيل  ي الشر
، وف 

ي المياه ، إبتداءا من   األوسط
ي فقد حابه هللا بوفرة وجودة ف  كذلك ، أما المغرب العرب 

ي أقاضي 
 
تحلية مياه البحر إىل مياه السدود إىل المياه الجوفية المتواجدة بوفرة حتى ف

ي الحقيقة هذه الصحاري إن تم اإلهتمام بها سوف تحقق 
الصحاري العربية ، وف 

ي بإ ي العرب 
 متياز . معادلة األمن الغذاب 

                                                             
212  ,  , Conceptualizing  the linkages . FAO Food security: concepts and measurement

UN . 2003 

213  2019. -5-ed 28food security and why it matters", aifsc.aciar.gov.au, Retriev

Edited.   
214  2013) "Global Food Security: 10 Challenges" -10-Lester Brown (15

www.theglobalist.com, Retrieved 4-8-2018. Edited. 

ي العالم إلنتاج الكهرباء وللفالحة  بمساعدة  215 
شيدت إثيوبيا سدا لتجميع المياه من أكب  السدود العمالقة ف 

ي ، والذي  سوف يؤثر بالسلب عل حجم مياه النيل ، حيث سيتأثر اإلقتصاد 
دولية ودعم من الكيان الصهيوب 

اء أنها حيلة للضغط عل ي والمرصي ، ولكن يعتقد بعض الخب 
 مرص للسماح للكيان اإلرسائيلي بأخذ السوداب 

 حصة من مياه واد النيل عب  أنابيب عمالقة تمررها مرص إىل هذا الكيان عب  صحراء سيناء المرصية . 
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  ي األساس
 
ا عل الفالحة المعتمدة ف  العوامل تأثب 

تحدي تقلبات المناخ ، وهو من أكبر

 عل المطر كمختلف أنواع زراعة الحبوب . 

  تحديات األمراض النباتية المستعصية 

  ي الكثب  من المرات عل مزارع الصومال ، السودان
 
تحديات الجراد ، والذي أثرت ف

 وحتى الجزائر أحيانا . 

  تحديات التصحر واإلنجراف ، حيث عمدت الجزائر إىل إنجاز العديد من المشاري    ع

ي هذا الميدان ، ولكن عدم اإلستمرار حال دون نجاح الكثب  منها ، وكأن هذه 
 
ف

المشاري    ع هي مشاري    ع أشخاص طبيعية وليست مشاري    ع مؤسسات ووطن ، هو 

ة الرئيس الراحل المرحوم طوق النجاة للجميع ، ولعل السد األخرص الذي حرص علي

اف  ق إىل أقىص الغرب ، تحت إرسر هواري بومدين للحد من التصحر من أقىص الشر

وع توقف بموت الرئيس ، وهكذا  ي ، ولكن المشر
ي الوطت  وبسواعد أفراد الجيش الشعت 

 الدول عندما تتحول إيديولوجية التفكب  من خدمة الصالح العام إىل خدمة األشخاص 

  ي النمو بي   إرتفاع عدد السكان  تحدي اإلنفجار
ي عند إختالل معدل التوازن ف 

السكاب 

ي اإلنتاج للنسبة الزائدة من جهة أخرى . 
 من جهة وعدم تحقيق فائض ف 

  . تحدي الفساد اإلداري الذي يحول قوة دولة المؤسسات إىل ضعف دولة األشخاص 

 

ي يحقق من خالل
ي يتوافر عل كل العوامل التى ي ،  بل وأكبر وإن المغرب العرب 

ها األمن الغذاب 

ي المغرب 
من ذلك  بأن يتحول إىل بلد مصدر بإمتياز ، وهذا األمن متحقق إىل حد كبب  ف 

ي تونس لعدم وجود نقمة النفط المدمرة  للقطاع الفالحي الخاص 
 .  216األقىص وف 

ي  أن يهتم بهذا ال
ي إن تحول إىل تكتل إقتصادي حقيقى جانب  ، فقط عل إتحاد المغرب العرب 

ففيه الخالص من الكثب  من المشاكل اإلجتماعية كالبطالة  ، باإلضافة إىل تحقيق السيادة 

ي الشعوب ، وهو كرم من هللا 
ورفاهية الشعوب . نهيك عن تقديم المساعدات اإلنسانية لبافى

ي يوسف عليه السالم .  ي زمن النت 
ي القديم مرص ف 

 أكرم به ف 

  : اآلليات 
 النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة اإلقتصاد والماليةالفرع الثاب 

 إن هذه اللجنة تهتم بالسياسة اإلقتصادية من حيث :   

  التخطيط 

 التمويل 

    التأمي 

                                                             

ي المسح الدائم  216 
ي منح القروض بال حساب ، كما ال يعت 

إهتمام الدولة بالقطاع الفالحي الخاص ال يعت 

ي عل الفالحة ، وهذه السياسة متواجدة بالجزائر ، وهي من لديون الفالح ، فذلك كذلك كساد بعين
ه يقىص 

ة من المداخيل  ي هذا المجال دوما تسخر نسبة معتب 
ي الدول المتقدمة ف 

نقم الري    ع النفطي عل الفالحة . وف 

 إىل البحث العلمي المتخصص. 
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  التسهيالت الجمركية 

ة فهي : الطاقة، المعادن، التجارة ، الصناعة الحديثة  ي تهتم بها هذه األخب 
أما الميادين التى

 السياحة، المالية ،المصارف ، االستثمار و الخدمات.  والتقليدية ،

ي إال أنها لم  ي تكتل اإلتحاد المغارب 
 
ي رفع المبادالت التجارية البينية ف

 
ورغم أهمية هذه اللجنة ف

اعات السياسية الواهية  تحقق مجمل إهتماماتها، بسبب فشل إنشاء هذا التكتل ألسباب الب  

ي التكتل عن التكتل ذاته بموارد النفط، أين بي   بعض األعضاء، وإلستغناء بعض ا
 
لدول ف

 تحول هذا األخب  من نعمة إىل نقمة عل اإلتحاد. 

 الفرع الثالث : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة البنية األساسية

ي الدرجة األوىل من خالل اإلهتمام ب : 
 
ي ف

 تهتم هذه اللجنة بالقطاع اللوجستى

 هب   واألشغال العموميةقطاع التج 

 217قطاع النقل والمواصالت 

  يد والري  218قطاع الب 

 219كما تهتم كذلك بقطاع اإلسكان والعمران 

ي هذه المجاالت كذلك تعمد إىل 
 وف 

  ي ومن خارج المغرب  من العلماء من المغرب العرب 
اء والمختصي   اإلستعانة بالخب 

 حسبما تدعو إليه الحاجة . 

  ي األقطار الخمسة لإلتحاد . اإلستعانة بالمجالس
 الوزارية القطاعية وفرق العمل ف 

  ، اإلستعانة باللجان الوزارية المتخصصة نتائج أعمالها عل مجلس وزراء الخارجية

 الذي يعرضه عل مجلس الرئاسة للمصادقة عليه . 

 تنسيق نشاطها مع لجنة المتابعة واألمانة العامة. 

                                                             

ي النقل بالسكك الحديدية إضافة 217 
إىل المخازن العمالقة  وبالخصوص اإلهتمام بتشييد مشاري    ع عمالقة ف 

ي اإلنقاص من التكاليف اللوجستية للمنتوج 
 .والتوزي    ع األجود والتسويق كذلك ، فكلها لها أهمية بالغة ف 

يد فله بالغ  218  ي ، فقطاع الري محرك الفالحة ، أما الب  ي النهضة التنموية للمغرب العرب 
وكالهما أساسي ف 

ي األداء األهمية  للتكنولوجيا الرقمية وما توفره 
 .من جودة ورسعة ف 

ي أنجزت  219 
بعض الدول باإلتحاد تنجز كل عقد من الزمن مئات اآلالف من المساكن ، مثل الجزائر التى

ي عقدين من الزمن ، وحاليا 
ف عل إنجاز مليون وحدة سكنية جديدة ، ولكن بالرغم 0000مليون سكن ف  تشر

ي بظاللها عل هذه 
اتيجية  التسيب  . وعليه الواجب عل من ذلك أزمة السكن مازالت ترح 

الدولة لضعف إسبى

ي مشاري    ع اإلنجاز بلغة األرقام ، بل عليها أن تبحث عن األسباب 
ي ف 

ي أن ال تكتق  منظمة إتحاد المغرب العرب 

 الذكي . 
اتيجية  جديدة للسكن األخرص  افية وإسبى  الحقيقية الكامنة وراء أزمة السكن ، وأن تقدم نظرة إستشر
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ي بي   دول إت 
ي مجرد حب  عل ورق رغم أهميته ولكن القطاع اللوجستى

ي بقى حاد المغرب العرب 

ي  
ي الغذاب 

اإلقتصادية كبديل عن الري    ع النفطي بالنسبة للجزائر وليبيا ، وتحقيق اإلكتفاء الذابى

ي لهذا التكتل 
 
ي معمر القذاف ي دول التكتل ، فنظرت ونظرية الرئيس الليت 

ى
عل األقل بالنسبة لباف

ي  كنواة يمكنها اإلمتداد جنوبا 
، واإلمتداد من ناحية الجنوب  220إىل دول الساحل اإلفريقى

ي 
ى
ي ليضم السودان ، رسعان ما تبددت بسبب اإلنسداد السياسي الذي وقع بينه وبي   باف

ى
ف الشر

األعضاء من دول اإلتحاد بسبب الحصار اإلقتصادي الدوىلي الذي فرض عل ليبيا . ووقوف 

فهمه رئيس ليبيا بمفهوم  دة ، الشت   الذيدول اإلتحاد إىل جانب قرارات األمم المتح

 .الخذالن

ية الفرع الرابع : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل  لجنة الموارد البشر

، والشؤون االجتماعية،  تهتم بمجاالت التعليم، والثقافة، واإلعالم، والتكوين، والبحث العلمي

والعدل، واإلقامة وتنقل األشخاص، وشؤون والتشغيل، والرياضة، والشبيبة، والصحة، 

 .الجالية المغاربية

ولم تختلف حقيقة هذه اللجنة عن سابقاتها ، حيث كانت قطاعات إهتمامها مجرد حب  عل 

ي النهاية تحت مسم عدم وجود إرادة سياسية 
ورق كذلك ، ألسباب سبق ذكرها ، تدخل ف 

ي من أساسه . حقيقية إلنشاء هذه اللجنة أو تكتل إتحاد المغ ي العرب   رب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 الدول هي الماىلي ، النيجر و التشاد ، عل أن يتم تغيب  إسم وقانون التكتل إن تم ذلك . هذه  220 
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 معوقات فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : الفصل الثاب 

ي إقامة رصح اإلتحاد الذي راود فكر النخب العلمية      
 
ي ف لقد فشلت دول المغرب العرب 

ي 
 
والسياسية لهذه الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، فتناقشوا وإجتمعوا عل تشكيله ف

ي ، وكأنهم مرص 
ي مواجهة الغب  ، عل المستويي   اإلقتصادي واألمت 

 
، إيمانا منهم بقوة التكتل ف

ي سبيل هللا 
 
أدركوا أن تحقيق اإلستقالل شت   بسيط ، ماهو إال جهاد أصغر يتطلب الشهادة ف

من خالل إعداد ما تمكنوا منه من قوة اإليمان وقوة السالح ، وأدركوا فكريا أن تحقيق إتحاد 

ي ليس باألمر الهي   بح  .جم إتحاد المغرب العرب 

وحقيقة تحققت رؤاهم ، حي   هزموا أقوى جيوش العالم عدة وعتادا بإذن هللا ، ولكن خلف 

ي ، أما  السلف ما تمكنوا إال من الصياغة والتصديق عل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي ظل جملة  تحقيق إنشاء هذا التكتل اإلقليمي فأظج بعيد المنال إن
 
لم أقل من المحال ، ف

 .من المعوقات السياسية ، اإلقتصادية ، اإلجتماعية والقانونية 

ولذلك سوف نشب  إختصارا إىل أهم هذه المعوقات من خالل تسليط الضوء عل المباحث 

 :التالية 

  ي : المبحث األول  المعوقات السياسية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي
ي : المبحث الثاب   المعوقات اإلقتصادية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي : المبحث  الثالث  المعوقات اإلجتماعية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي : المبحث الرابع  المعوقات القانونية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 

 المعوقات السياسية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : المبحث األول 
، يمكن أن نشب  إىل أن أبرز المعوقات 221من خالل الدراسة السابقة وبعض األبحاث 

ي 
ي تتمثل ف   :السياسية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي  المطلب األول :   المعوقات السياسية التاريخية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 : ي
ي  المعوقات السياسية الحديثة لفشل إنشاء إتحاد المطلب الثاب   المغرب العرب 

                                                             

ي ، يمكن اإلطالع عل :  221  ي موضوع معوقات إنشاء تكتل إتحاد المغرب العرب 
 ولمعلومات بحثية أخرى ف 

ي وسبل تجاوز ذلك ،  ي إطار اإلتحاد المغارب 
مجلة الفكر ،كلية لعجال أعجال محمد لمي   ، معوقات التكامل ف 

 الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيرص  بسكرة ، العدد الخامس . 

ي دراسة قانون سياسة ، دار العلوم للنشر ، الجزائر ،   . 3110جمال عبد النارص مانع ، إتحاد المغرب العرب 
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 المعوقات السياسية التاريخية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب    المطلب األول: 

ي : 
 
ي تتمثل ف  إن أهم المعوقات السياسية التاريخية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي ، حيث تراها الجزائر دون ي توحيد الخريطة السياسية لدول المغرب العرب 
 
فشل ف

ها من خالل اإلستفتاء  ي ما زالت لم تقرر مصب 
دولة الصحراء الغربية المستعمرة والتى

اف األمم المتحدة  ي تحت إرسر الشعت 
، وعل العكس من ذلك ترسم المملكة  222

ربية إىل إقليمها إيمانا منها بأنها جزء ال المغربية خريطتها كاملة ضامة الصحراء الغ

 . يتجزء من المملكة 

  ة حدوث نزاعات سياسية ومسلحة بي   الجارتي   الجزائر والمغرب األقىص ، مبارسر

ي 
 
، حيث طالبت المملكة المغربية بجزء  3160بعد حصول الجزائر عل إستقاللها ف

ي الجزائرية الغربية عل أساس أنها تاريخيا 
جزء من المملكة ، ومن هذه  من األراض 

ي مدينة تلمسان شماال ومدينة تندوف جنوبا 
اعات والحروب .األراض  حيث هذه الب  

ي عرفت بحرب الرمال خلفت إنطباعا سيئا بعد سقوط العديد من الشهداء عل 
التى

األخوة العربية اإلسالمية بي   البلدين ، سواء عل مستوى الحكم السياسي أو حتى 

ي عل المستوى 
ي بمدينة وهران الجزائرية ف  ي ، بدليل ترصي    ح القنصل المغرب  الشعت 

أمام بعض المواطني   المغاربة المطالبي   بنقلهم إىل المغرب بسبب  0000ماي 
ي بلد عدو : " ، حيث قال لهم برصي    ح العبارة   31جائحة كورونا كوفيد 223

 " نحن ف 

 اعات الدبلوماسية بي   الجارتي   المغرب وا  
لجزائر ، حيث ما يفتأ رئيسا ديمومة الب 

اع للعلن دبلوماسيا   ي كانت نهايتها غلق الحدود  224البلدين أن يخرجا هذا الب  
. والتى

                                                             

ف بدولة فلسطي   ، ولذلك لكل من هذين الدولتي    222 
ف الجزائر بدولة الصحراء الغربية تماما كما تعبى تعبى

 سفارة بالجزائر العاصمة . 
223  

ي ، مرجع سابق .  224 
 لطيفة العروست 

ي إذكاء التوتر، وتعميق 
ي تتسبب فيها ترصيحات مسؤولي   جزائريي   ومغاربة ف 

" وهذه ليست المرة األوىل التى

ي تعود إىل الموقف من نزاع الصحراء...فقبل أيام، هاجم الرئيس الجزائري األ
زمة بي   البلدين الجارين، والتى

 
ّ
اضية لمجموعة االتصال لحركة دول عدم االنحياز، المغرب وعد عبد المجيد تبون، خالل القمة االفبى

ي تعيش تحت 
ي التى

 .لسطينية، كما هو حال القضية الف«االحتالل»الصحراء ضمن األراض 

، «فتح صفحة جديدة بي   البلدين الجارين، عل أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء»وكانت الرباط تأمل ب 

ي وّجهها إىل 
ي برقية التهنئة، التى

ي محمد السادس ف   عنه العاهل المغرب 
ّ
بعد انتخاب الرئيس الجديد، وهو ما عب 

ي أن عر  آلية سياسية من الحوار والتشاور إلحياء »ض عل الجزائر عبد المجيد تبون. كما سبق للعاهل المغرب 

 .بينهما، لكنها لم تلَق أي تجاوب من الجزائر« العالقات

ي ترصيحات سابقة قبل انتخابه أن قرار إغالق الحدود مع المملكة المغربية لم يكن بسبب 
كما اعتب  تبون ف 

 أن 
ً
زا ي »نزاع الصحراء، مب 

ي بمراكش عام الجزائر ترفض رواية توريطها ف 
 قضية الهجوم عل فندق أطلس أست 

ة عل الجزائريي   «3110  إىل القرار األحادي للمملكة المغربية، حينذاك، والمتعلق بفرض التأشب 
ً
ا ، ومشب 

 .لدخول المغرب
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ان  0003إىل غاية  3111من سنة  أين تم غلق المجال الجوي الجزائري عل الطب 

، ثم وصل اإلنسداد إىل درجة قطع كل العالقات الدبلوماسية من طرف  ي المغرب 

 دة أسباب ، وأهمها: الجزائر لع

زرع الفتنة بإستهداف المغرب للوحدة اإلقليمية الجزائرية ووحدة الشعب،  .3

ي بهيئة االمم المتحدة لوثيقة عل  وكان ذلك حي   عرض المفوض المغرب 

الحضور، فحواها طلب دعم إقليم القبائل لإلنفصال عن الجزائر، ولم يعطي 

ي أي توظيح عن القضية فيما ي خص طلب اإلستفسار المقدم النظام المغرب 

من طرف وزارة الخارجية الجزائرية، فكان الصمت دليل عل الرض  

 والتفويض كذلك. 

ي من خالل إتفاقية  .0
ي مع الكيان الصهيوب  التطبيع الذي قام به النظام المغرب 

ي تمت مع مرص أو مع األردن، 
إستثنائية، حيث لم تكن من أجل السالم كالتى

ك. بل كانت من أجل التعاو   ن العسكري والدفاع المشبى

ا للتهجم عل السياسة الخارجية  .1 ي إلقليم المغرب منب 
إتخاذ الكيان الصهيوب 

الجزائرية إتجاه عالقاتها الدولية وعل الخصوص دعم فلسطي   وحركة 

 بقطاع غزة وعالقات التعاون مع إيران . 225حماس 

  ي عهد الرئيس التونشي الحبيب بورقيبة
حدوث نزاعات سياسية بي   الجزائر وتونس ف 

 .حول الحدود بي   البلدين ، مما أدى إىل توتر العالقات الدبلوماسية 

  ي سنة ي أعضاء إتحاد المغرب العرب 
،  3111حدوث قطيعة سياسية بي   ليبيا وبافى

ي إستالم رئاس
ي معمر القذاف  ة اإلتحاد من الجزائر ، كما رفض حيث رفض الرئيس الليت 

ي  ام بالتعهدات الملقاة عل عاتقه ، وخصوصا إنشاء جامعة إتحاد المغرب العرب 
اإللبى 

ي صفه عند صدور قرارات مجلس 
ي األعضاء ف 

بطرابلس ، عل أساس عدم وقوف بافى

األمن بفرض حصار جوي ودبلوماسي وحرص  تجارة األسلحة بموجب قرار مجلس 

ي  707األمن رقم 
ي  191و قرار مجلس األمن رقم  13/01/3110المؤرخ ف 

المؤرخ  ف 

ات اإلرهابية للطائرة األمريكية ،  3111/ 33/33 ي التفجب 
، والذان يدينانه بالضلوع ف 

ي   .المعروفة بقضية لوكارب 

                                                                                                                                                                             

ي مع صحيفة 
اير )شباط( الماض  ي فب 

ي حوار أجراه ف 
ي »الفرنسية، اتهم تبون ما سماه « لوفيغارو»وف  اللوب 

ي المغر ي فرنسا « ب 
الجزائرية. وسبق أن تسببت ترصيحات وزير  -العالقات الفرنسية « بمحاولة إفساد»ف 

كات  ي تأزيم العالقة بي   البلدين، بعد أن اتهم رسر
، ف  الخارجية الجزائري السابق عبد القادر مساهل، قبل سنتي  

ي أفريقيا، وذلك خالل منتدى جامىعي بال« تبييض أموال الحشيش»مغربية ب 
عاصمة الجزائرية حول تزايد ف 

ة ي السنوات األخب 
ي أفريقيا ف 

ي الجزائر  .االستثمارات المغربية ف 
ها ف  وعل إثر ذلك، استدعت الرباط سفب 

ي بيان لوزارة خارجيتها ترصيحات مساهل بأنها 
ة ف  ة»للتشاور، معتب   «"خطب 

ت مرص وبعض الدول بأن حركة اإلخوان المسلمي   حركة إر  225   هابية ، وكذلك حركة حماس لقد إعتب 

ي 
بقطاع غزة، وهو نفس اإلعتبار عند الكيان اإلرسائيلي والواليات المتحدة األمريكية ، ولكن الجزائر لم تمىص 

ي دعم فلسطي   دولة 
ي نضالها ضد الكيان المحتل، كما لم تتماطل ف 

ة ف  ي ذات الدرب ودعمت هذه األخب 
ف 

 وشعبا. 
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  ي بالزعامة لدرجة إعالن ذاته ملكا لملوك إفريقيا ، جعله الهوس السياسي للرئيس الليت 

ي عن اإلهتمام بإتحاد لخمس دول ال 
ي ويستغت 

يفرغ كامل إهتماماته باإلتحاد اإلفريقى

ي بداية تشكيل النواة األوىل لإلتحاد كان من 
 
تحقق له الزعامة المرغوبة ، علما أنه ف

ة ، أي يصبح لإلتحاد سلطة  دعاة اإلندماج التام ي بصورة مبارسر لدول المغرب العرب 

ي والتنفيذي 
ي المجالي   القضاب 

 
يعية أعل من سلطة الدول وكذلك الشأن ف  .تشر

 :  
 المعوقات السياسية الحديثة لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   المطلب الثاب 

ي : إن أهم المعوقات السياسية الحديثة لفشل إنشاء              
 
ي تتمثل ف  إتحاد المغرب العرب 

  :ي مع الكيان اإلرسائيلي  الفرع األول  معوقات حديثة عن التطبيع المغرب 

 ي : معوقات حديثة عن سوء الجوار بي   المغرب والجزائر
 الفرع الثاب 

 الفرع الثالث: معوقات إستمرارية مشكل الصحراء الغربية 

 ي المستم  0000إىل   0033ر من الفع الرابع:معوقات تزعزع النظام الليت 

 الفرع األول: معوقات حديثة عن التطبيع المغرب   مع الكيان اإلشائيىل  

ي بكل وسائله الدبلوماسية لبسط سيادته عل إقليم الصحراء  بعدما سىع النظام المغرب 

ي ، لم يجد بدا من ذلك حيث قابله مجلس األمن 
الغربية قبل أن يتحرر من اإلستعمار اإلسباب 

مم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بأن هذا اإلقليم غب  تابع ولشعبه الحق الكامل وهيئة األ 

ه، فراح يعقد إتفاقية ثالثية مع إسبانيا وموريطانيا إلقتسام هذا اإلقليم ، وهذا  ي تقرير مصب 
ف 

ماحدث أي بسط المغرب سيادته عل الجزء الشماىلي وموريطانيا بسطت سيادتها عل الجزء 

ي .   الجنوب 

ومع إنسحاب موريطانيا نتيجة للمقاومة الصحراوية والضغوط اإلقليمية والدولية واإلنقالب 

اع المسلح  ، ومع إستمرار الب   ي الحاصل بموريطانيا ذاتها، إستحوذت المغرب عل الجزء الجنوب 

أصبحت المغرب مستحوذة عل ثماني   بالمئة من اإلقليم، أما هيئة البوليساريو فمتمكنة 

اف العديد فقط من ع ين بالمئة، ولكن النظال الصحراوي الدبلوماسي لم يتوقف مع إعبى شر

من الدول بالجمهورية العربية الصحراوية، إذا ما تمر سنة إال وصدور قرار أممي فحواه حق 

 تقرير المصب  لهذا الشعب. 

ي بسط السي
ي لتحقيق أطماعه ف  ادة عل فلما لم تعد تنفع المسارات الدبلوماسة النظام المغرب 

هذا اإلقليم، راح يسىع خارج اللعبة الدبلوماسية أين وطن عالقاته مع الرئيس األمرييي دونالد 

اف  ي إصدار الرئيس األمرييي لقرار اإلعبى
فيا يتمثل ف  ترامب وتباحذا القضية، ليجدا حال رص 

ي 
ي التطبيع 0000ديسمب   30بهذه السيادة ف 

اف موجعا، إذ تمثل ف  مع ، ولكن ثمن اإلعبى

ي وعل الجزائر بالخصوص.    ي دول المغرب العرب 
ي الذي يعد عدوا لكل بافى

 الكيان الصهيوب 
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ي األفق مثل 
 
ولم يتوقف التطبيع عند هذا الحدود بل بدأت تبعاته المؤلمة تلوح وتفوح ف

ي المجال العسكري بتاري    خ 
 
ي لمذكرة تفاهم ف

 00توقيع نظام المغرب األقىص والكيان الصهيوب 

، أين يتم تبادل الزيارات الرسمية ، والتعاقد عل الصفقات العسكرية ، وهذه  0003نوفمب  

الرسميات كانت تتويجا للكثب  من العالقات الشية القديمة ، وتتويجا إلتفاقية التطبيع بينهما 

 برعاية أمريكية.  0000دسمب   30الذي حدث بتاري    خ 

ي 
ي سلم الخطورة ، إذ عل  وإن مذكرة الدفاع المغربية مع الكيان الصهيوب 

 
فريدة من نوعها ف

ي ترتبط مع هذا الكيان بإتفاقيات التطبيع عل مسار السالم 
كس الدول العربية الخمس التى

فحسب عل غرار األردن ومرص واإلمارات العربية المتحدة ، فإن وجه التفرد كونها إتفاقية 

ك والتعاون العسكري، ولنا تصور خطورة الت عاون العسكري مع كيان عدو لكل للدفاع المشبى

ف األمة وإقامة سفارة  ، وإذ ال نستبعد أن يغامر المغرب األقىص برهن رسر ي دول المغرب العرب 

 بالقدس الفلسطينية. 

ي إىل قاعدة خلفية  اب المغرب 
وشكل التطبيع كذلك تهديدا لألمن القومي الجزائري بتحول البى

، إىل جانب تهديد األمن ال ي
قومي لكل الدول العربية الباقية ضمن إطار المغرب للكيان الصهيوب 

، خصوصا وأن الجزائر  تدعم القضية الفلسطينية وتدعوا وتناضل من أجل إستقالل  ي العرب 

ة ضمن حدود اإلتفاقية األممية لسنة  مع اإلبقاء عل القدس عاصمة لها،  3167هذه األخب 

ة إرهابية عكس بعض الدول وباألخص كذلك ال تعتب  أن حركة حماس بقطاع غزة كحرك

ي هذا اإلعتبار. 
ي سايرت الكيان اإلرسائيلي ف 

 العربية التى

ي من تمكينه من 
ي بعد هذا التطبيع حي   طالب اإلتحاد اإلفريقى

كما زاد تمادي الكيان الصهيوب 

عضوية اإلتحاد كعضو  مراقب ، أين باركت ذلك المغرب األقىص وبعض الدول اإلفريقية، 

الدبلوماسية الجزائرية كل ثقلها لتمنع هذا الكرنفال من الوقوع، وتمكنت من ذلك، ووضعت 

 . ي
 وخطوة كهذه كان بإمكانها هدم كيان وأهداف اإلتحاد اإلفريقى

  : معوقات حديثة عن سوء الجوار بي   المغرب والجزائر 
 الفرع الثاب 

امة، عل غرار حسن الجوار إن القانون الدوىلي العام ينص عل جملة من المبادئ الدولية الع

ي الشؤون الداخلية للدول، ولكن بعض ما صدر من المغرب األقىص مؤخرا 
وعدم التدخل ف 

 فيه تعبب  مغاير مؤثر عل العالقات الدولية وعل حسن الجوارعل غرار: 

  "ي قام بها المغرب األقىص عل العديد من  226قضية التجسس " بيغاسوس
التى

ي القت الشخصيات الجزائرية وا
، والتى لفرنسية بالتعاون مع مخابرات الكيان اإلرسائيلي

                                                             

ي  226 
وب  ي غابة سوق التجسس اإللكبى

ي تخق 
سيباستيان سايبت، ترجمة عمر التيس، بيغاسوس... الشجرة التى

 الحكومي 

https://www.france24.com  ، /0039.00،  0003 جويلية 

https://www.france24.com/
https://www.france24.com/
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نامج يستهدف الحياة  227ردود فعل دولية بي   الشجب والتنديد  ، حيث أن هذا الب 

ازهم ودفعهم إلتخاذ قرارا معينة غب    
الشخصية لألفراد بغية الضغط عليهم وإببى

كب   بالدرجة األوىل  228إرادية ، ويعتمد عل تقنيات تكنولوجية هائلة
، من خالل البى

ي برامج الهواتف 
 
 229عل مجمل الثغرات الموجودة ف

    اب الجزائري، إين ب وحدة البى قامت الممثلية الدبلوماسية قضية محاولة رص 

ي 
ي "عمر هالل"   0003جويلية  31المغربية بنيويوركق  من خالل السفب  المغرب 

ي حركة عدم االنحياز، فحواها  بتوزي    ع وثيقة رسمية عل جميع الدول األ 
 
عضاء ف

ي  للشعب القبائلي “الدعوة إىل تكريس  ،  ” حق تقرير المصب  ألطول إحتالل أجنت 

وبعد هذا الترصي    ح والفعل الرصي    ح والخطب  للدبلوماسية المغربية طالب النظام 

                                                                                                                                                                             

ي يمكن تفعيلها ع
ن بعد دون أي تدخل من "بيغاسوس ينتمي إىل هذه الحفنة من برامج التجسس التى

الضحية. بعبارة أخرى، ال يحتاج األمر لنقر الشخص المستهدف عل رابط ما أو الدخول إىل موقع مضلل أو 

ق برنامج التجسس جهازه. ال يتطلب األمر أكبر من إدخال رقم هاتف الشخص  الرد عل رسالة لكي يخبى

ي المستهدف بالتعقب عل منصة للمراقبة عن بعد ومن ثم ي
 ".تكفل بيغاسوس بالبافى

 سيباستيان سايبت، المرجع ذاته. 227 

ي تم الكشف عنها بشأن برنامج بيغاسوس 
كة "إن للتجسس، أدت المعلومات التى أو"  إس الذي طورته رسر

ي هذه ليست  اإلرسائيلية،
وب  إىل حملة تنديد واسعة منذ مطلع األسبوع الجاري. ولكن أداة التجسس اإللكبى

ي هذا القطاع الذي تتهافت عليه عدة حكومات حول العالم الوحيدة من نوعها 
 .ف 

 سيباستيان سايبت، المرجع ذاته. 228 

ي ريبورت" و"يورو نيوز" و "سي إن إن 
". 7-00"تبدو أسماء بعض المواقع جديرة بالثقة عل غرار "أمنيستى

وس عل الهاتف الذكي الذي يستعمله  ولكن مجرد زيارة صفحة استقبال أحد هذه المواقع كفيلة بتثبيت فب 

نت كة إرسائيلية .متصفح اإلنبى نامج تجسس عاىلي األداء تبيعه رسر وس عادي بل بب  وال يتعلق األمر بفب 

وتستخدمه عدة حكومات لتعقب الصحافيي   أو النشطاء. وتشبه أداة التجسس الرقمي هذه برنامج 

كة "إن إس أو" اإلرسائيلية كذلك بما أنه  يملك نفس الخصائص لكنه ليس بيغاسوس الذي تنتجه رسر

 ".بيغاسوس نفسه

 سيباستيان سايبت، المرجع ذاته. 229 

ق أجهزة  ويتطابق ذلك مع ما تم كشفه بشأن برنامج بيغاسوس حيث تم التوصل إن أداة التجسس هذه تخبى

كة أبل. ويقول فيليب ي خدمة "آي ميساج" لم تنبته إليها فرق تصنيع رسر
 آي فون للضحايا مستغلة ثغرة ف 

ي 
اب  ي األمن السيب 

ي ترصي    ح لفرانس روندال، الخبب  ف 
كة السالمة المعلوماتية "شاك بوينت" ف  ي رسر

ي 00ف 
: "يكق 

إرسال شيفرة عل رقم الضحية لوضع جهاز آي فون تحت التنصت. وال يحتاج مستقبل الرسالة أصال 

نامج(.   لفتحها )لتفعيل الب 

ي رسية تامة 
اق ف  ي الخواص وتعتب  هذه القدرة عل االخبى

وب  ي يقدمها "نجوم" التجسس اإللكبى
ة األهم التى المب  

كة "إن إس كات إرسائيلية أخرى لزبائنهم. وإضافة إىل رسر كة واحدة عل األقل أو"، توجد رسر ي  إضافة إىل "رسر
ف 

شمال أوروبا" قادرة عل توفب  نفس المستوى من الخدمات، حسب باستيان بوب الذي رفض كشف المزيد 

ونية من التفاصيل ي األسلحة اإللكبى
 .بشأن هوية مسوفى
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ي وعدم إعتذاره أو  230الجزائر  ي هذا الشأن، ولكن سكوت النظام المغرب 
 
توضيحا ف

اف والمسؤولية توضي ح مالبسات هذه القضية أو معاقبة السفب  تنم عن اإلعبى

ة، وكان ذلك أحد أسباب إحتقان العالقات الدبلوماسية بي   البلدين.   المبارسر

  ي
 
ي بمدينة وهران  2310000كاي   31ترصي    ح غب  مسؤول وخطب   ف من القنصل المغرب 

حيل نحو بلدهم ب 232للعمال المغاربة  ون البى سبب جائحة كورونا  ، الذين ينترص 

حيث أثناء التحاور معهم، رصح بأن الجزائر بالنسبة للمغرب هي بلد عدو، حيث أثار 

هذا الترصي    ح سخط الشارع الجزائري الذي تداول كالمه عب  وسائل التواصل 

حيله.   اإلجتماعية ، وبالمقابل طلبت الجزائر ببى

  وفسح 0003نوفمب   00تاري    خ بقضية إتفاق التعاون العسكري مع الكيان اإلرسائلي ،

نح عل الحدود الجزائرية مع إمكانية إقامته لقواعد عسكرية،  المجال لهذا الكيان بالبى

 . ي  وهذا خطر كبب  عل األمن القومي للجزائر ولكل الدول العربية بالمغرب العرب 

  ي إطار زيارة للمغرب بالترص
 
ي لوزير الخارجية  اإلرسائيلي ف ي    ح سماح النظام المغرب 

ي ضد الجزائر، والذي فحواه خوف الكيان  من العالقات الدولية 
ي العلت 

العداب 

، حيث شكل هذا الترصي    ح تحقق ما  ي ي اإلقليم المغارب 
الجزائري مع إيران وعالقاتها ف 

لم يكن متوقعا بالنسبة للنظام الجزائري، إذ أصبح للعدو البعيد منابر للكالم 

                                                             

ي لدى المملكة   0003جويلية  36بيان وزارة الخارجية الجزائرية بتاري    خ  230  إزاء توزي    ع السفب  المغرب 

 المتحدة مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط الستقالل منطقة القبائل

https://www.ennaharonline.com/   ،https://nhar.tv/yiaOA  ،36/07/0003  ،31.01 

ي المملكة  عل سفب  المغرب  "أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية ، مساء اليوم، بيانا، ردت من خالله
ف 

ي البيان: 
قامت ”المتحدة الذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط الستقالل منطقة القبائل.وجاء ف 

ي حركة عدم 
الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزي    ع وثيقة رسمية عل جميع الدول األعضاء ف 

ي حملة معادية للجزائر، عب  دعم ظاهر االنحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط 
المملكة المغربية ف 

الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض ل  ” حق تقرير المصب  للشعب القبائلي “ورصي    ح لما تزعم بأنه 

ي “ ا بالذنب ”.أطول احتالل أجنت 
ً
اف ي هذا اإلطار، أكدت الخارجية أن هذا االدعاء المزدوج يشكل اعبى

وف 

ي   متعدد األوجه الذي يقدم حالًيا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم بخصوص الدعم المغرب 

ي إراقة دماء الجزائريي   خالل 
ي تسببت ف 

ية السوداء“الجماعات اإلرهابية التى ، يضيف البيان.كما ”العشر

ة ال ، ويعد جزءا من محاولة قصب  ي
ت الخارجية هذا الترصف بالمغامر الالمسؤول والتحريىص  نظر اعتب 

ف بها عل هذا النحو من  الية وغب  مجدية تهدف إىل خلق خلط مشي   بي   مسألة تصفية استعمار معبى  
واخبى

 قبل المجتمع الدوىلي وبي   ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة األمة الجزائرية. 

ي تهيكل وتلهم ال“وتابع البيان: 
ة مع المبادئ واالتفاقيات التى عالقات إن هذا الترصي    ح يتعارض بصفة مبارسر

الجزائرية المغربية، فضال عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدوىلي والقانون التأسيشي لالتحاد 

 . ي
، يحق ”واختتم البيان: ”األفريقى ي ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفب 

ف 

ي للمملكة للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغب  القابلة للتجزئة، أن تنتظر تو 
ضيحا للموقف الرسمي والنهاب 

 المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة"

ي تطبع مع الكيان اإلرسائيلي .  231   وب  هذا تصبح المغرب األقىص سادس دولة عرب 

 232 https://www.alhurra.com/  ،31  36.10،  0000ماي 

https://www.ennaharonline.com/
https://nhar.tv/yiaOA
https://www.alhurra.com/
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، وزاد الترصي    ح عمق الهوة بي   233رف الحدودوللتخطيط والتهديد عن قرب عل مشا

 . ي  الجزائري والمغرب 
 النظامي  

وع طال إنتضاره، أال وهو إتحاد المغرب  ومثل هذه اإلشكاليات ال تساعد البتة عل إنعاش مشر

ة ال تطفوا إىل سطح العالقات الدولية إالحي   تقديم السياسة عل  ، ومثل هذه األخب  ي العرب 

ي الدول األعضاء بهذا اإلقتصاد فال تخدمه، 
ى
حتى لو كان ذلك عكس تطلعات وآمال باف

اإلتحاد، والشعوب المغاربية والمغربية عل السواء، وحقيقة بسبب هذه الترصفات الطائشة 

ي 
 
ي ف اب المغرب 

أكتوبر  13قررت الجزائر وقف نقل الغاز إىل إسبانيا عب  األنبوب المار بالبى

ر اإلقتصاد ا 0003 ي ، ومن هذا ، وجراء ذلك ترص 
ي ، فرب ترصف يقول لصاحبه دعت  لمغرب 

ي ألجمته وقادته إىل مسلك مسدود. كما قطعت 
الباب ما فاد اإلقتصاد السياسة ، بل هي التى

 الجزائر  

  
 المعوقات اإلقتصادية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : المبحث الثاب 

إىل أن أبرز المعوقات اإلقتصادية من خالل الدراسة السابقة وبعض األبحاث ، يمكن أن نشب  

ي 
ي تتمثل ف   :لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي إنشاء بنك إتحادي مستقل لتوحيد
ي ف  فشل السياسة النقدية لدول المغرب العرب 

 . 234العملة بي   الدول األعضاء الخمسة 

  ائب الجمركية عل السلع والبضائع ، والمفروض ليس فشل توحيد الرسوم والرص 

توحيدها ، بل لإلنقاص من نسبها لتشجيع التجارة البينية بي   األقطار الخمسة فقط ل

 . لإلتحاد

  ي اإلتحاد، خاصة بعد
كة بي   الدول األعضاء ف 

فشل إنشاء مناطق إقتصادية حرة مشبى

رواجها ونجاحها بتونس وبالمغرب األقىص ، حيث يمكن لهذه المناطق  الحرة أن 

ي كتكتل إقتصادي إقليمي متمب   تشكل النواة األساسية إلتحاد   .المغرب العرب 

  ي اإلتحاد
ي ميدان التجارة البينية بي   الدول األعضاء ف 

 .فشل إنشاء أسواق حرة ف 

  ي ميدان النقل ، التخزين ، التوزي    ع والتسويق
. ضعف البت  اللوجستية األساسية ف 

حيث هذا الضعف يؤدي إىل إرتفاع تكاليف المنتجات لحد قد يزيد عن نصف قيمة 

ي الدول المتقدمة قد ال تزيد عن 
بالمئة من قيمة  1المنتج ، علما أن هذه التكاليف ف 

ي هي النقل بالسكك الحديدية ، . المنتج 
ي ميدان النقل اللوجستى

وإن أهم وسيلة ف 

ي   .وهو ما تفتقده دول المغرب العرب 

                                                             

ي قاعدة خلفية   233 
ردت الدبلوماسية الجزائرية حينها بما يلي :  "المملكة المغربية جعلت من ترابها الوطت 

ة والممنهجة ضد الجزائر   ."ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من االعتداءات الخطب 

ي   الجزائر ، المغرب ، تونس ، ليبيا وموريطانيا .  234  ي بداية إنشاء اإلتحاد المغارب 
وكانت عقيدة رئيس ليبيا ف 

ي مثل النيجر ، الماىلي والتشاد ، ليتغب  
أن يتوسع اإلتحاد ليضم دوال أخرى كالسودان وكدول الساحل اإلفؤيقى

 .بعدها إسم اإلتحاد و دستوره 
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  عدم تشجيع القطاع الخاص عل إقحام مؤسساته وتوسيع فروعها عل دول اإلتحاد

ي الواقع إن اإلهتمام بالقطاع الخاص نجده عل مستوى المغرب األقىص وتونس  
 
، وف

ي األساس عل الجباية من القطاعي   ، وخصوصا 
 
كدولتي   غب  نفطيتي   معتمدتي   ف

ي ليبيا والجزائر فإهتمامهما بالقطاع القطاع الخاص ، أما الدول النفطية المتمث
 
لة ف

ي ، عل مستوى دول 
الخاص الحدث ، فما بالك تشجيعه عل التفرع المؤسسابى

ي هكذا 
 
امات وضمانات حكومية ، طبعا المعادلة اإلقتصادية ف اإلتحاد مقابل إلبى 

 .مسائل واظحة ، حيث فاقد الشت   ال يعطيه 

 ام بعض دول إتحاد المغرب العر كة ، عدم إلبى  ي بتمويل المشاري    ع المشبى ب 

ة ، وبالخصوص ليبيا ثم  مة ذات المداخيل الكبب   
وبالخصوص الدول النفطية الملبى

 .الجزائر 

  القرارات اإلقتصادية الصادرة عن اإلتحاد ال ترى النور إال بعد إمضائها من طرف كل

ي أدراج مكاتب اإلتحاد
 
 . دول اإلتحاد ، وهذا ما جعل الكثب  منها قابع ف

  ي اإلتحاد لتمويل المشاري    ع اإلقتصادية ذات
 
عدم وجود بنوك عامة وال خاصة ف

 .المردود العاىلي 

  ي
كة  أو ف  اف عل تنفيذ المشاري    ع المشبى ي اإلرسر

ي ف  إن سلطة إتحاد المغرب العرب 

متابعة مدى تنفيذ القرارات اإلقتصادية الهامة  أقل درجة من سلطة الدول األعضاء ، 

ي هكذا حاالت ، مادامت هذه الدول 
اف أو المتابعة عديمي الجدوى ف  وبالتاىلي فاإلرسر

صالح هيئات تابعة لإلتحاد ، مثل هيئة الشورى  لم تتنازل عن بعض من سلطتها ل

لمان لإلتحاد ، أو الهيئة القضائية كمحكمة إقليمية ال تعلوا سلطتها سلطة محاكم  كب 

ي لدول اإلتحاد 
 .القضاء الوطت 

 المعوقات اإلجتماعية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : المبحث الثالث 

، يمكن أن نشب  إىل أن أبرز المعوقات  235بحاث من خالل الدراسة السابقة وبعض األ        

ي 
ي تتمثل ف   :اإلجتماعية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ، اعات السياسية بي   هذه دول  
ي اإلتحاد بمختلف الب 

تأثر مجتمعات الدول األعضاء ف 

أدى إىل تبلور فكري ينم عن الكراهية لنسبة قليلة من المجتمع ، واألده أن هذه 

وإن . لقليلة ليست من عامة الشعب ، بل من النخب السياسية واإلعالمية النسب ا

هذه الجماعات مهم قل حجمها تشكل جماعات ضاغطة ، تتكلم بلسان حال النظام 

ي تكتل به دول يضمر لها كراهية خاصة 
 .السائد ، تدافع عنه ، وتأب  الذوبان ف 

   ي صورة منظمات محلية ووطنية عل التأثب
عدم إقدام الطبقات المثقفة المهيكلة ف 

ى لتكتل إتحاد  ي من خالل تبيان األهمية الكب 
ة عل الرأي العام الوطت  بصورة مبارسر

                                                             
ي بي   ا :ولمزيد من المعلومات طالع  235 لواقع و المأمول ، كراسات أحمد السيد تركي ، إتحاد المغرب العرب 

اتيجية خليجية رقم  اتيجية .  09إسبى  ، مركز الخليج للدراسات اإلسبى
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تأثب  كبب  
َ
ي بالنسبة لشعوب المنطقة بأرمها ، و إن ِلتوجه الرأي العام ل المغرب العرب 

 .إلستجابة لمطالب ومطامح الشعوب عل األنظمة الحاكمة با

   تباين إدراك أهمية تفعيل تكتل اإلتحاد بي   شعوب الدول األعضاء ، فالدول النفطية

ي تفعيل إتحاد المغرب 
 
كالجزائر وليبيا ليست لشعوب  ها نفس التصور واإلرادة والرغبة ف

ي نجد 
ي عكس الدول غب  النفطية ، مثل تونس والمغرب وموريطانيا التى عندها العرب 

 .حماسا أكب  لهذا التفعيل 

 

 المعوقات القانونية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب   : المبحث الرابع 

من خالل الدراسة السابقة وبعض األبحاث ، يمكن أن نشب  إىل أن أبرز المعوقات       

ي 
 
ي تتمثل ف  :القانونية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

  ي بها إشكالية الثغرات القانونية ، حيث أغلب مواد معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي تحتاج إىل تفصيل المصطلحات 
ثغرات ، كالمصطلحات القانونية المعممة والتى

ح ، وتبسيط اإلجراءات الناقصة  ي تحتاج إىل رسر
القانونية ، واإلجراءات المبهمة والتى

وتوكول توظيجي  ورة إلحاق هذه المعاهدة بب  ي تحتاج إىل رص 
 ، نهيك عن والتى

ي 
حها ف  ي تفصيلها ورسر

ي اإلسهاب ف 
اإليحاالت القانونية إىل التنظيم ، حيث كان ينبىع 

 . المعاهدة األم إلجتناب التأويالت ، مادامت هذه المعاهدة بمثابة دستور المنظمة 

  ي ، حيث يستشف القارئ إشكالية غياب اإلرادة السياسية إلنشاء إتحاد المغرب العرب 

يعية ، لمواد المعاهد ة التعميم الخاص بمجلس الشورى كشبه سلطة تشر ة من كبر

ي ال سلطة لها عل دول اإلتحاد ، والسكوت من جهة أخرى عن 
والهيئة القضائية التى

الكثب  من المسائل المهمة ، خصوصا آليات التفعيل للكثب  من هيئات اإلتحاد ، أنه 

ي إنشاء تكتل إتحاد ال توجد هناك أي إرادة سياسية من قبل الدول الخمس
ة األعضاء ف 

ي آسيا 
ي ، وبمقارنة بسيطة بي   معاهدات إنشاء تكتالت إقليمية أخرى ف  المغرب العرب 

ك مجاال للمقارنة من حيث الحجم الذي  وأوروبا وأمريكا يكتشف الفارق الذي ال يبى

ة إال أحصاها ، وما ترك  ة وال كبب  ينم عن التخصيص والتدقيق الذي ال يذر صغب 

هوا يتم تداركه الحقا من خالل بروتوكوالت وإتفاقيات ، ومن حيث بروز اإلدراك س

ي بالنسبة لمؤسسيها المناص منها 
ي إنجاح هكذا تكتالت ، والتى

واإلرادة السياسية ف 

 .للخروج من بعض المشاكل الوطنية المتعلقة بالحياة اإلقتصادية واإلجتماعية 

  ل وسياداتها القانونية عن قانون معاهدة إشكالية السمو القانونية لسلطات الدو

اإلتحاد ، وهذه اإلشكالية سوف تولد إشكاليتان الحقتان ، األوىل عند الموافقة 

والتصديق عل القواني   المنبثقة عن اإلتحاد ، والثانية عل مستوى التنفيذ ، فهكذا 

ي العديد من اإلتحادات والتكتالت ، بتناز 
ل الدول مسائل قانونية تم تجاوزها ف 

األعضاء عن جزء من سيادتها القانونية لصالح سيادة التكتل ، بمعت  أن سلطات 



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

162 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

اإلتحاد تسموا عل سلطات الدول ، وهذا ينم عن إيمان األعضاء بمنطق التسيب  وفن 

ي أسمي من سلطة برلمانات  لمان األوروب  القيادة ، فعل سبيل المثال ، سلطة الب 

ي اإلتحاد ا
 
ي ، وكذلك الشأن بالنسبة لمحكمة العدل الدول األعضاء ف ألوروب 

 .و المفوضية األوروبية  236األوروبية

  ي إىل فلسفة قانونية ي تحويل الفلسفة الواقعية لبلدان المغرب العرب 
 
إشكالية الفشل ف

ي عدم معالجة نقاط عدم التوافق بي   دول اإلتحاد قبل 
 
، ولعل هذا الفشل برز ف

 .تحاد كمنصة للتوافق اإلقدام عل إنشاء معاهدة اإل 

  وطية نفاذ القواني   الصادرة عن اإلتحاد بتصديق وإمضاء كل عضو من إشكالية مشر

ب من المحال لم تنادي به أي منظمة إقليمية ترى  األعضاء الخمسة ، وهذا رص 

ة ، وحقيقة عدد كبب  من إتفاقيات التعاون المنبثقة عن اإلتحاد لم  الواقع بعي   البصب 

 إىل مجا
ى
ل التطبيق عل أساس رفض دولة وحيدة من دول اإلتحاد اإلمضاء ، ترف

 .حيث كان األوىل إستبدال نظرية اإلجماع بنظرية األغلبية 

  ، إشكالية عدم تحيي   الكثب  من آليات العمل القانونية لمختلف هيئات اإلتحاد

اث دول األعضاء باإلتحاد أصال ، نهيك عن تحيي   قوا
نينه والذي ينم عن عدم إكبى

 .لتتماسر والعولمة القانونية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

ي حق طرد أحد المنقبات من مكان العمل  236 
 .حيث أنصفت محكمة العدل األوروبية أحد أرباب العمل ف 
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 الفصل الثالث: آليات إنعاش إتحاد المغرب العرب   

، إال  ي  الجزائري والمغرب 
ي تربط الشعبي  

عل الرغم من الروابط العربية اإلسالمية التاريخية التى

ي   أن الخالفات أججت نار الفرقة بي   النظامي   وأتت عل كل أعضاء بيت إتحاد المغرب العرب 

 فقواعد  الرصاع بدأت بما يلي : 

 ي تحرر من الحماية ال فرنسية من خالل التفاوض إختالفات قاعدية ، فالنضام المغرب 

ي  سنة 
 
ي  قامت بثورة ضد الستعمر الفرنشي ف

والدبلوماسية فقط ، عكس الجزائر التى

، ومن تضحياتها البسيطة لسبع سنوات مليون ونصف مليون شهيد نهيك  3110

ات من اإلنتفاضات والثورات الشعبية   ي دفعت سابقا نتيجة العشر
عن المالين التى

ق عل غرار مقاومة األ  مب  عبد القادر بالغرب الجزائري، مقاومة أحمد باي بالشر

ها.   الجزائري، مقاومة بوعمامة ، الزعاطشة، اللة فاطمة نسومر وغب 

  الحكم الملكي والحكم 
، حيث شتان بي   ي نوع النظام السياسي

 
إختالفات ف

، فاألول سنده توريث الملك لألرسة المالكة، حيث كل سلطات الدولة   الديمقراطي

يعية ، التنفيذية والقضائية بيد الملك المعي   بالتوريث وليس المنتخب بآلية ا لتشر

شورية أو بإنتخاب الشعب، عل عكسالنظام السياسي الجزائري الديمقراطي حيث 

ي الدولة، ثم ينتخب من 
ي الدستور كأسم قانون ف 

السيادة بيد الشعب أين يستفتى ف 

عل مستوى التمثيل المحلي  يشاء رئيسا للدولة كما ينتخب نواب له
وعل 237

 . 238المستوى المركزي 

  ي التوجه اإلقتصادي والسياسة اإلقتصادية، حيث بداية إعتمدت المملكة
إختالف ف 

ي تحت مظلة الواليات المتحدة  المغربية عل اإلقتصاد الرأسماىلي عل النهج الغرب 

اكي حيث ا
ي إتبعت النظام اإلشبى

لملكية الجماعية لوسائل األمريكية، عكس الجزائر التى

ي . 
 اإلنتاج تحت مظلة اإلتحاد السوفييتى

  ي للساسة، حيث ينظر الساسة الجزائريون للنظام الملكي ي الفكر اإليديولوح 
إختالف ف 

ا ما رصح بذلك الرئيس الجزائري  ي كونه إقطاعي وإستعبادي، وكثب  عل أساس سلت 

ي النظام الجزائري بالنظام الراحل هواري بومدين، وبالمقابل يعتب  النطام الم غرب 

اكي أين ينبى ع الملك من صاحبه ويعط للغب  بثقافة األرض 
ي النهج اإلشبى

الفاسد ف 

 لمن يخدمها. 

ك لكالهما  دفعهما إىل التقارب  ولكن عل الرغم من هذه اإلختالفات إال أن المصب  المشبى

ي عهد الملك محمد الخامس الذي توف  عاما 
قبل نيل الجزائر إستقاللها،  إبان حرب الجزائر ف 

                                                             

 إنتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الوالئية.  237 

لمان بغر  238  ي أعضاء مجلس األمة أين الب 
ي نواب الشعب والغرفة العليا ممثلة ف 

فتية، الغرفة السفل ممثلة ف 

ة.   ينتخب الشعب ثلثيهم بطريقة غب  مبارسر
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أين ساندت المغرب جيش الحدود الجزائري والثورة كذلك، ولكن مسلسل التوترات 

 الدبوماسية وحتى العسكرية بدأ بعد إستقالل الجزائر بحلقات جديدة، أهمها: 

  3163وقعت الجزائر بإسم الحكومة المؤقتة إتفاقية ترسيم الحدود مع فرنسا عام  ،

ي ولكن النظام 
ي حقه، حيث طالب الملك  الحسن الثاب 

 
ها مجحفة ف ي إعتب  المغرب 

ة من أراضيها لصالح المملكة،  جاع أجزاء كبب 
ة بعد إستقالل الجزائر بإسبى مبارسر

ي تندوف وبشار. 
ي واليتى

 
 والتمثلة أساسا ف

  حيث تطور الرصاع الدبلوماسي إىل رصاع مسلح عرف بحرب الرمال ، أين سقط

ب  النظام الجزائري ذلك بالعداء، أين قطع كل العالقات مئات الضحايا، واعت

أين بدأت تتحسن بتدخل  3161إىل غاية  3161الدبلوماسية مع المغرب من سنة 

 الوساطة الدولية. 

  ي سنة
 
أدى من جديد إىل التوترات  3171إستيالء المغرب عل الصحراء الغربية ف

 النظام الجزائري حينها أن ماقام وقطع العالقات الدبلوماسية مع الجزائر ،حيث إعتب  

ف نتيجة لذلك  سنة  بدولة  3176به المغرب إستعمار لدولة نالت إستقاللها، فإعبى

ي جبهة البوليساريو، كما سعت الجزائر 
عي المتمثل ف 

الصحراء الغربية وبممثلها الشر

اف بذات الدولة ،فقط عت بدبلوماسيتها الدولية إىل دفع العديد من البلدان لإلعبى

 المغرب من جديد عالقاتها الدبلوماسية مع الجزائر. 

  أين تم اإلتفاق عل اإلهمام بالوحدة اإلقتصادية  3199إستمرت القطيعة حتى سنة

ي الذي رأى النور عل أوراق المعاهدة واإلتفاقيات فقط  من خالل إتحاد المغرب العرب 

ام بحسن الجوار.   ، كما تم اإلتفاق عل اإللبى 

  م بحسن الجوار سنة ولكن أين إتهم النظام الجزائري  3116المغرب األقىص لم يلبى 

ة عل  ي بمدينة مراكش، وفرض التأشب  ي بفندق مغرب  بالضلوع وراء تفجب  إرهاب 

ي بدأت 
ي يقدمون منها، كما جمد مهام المؤسسات التى

الجزائريي   مهما كانت الدولة التى

ي ، ي العمل تحت مظلة إتحاد المغرب العرب 
فرد النظام الجزائري بقطع العالقات  ف 

 الدبلوماسية مع المغرب وغلق الحدود معه. 

  ي زمن الرئيس بوتفليقة مدة عقدين
وقد تطورت العالقات الدبلوماسية بي   البلدين ف 

ا عل ورق، حيث  ي ظل حب  من الزمن ولكن الحدود ظلت مغلقة وإتحاد المغرب العرب 

ة ب فضل إنتعاش أسعار النفط ، أين تم القضاء عل  شهد اإلقتصاد الجزائري قوة كبب 

كل المديونية إتجاه الخارج ، كما إرتفعت اإلستثمارات األجنبية والمحلية، ولكنها 

 مرحلة خدم فيها اإلقتصاد السياسة وليس العكس. 

  ي قطع
أما آخر حلقات التوتر بي   الجارين المغرب األقىص والجزائر فتمثلت ف 

ي سنة العالقات الدبلوماسية م
ام  0003ن جديد ف  من طرف الجزائر بسبب عدم إحبى

ي الشؤون الداخلية، وعل الخصوص الترصي    ح 
المغرب حسن الجوار والتدخل ف 
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ي المستهدف للوحدة الجزائرية ، نهيك عن 239المغرض وغب  المسؤول لمسؤول مغرب 

ي الذي يعتب  عدوا للنظام وللشعب. 
 التطبيع مع الكيان الصهيوب 

ي تربط الشعبي   الجزائري و عل الرغم ك
ذلك من الروابط العربية اإلسالمية التاريخية التى

، إال أن الخالفات أججت نار الفرقة بي   النظامي   وأتت عل كل أعضاء بيت إتحاد  ي والليت 

ي كذلك.   المغرب العرب 

ي قبل سنة   كان يؤمن بفكر قومية الوحدة العربية ، وهذا ليس له   0033حيث أن النظام الليت 

اكي تحت شعار " 
ي اإلشبى ،كما يؤمن بالنظام الجماهب  ي أي إعتبار عند النظام الملكي المغرب 

 مع الفكر الرأسماىلي الذي كان سائدا بالمغرب األقىص، كما 
 
كاء وليسوا أجراء " وهذا يتناف رسر

ا، يعتب  الواليات المتحدة األمريكية والكيان اإلرسائيلي من أشد أعداء السالم، وأعدائه ليبي

ي زمن 
 
وبالمقابل هناك تدعيم مبارسر من المغرب إلتفاقيات السالم اإلرسائيلية المرصية ف

 .240الرئيس المرصي أنور السدات، وتطبيع حاىلي مع الكيان اإلرسائيلي 

، أي قبل سنة  ي
ي زمن الرئيس معمر القذاف 

ي ف  كان ينبذ األنظمة   0033كما أن النظام اليت 

ي ، وإذ يعتب  األنظمة الملكية وجه من هذه األوجه، وبالمقابلالمتعاملة بآلية التقسيم الطب
 قى

تحذوه أفكار الزعامة والقيادة ، حتى أنه يصف ذاته بملك ملوك إفريقيا، وهذا الطموح لم يجد 

، كما أن طموحه غب  المدروس تجاوز فكرة إتحاد المغرب  ي ي النضام الملكي المغرب 
ضالته ف 

ي الذي ال يضم إال خمس دول عربية  العرب 
ي ،  241

نحو التوسع بإتجاه دول الساحل اإلفريقى

ي بإتجاه  وهذا ما ال  ، كما أن النظرة المتذبذبة للنظام الليت  ي يأبه به وقد يعارضه النظام المغرب 

ي ال يثق فيه إىل درجة   .قطع العالقات الدبلوماسية أحياناالصحراء الغربية جعل النظام المغرب 

وكذلك العالقات الليبية مع الجزائر  كانت سيئةعندما لم تبارك إتفاقية الوحدة التونسية 

ي زمن الرئيس الشاذىلي بن جديد، كما إمدت هذه العالقة السيئة إىل كل اللي
بية، بل شجبتهاف 

ك بعد تعرض ليبيا إىل  ي األربعة الباقية عندما لم تسانده بالدفاع المشبى دول المغرب العرب 

ي ليبيا إلستكمال رصح 
بة أمريكية، وحاليا الجزائر تسىع جاهدة إلستتباب األمن ف  رص 

ع  ية. مؤسساتها الشر

ي 
ي ، ويتضح ذلك جليا عند ف  ي فكانت عرضية عند النظام الليت  أما فكرة إتحاد المغرب العرب 

ي  3190سنة  عقد إتفاقية رسية مع المغرب حول قيام كيان دوىلي إسمه اإلتحاد العرب 

ي نفس السنة 
ب أمريكا لليبيا ف  ، والذي لم يرى النور بعد زيارة إرسائيل للمغرب ورص  ي

اإلفريقى

                                                             

 239 

ي بدفع من الرئيس األمرييي دونالد ترامب سنة  
لقد حدث التطبيع بي   المملكة المغربية والكيان الصهيوب 

اف الواليات المتحدة األمريكية بسيادة المغرب عل الصحراء الغربية بموجب مرسوم  0003 بمقابل إعبى

، ولكن هذاألخب  تم التحفظ عل محتواه بمجرد مجت   الرئيس الحاىلي ج  240 ون بايدن. رئاسي

 الجزائر، تونس، المغرب، موريطانيا وليبيا.  241 
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ن ألغيت اإلتفاقية، كما طرح كذلك فكرة إتحاد الصحراء اإلفريقية، وكلها أفكار ، أي3196

ي غب  المدروس . 
 تعكس الطموح العشواب 

أما ليبيا حاليا فمازالت تمر بحالة من الال إستقرار، وإن قلت حدتها، ولكن تشكيل أركان الدولة 

ي تخدم ليب
اتيجية الحكيمة التى ي السياسة الخارجية اإلسبى

ي قد وتبت  يا ومنطقة المغرب العرب 

تحتاج إىل مزيد من الوقت، خصوصا وأن هذا األخب  له مخزون وإنتاج عظيم من النفط قد 

ي إقتصاديا، وهنا تكمن طامة نقمة النفط  ي أهمية إتحاد المغرب العرب 
 
يغنية عن التفكب  ف

ي لإلتحاد المستدام.  اتيج   الناضب عل نعمة التفكب  اإلسبى

  : اآلليات السيادية المبحث األول  

  ي : تغليب السياسة اإلقتصادية عل اإلقتصاد السياسي
 المبحث الثاب 

 المبحث الثالث : إعتماد سياسة رقعة الشطرنج 

 

  المبحث األول : اآلليات السيادية

ي هذا الكتاب ، ولكن ال بأس من التذكب  بإن    
لقد سبق التعرض لمفهوم السيادة من قبل ف 

ي  الجذور التاريخية
لمصطلح السيادة تمتد إىل العصور الالتينية الوسط بنهاية القرن الثاب 

، وكانت بمعت  " األعل  ي تسود عل كل superus   242»عشر
، بمعت  السلطة العليا التى

ي محدد مهما كانت طبيعة األشخاص المتمتعي   بهذه 
السلطات بالدولة ضمن إقليم جغراف 

بحرية مطلقة عل مستوى اإلقليم الداخلي للدولة،  ولكن هذه السيادة ال تمارس.السلطات

يعات الدولية المصدق عليها ، وعل الخصوص حقوق 243بل تمارس بما ال يتناف  والتشر

ي بحرية تامة، ولكن ضمن إطار القانون  اإلنسان ، بل تمارس كذلك عل المستوى الخارح 

، فالسيادة الخارجية للدولة قد تمكنها من حرية اإلنضم ام إىل مختلف التكتالت، الدوىلي

المنظمات، اإلتفاقيات والمعاهدات، ومن حرية إبرام اإلتفاقيات الدولية والمعاهدات، نهيك 

 .عن حرية حضور مختلف المحافل الدولية وحرية التمثيل الدبلوماسي 

                                                             

 242 1968 Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Albert Dauzat, 

ة  قواعد قانونية  243  ي صدقت عليها، سواء كان ذلك بدسبى
يعات الدولية التى إن الدولة ملزمة بتطبيق التشر

سانة القانونية للدولة واجبة التطبيق، أو من خالل تعديل لهذا اإللزام، فتصبح هذ يعات من ضمن البى ه التشر

ي كل األحوال الدستور يسموا 
القواني   الوطنية بما يتماسر والقواعد القانونية الدولية المصدق عليها، وف 

ي قبول أو رفض أو التحف
يعات الدولية، ما دام هذا األخب  هو الفيصل ف  ظ عل بعض قواعد بقواعده عن التشر

ي سبق لها التصديق عليها 
يعات الدولية التى ي اإلنسحاب من التشر

، وأكبر من ذلك حرية الدولة ف  القانون الدوىلي

ي العلوم 
راته عند رجال القانون، وإن كان األمر مختلف عند المختصي   ف  ، وطبعا هذا التحليل له مب 

 ية أكبر منها قانونية . السياسية، والذي ينظرون إىل الواقع من زاوية سياس
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ة  ، وهذه األخب  ي  الداخلي والخارح 
ي السيادة ممارسة الدولة لسلطتها العليا عل المستويي  

وتعت 

ي كل األحوال السيادة هي السلطة العليا 
 
مستوحاة من دستور الدولة الذي يبي   طبيعتها ، وف

ي تطبق عل إقليم معي   
يعية، التنفيذية والقضائية، والتى ي السلطات: التشر

ى
ي تستغرق كل باف

التى

يعات الوطنية والدولية، وتسىع من خاللها إىل فرض الحفاظ   والتشر
 
ف به بما ال يتناف معبى

 النظام العام المؤمن لوحدة اإلقليم الذي تمارس عليه هذه السيادة كسلطة عليا أما منهل عل

السيادة فيختلف حسب إختالف  طبيعة الدولة ، فالجمهورية مثال تستمد سيادتها من 

 نواب عنه لتوىلي سلطات 
ي تعيي  

 
الشعب  ، فالشعب هو السيد الذي له السلطة العليا ف

ي    ع ، التنظيم وا لتنفيذ ، من خالل اإلنتخابات : فرئيس الدولة ينتخب عن طريق التشر

اإلنتخابات الرئاسية، أعضاء المجالس المحلية تنتخب عن طريق اإلنتخابات المحلية ، ومن 

ي النظام الرئاسي مثال 
يعية ، فق  يعية يتم إنتخاب أعضاء السلطة التشر خالل اإلنتخابات التشر

لسلطة العليا بتفويض من الشعب الذي إنتخبه، فهو رئيس الجمهورية هو من يملك هذه ا

يمارس السيادة بإسمه ولصاحه، أما السلطة القضائية فهي الضامن لعدم اإلنحراف بهذه 

السلطة العليا، والضامن كذلك لعدم إنحراف األشخاص الطبيعية بمختلف المراكز القانونية 

ي تحتوي  ها السلطة العليا بإسم السياد
يعية ، لكل السلطات التى : السلطة التشر ة ، أال وهي

 التنفيذية والقضائية . 

ي تمكنها من ممارسة كل سلطاتها
يعية، : وتعتب  السيادة الداخلية للدولة السلطة العليا التى التشر

ي  ي دون أي تدخل أجنت 
التنظيمية، التنفيذية والقضائية بإستقاللية تامة عل إقليمها الجغراف 

، ومهم   الراية، العملة، ترسيم : كان نوع التدخل، ومن مظاهر هذه السيادةمبارسر أو غب  مبارسر

طة، ومختلف الخدمات العامة  األخ، ومن يؤكد عل السيادة .... الحدود، الجيش، الشر

يعات الدولية المنبثقة عن هيئة األمم  ها باإلضافة إىل مختلف التشر الداخلية للدول هي دساتب 

ام   ولكن الواقع العملي ليس. المتحدة كالنظري، فعل الرغم من إقرار القواني   الدولية إحبى

ي الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، إال أن الدول 
 
سيادة الدول بمنع كل أشكال التدخل ف

، فال تنفك ترسم وتخطط للتوسع داخل أقاليم دول  القوية بجيوشها ال تؤمن بهذه القواني  

 .244ذات سيادة

                                                             

ي توسعت بميليشياتها المسلحة داخل العديد من الدول العربية، عل  244 
ومن هذه الدول نجد إيران التى

ي لم تؤمن يوما بسيادة الدول إال 
غرار: لبنان، سوريا، اليمن والعراق. كما نجد الواليات المتحدة األمريكية التى

، العراق، سيادتها والكيان اإلرسائيلي المحتل لدولة فلسطي   العربية، حيث إ حتلت الفييتنام، الفليبي  

ي نهاية القرن التاسع عشر العديد من أقاليم دولة المكسيك و 
أفغانستان، الصومال، باناما، كما إحتلت ف 

ين  ي القرن العشر
بات العسكرية ف  ي كانت تتمتع بالسيادة، كما وجهت العديد من الرص 

العديد من الجزر التى

ين لدول لها سيادة ها دول مارقة عن  والواحد والعشر دون الحاجة إىل قرارات مجلس األمن، ما دامت تعتب 

 نظامها 

ي دول العالم، فمتى 
ي زمن قوة القطب العالمي الوحيد أعل من سيادة بافى

وبمفهوم المخالفة سيادة أمريكا ف 

ي أو اإلقتصادي،  فهي ال تتواب  تصورت أن سيادة الغب  من الدول قد تشكل خطرا عل أمنها الداخلي أو الخارح 

ة بعدد كبب  من  بات عسكرية لهم من خالل قواعدها العسكرية المنتشر ي حصار هذه الدول أو توجيه رص 
ف 
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للدول لم تعد مطلقة الترصف بمفهوم تقليدي  ، بل أصبح ذلك ولكن السيادة الداخلية 

المفهوم نسبيا  منذ تدويل مفهوم السيادة، وعل الخصوص حقوق اإلنسان، إذ ترى األمم 

المتحدة أن العالم مجتمع دوىلي واحد وليس مجموعة من الدول، ولذلك أي خطر يصيب 

ا المجتمع ، فعل سبيل المثال : الدولة الواحدة ال محال سينتقل ويصيب أجزاءا من هذ

ي 
 
الواليات المتحدة األمريكية وبعض الدول والمنظمات إتهمت الصي   بأنها سبب مبارسر ف

ي نهاية سنة 
 
، من باب  0031الكساد اإلقتصادي العالمي بسبب وباء كورونا الذي إجتاحها ف

جتمع الدوىلي بإجراءات تكتمها عن الوباء وعدم إعالم منظمة الصحة العالمية ، لييي تخطر الم

الوقاية  من جهة ، ولتتحمل كل الدول مسؤولياتها من جهة أخرى ، فالصحة حق من حقوق 

اإلنسان ضمن إطار القانون الدوىلي والقواني   الداخلية للدول، وكمثال آخر تدخل حلف 

ي حدثت ضد مسلمي البوسنة منذ 
الناطو ضد يوغسالفيا  بعد جرائم اإلبادة الجماعية التى

ة من طرف الواليات المتحدة األمريكية  ين، وتدخالت كثب  بداية تسعينات القرن العشر

عسكريا ضد العديد من الدول العربية واإلسالمية ، عل غرار: الصومال ، ليبيا، العراق، إيران، 

عية دولية، بداعي الحفاظ  عل  اليمن، أفغانستان، السودان وسوريا، و أغلبها حدث  دون رسر

ي منهله قبل أن يتسع إىل  النظام 
، إلجتثاث الخطر ف  العالمي الجديد واألمن  والسلم الدوليي  

 دول أخرى . 

ي هذا المجال، حيث يمكن للدولة 
ي تطبيق محتوى دستور الدولة ف 

أما السيادة الخارجية فتعت 

ن من خالل سلطتها العليا أن تراقب حدود إقليمها، تحارب الجريمة العابرة للحدود، تدافع ع

ي عمليات عسكرية خارج حدودها بما ال 
هذه الحدود بقوة جيشها، كما يمكنها أن تشارك ف 

يعات الدولية وبمقابل ذلك كله يمكن للدولة أن تستقبل . يتناف  والدستور، إضافة إىل التشر

بحرية من تشاء من البعثات الدبلوماسية للدول األجنبية، كما يمكنها أن تبعث ممثليها 

وعل العموم تمارس الدول سيادتها الخارجية .  إىل من تشاء من دول العالمالدبلوماسيي   

اف رئيس الدولة باإلضافة إىل اإلستعانة أشخاص أخرى  بواسطة وزارة الخارجية تحت إرسر

ي الدول الديمقراطية لعدم إنفراد رئيس الدولة 
لمان أحيانا ف  مثل المجلس األعل لألمن والب 

ي مجال السيا
 .دة الخارجيةبقراراته ف 

ي  
، فهذا ال يعت  ي ولكن رغم تحول مضمون السيادة من المفهوم المطلق إىل المفهوم النست 

هم،  ي السيادة النسبية!؟ نعم إنهم كذلك بالنظر إىل دساتب 
ورة أن دول العالم متساوون ف  بالرص 

يعات الدولية، وبالخصوص تلك الصادرة عن هيئة األمم المت حدة، وبالنظر إىل مختلف التشر

                                                                                                                                                                             

، سواء من  دول العالم. فالسيادة بمفهوم الواليات المتحدة األمريكية ليست ذاتها بمفهوم المجتمع الدوىلي

 .غب  الحكومية الدوليةخالل الدول أو الهيئات الحكومية الدولية أو حتى الهيئات 
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يعات الوطنية والدولية، ليؤكد أن السيادة الحقيقية هي  ولكن الواقع يهزأ أحيانا من هذه التشر

  245 .لألقوى عسكريا

ي وبي   
ي كل األحوال مفهوم السيادة يختلف بي   الدول الموجودة ضمن إتحاد حقيقى

 
ولكن ف

ي ال يجمعها إال  إتحاد صوري، وهذا ما سوف نلمسه من خالل المقارنة
بي   إتحاد المغرب  التى

ي ضوء هذه المطالب: 
 
، ف ي ي واإلتحاد األوروب   العرب 

 يعية  المطلب األول : اآلليات السيادية التشر

  ي : اآلليات السيادية القضائية
 المطلب الثاب 

 المطلب الثالث : اآلليات السيادية التنظيمية والتنفيذية 

يعية  المطلب األول : اآلليات السيادية التشر

ي صلب قانون إنشاء اإلتحاد بمجلس       
 
ي ف يعية إلتحاد المغرب العرب 

تدع الهيئة التشر

عضوا عن كل دولة ،  00الشورى ، وهو مجلس مكون من اللجان الوزارية المتخصصة و من 

يعية لكل دولة أو حسب قانون الدولة العضو. ولمجلس  يتم إختيارهم إما من السلطة التشر

اح الشورى دوران ، إب ي المشاري    ع والقرارات المحالة له من مجلس الرئاسة ، وإقبى
داء رأيه ف 

ي ترفع إىل مجلس رئاسة اإلتحاد ، وهذا حسب ما 
التوصيات المعززة ألهداف اإلتحاد ، والتى

. ولكنها هيئة صورية فقط ، حيث من المفروض أن  ي ي نص معاهدة إنشاء المغرب العرب 
ورد ف 

يعية إقبى  يعات و التصديق عل مشاري    ع القواني   المقدمة من أساس السلطة التشر اح التشر

حة ،  يعات المقبى طرف هيئات تنظيمية مثل مجلس رئاسة اإلتحاد وكذا التصديق عل التشر

ي لمجلس رئاسة اإلتحاد كأعل جهاز باإلتحاد 
وما يؤكد ذلك الطرح الصوري  هو النص القانوب 

 لدول األعضاء فقط من لهم سلطة اتخاذ القرار. ، والذي يشب  رصاحة إىل أن إجماع رؤساء ا

ي مثال  وإستقاللية  يعية لإلتحاد األوروب 
فمن خالل المقارنة بي   إستقاللية السلطة التشر

ي ، لوجدنا العكس النقيض ، حيث أقدمت الدول  يعية إلتحاد المغرب العرب 
السلطة التشر

ي اإلتحاد عل التنازل عن جزء من 
سيادتها لصالح الهيئات المشكلة األوروبية األعضاء ف 

                                                             

، عل أساس أن السيادة متصلة بالسلطة العليا  245  ولكن مصطلح السيادة الخارجية أسال الكثب  من الحب 

ي مجال السيادة الداخلية تمارس عل كل األشخاص مهما كان مركزهم 
، فإن كانت ف  ي تمارس عل الغب 

التى

، فعل مجال السيادة الخارجية تمارس عل ي
من؟ وهو إشكال مادامت كل الدول المستقلة متساوية  القانوب 

ي السيادة
ي متصل بالواقع، كالقوة العسكرية مثال. ف 

حيث أن الواليات . أم أنها متعلقة كذلك بمفهوم غب  قانوب 

المتحدة األمريكية بفضل هيمنتها العسكرية العالمية تبسط سيادتها الخارجية عل الكثب  من دول العالم، من 

وع لسيادتهم الداخلية دون تدخل من هيئة األمم المتحدة أو مجلس األمن ،  وهذا خالل ا اق غب  المشر
إلخبى

ي تجرأ عل 
اق يتم بطرق تقليدية وأخرى حديثة مثل الطائرات بدون طيار، حيث حتى الكيان الصهيوب  اإلخبى

ب أهدافا داخل أقاليمها  الدول العربية  ق سيادتها ويرص  دون تدخل من طرف هيئة األمم  بحماية أمريكية يخبى

 .المتحدة أو مجلس األمن
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يعية  ي السلطة التشر ي الذي يشكل مع مجلس اإلتحاد األوروب  لمان األوروب  لإلتحاد ومنها الب 

ي التصديق عل كل قواني   اإلتحاد ، نهيك عن صالحيات رقابية 
 
المستقلة وبصالحية واسعة ف

ي    ع فقد أقرها قانون اإلتحاد  ي لصالح هيئة أخرى ، أما صالحية المبادرة بالتشر األوروب 

ي أكب  من سلطة المفوضية حي   أقر لها قانون اإلتحاد  لمان األوروب  المفوضية .وسلطة الب 

لمان ، وهذه  ي الب 
ي إمكانية توجيه النقد لها ، وأكبر من ذلك إمكانية إقالتها بأغلبية ثلتر األوروب 

ي مجال إستقاللية السلطات ومراقبة السلطة للسلطة األخ
 
وهذا ما ال نلمسه . رى قوة كذلك ف

ي 
 
ي الهيئات األخرى ، وهنا مربط الفرس ف

ى
ي باف

 
ي وال ف يعية إلتحاد المغرب العرب 

ي الهيئة التشر
 
ف

يىعي لإلتحاد ، والذي أثر عل كل الهيئات األخرى ، وعل تحقيق األهداف 
ركود المسار التشر

ي  ي معاهدة إنشاء المغرب العرب 
 
 .التنموية المسطرة ف

ي ميدان فعدم تنازل د
 
يعية ف ي عن جزء من سيادتها لصالح الهيئة التشر ول إتحاد المغرب العرب 

ي ميدان المبادرة 
 
المصادقة عل القواني   ومراقبة تنفيذها عل مستوى الدول األعضاء أو ف

ي    ع ، سيحول الواقع شأن هذه الهيئة إىل مجرد مديرية  بوزارة من وزارات دولة من  بالتشر

يعية الواجب اإلتفاق عليها من طرف دول الدول األعضاء . وعل يه فاآلليات السيادية التشر

ي أو تعديل  ، مع التنصيص عليها ضمن دستور جديد إلتحاد المغرب العرب  ي المغرب العرب 

 : ي
 لمعاهدة إنشاء اإلتحاد تتمثل ف 

  ي  الفرع األول: إنشاء برلمان مستقل إلتحاد المغرب العرب 

 التنازل عن جزء م : ي
يعية للدول األعضاء لصالح برلمان الفرع الثاب  ن السيادة التشر

 اإلتحاد

  ي  الصادرة عن برلمان إتحاد المغرب العرب 
ام القواني  

 الفرع الثالث: إحبى

 

 الفرع األول: إنشاء برلمان مستقل إلتحاد المغرب العرب   

ي شق        
ي ف  ي تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب  مجلس يمكن ألعضاء المغرب العرب 

يىعي  ي الباب التشر
، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف  الشورى الشكلي

وط العضوية به، وبالنهاية التصيص عل  عل إنشاء برلمان لإلتحاد، مع التنصيص عل رسر

 : ي
 أهم مهامه، والمتمثلة خاصة ف 

    اح القواني
 إقبى

   مجلس اإلتحادالتصديق عل مشاري    ع القواني   المقدمة من طرف 

  الرقابة البعدية عل التطبيق الصارم للقواني   الصادرة من خالل سلطة اإلستجوابات

 المطروحة عل أعضاء اإلتحاد
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يعية للدول األعضاء لصالح برلمان اإلتحاد : التنازل عن جزء من السيادة التشر  
 الفرع الثاب 

ي تعديل معاهدة إنشاء إت        ي شق مجلس يمكن ألعضاء المغرب العرب 
 
ي ف حاد المغرب العرب 

يىعي  ي الباب التشر
 
، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف الشورى الشكلي

يعية للدول األعضاء لصالح برلمان اإلتحاد، وبمفهوم  عل التنازل عن جزء من السيادة التشر

ي أعل لمان إتحاد المغرب العرب  يعية لب 
يعية المخالفة تصبح السيادة التشر  من السيادة التشر

يعية سيخدم قوة اإلتحاد من الناحية  ي السلطة التشر
 
للدول األعضاء، وهذا التدرج ف

اكات دولية .  ي رسر
 
 اإلقتصادية، سواء محليا أو عند التفاوض دوليا للدخول ف

 الصادرة عن برلمان إتحاد المغرب العرب   
ام القواني  

 الفرع الثالث: إحت 

ي  ي هو بيت القصيد، فالتاري    خ العرب   الصادرة عن برلمان إتحاد المغرب العرب 
ام القواني  

إن إحبى

ز العديد من ذات المظاهر الفاشلة، حيث فشلت إتفاقية الوحدة بي   تونس وليبيا، وبي    يب 

ام للسلطة الوطنية  ام السلطة اإلتحادية هو بذاته إحبى مرص وسوريا لذات األسباب، فإحبى

ي اإلتحاد، حيث أن هذا األخب  يعزز من مكانة األعضاء إقتصاديا وسياسيا،  للدول
األعضاء ف 

اما أكب  محليا ودوليا. 
 محليا ودوليا، وهذا يكسبهم إحبى

  : اآلليات السيادية التنفيذية والتنظيمية 
 المطلب الثاب 

ي ، فإن مجلس        ي إلتحاد المغرب العرب 
ي التنظيم القانوب 

الرئاسة هو أسم  حسبما ورد ف 

ي اإلتحاد ، يتكون من رؤساء الدول الخمسة ، وهو يشكل السلطة التنفيذية المستقلة 
هيئة ف 

ف عل كل هياكل اإلتحاد الموجودة ضمن إطار معاهدة اإلنشاء ، أو ممن يتم تشكيلهم  المشر

ة، يمكن تلخيصه : الحقا بإتفاقيات أو قرارات جديدة ، ولكن لهذه السلطة عيوب كثب  ي
 ا ف 

    ام الدول األعضاء باإلتحاد للنظم والقواني
عدم وجود سلطة أعل للسهر عل إحبى

 الصادرة عن اإلتحاد أو حتى اإلتفاقيات. 

  246أعضاء مجلس الرئاسة لهم توجهات إيديولوجية مختلفة. 

  ي بالقيمة اإلقتصادية النوعية لإلتحاد كتكتل إقتصادي
ال يوجد لهم إيمان حقيقى

ا نلمسه من خالل المقارنة البسيطة مع تكتالت إقتصادية أخرى مثل إقليمي  ، وهذ

ي .   اإلتحاد األوروب 

  فوا عل صياغتها ال تمثل حقيقة ثقل اإلتحاد كتكتل وثيقة معاهدة اإلتحاد الذين أرسر

إقليمي إقتصادي وسياسي ، حيث وردت الكثب  من قواعدها القانونية مطاطية ، 

ي تدرك أهمية فكر التكتل ، حيث ال معممة وغامضة أحيانا ، نهيك ع
ن بساطتها التى

                                                             

هذه اإليديولوجيات الفكرية تختلف بفارق كبب  ال يقبل المقارنة  بي   األشخاص األوائل حاملوا فكرة  246 

ي ، منذ سنة   قبل إستقالل دول المغرب العرب 
ميالدي ، فحلم هؤالء بالتكتل  3101إنشاء هذا التكتل حتى

 .اإلقتصادي لإلتحاد واألوطان مستعمرة غب  حلم الرؤساء بعد إستقالل األوطان 
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مجال للمقارنة بي   هشاشتها الشكلية والموضوعية و قانون إنشاء تكتل آخر مثل 

ي .   اإلتحاد األوروب 

  ، أعضائه يضمرون أحيانا ماال يظهرون نتيجة للكثب  من الحساسيات السياسية

ي وخاصة بي   الجزائر والمغرب األقىص وبي   المغرب ومور 
ى
يطانيا ، وبي   ليبيا وباف

 األعضاء أحيانا . 

  و حيث كان من الواجب أن يسنوا مادة نفاذ قرارات اإلتحاد بموجب المصادقة

باألغلبية البسيطة ، أي ثالثة من خمسة ، إال أنهم سنوا مادة وجوب مصادقة كل 

 . 247األعضاء

 منظمة واحدة وحيث ال يمكن تسيب  أبسط مؤسسة أو منظمة بقائدين ، فما أدراك ب

يقودها خمس من القادة ، وهذا ما يفش عدم تنفيذ الكثب  من قرارات اإلتحاد لرفض 

أحدهم اإلمضاء عليه حيث كان من األوىل أن يتنازل هؤالء عن جزء من صالحياتهم 

ي    ع لصالح مجلس  ي مجال التشر
 
وسلطتهم لبعض الهيئات باإلتحاد ، كأن يتنازلوا ف

ي مجال القضا 
 
ي مجال التنفيذ والتنظيم الشورى ، وف

 
ء لصاح الهيئة القضائية ، وف

لصالح مجلس وزراء الخارجية . وبناءا عل كل هذه النقاط نكتشف أن مجلس 

ي ، فإن لم يندثر  الرئاسة ذاته ذاته حكم باإلندثار المستقبلي إلتحاد المغرب العرب 

 حقيقة تحول إىل منب  تنظب  ال أكبر وال أقل . 

ي كسلطة تنفيذية مستقلة عن دول اإلتحاد فقد أقر أما المفوضية األ وروبية باإلتحاد األوروب 

ام الدول األعضاء بالقواني     
ي مراقبة مدى إلبى

لها قانون اإلتحاد إضافة إىل ممارسة سلطتها ف 

ي لها عالقة بمصالح دول 
الصادرة عن اإلتحاد التمتع كذلك بسلطة تقديم مشاري    ع القواني   التى

ي  يعية من خالل اإلتحاد األوروب  ي المبادرة التشر
  فهي شبيهة بالحكومات حي   تمارس حقها ف 

تقديم مشاري    ع القواني   ، فالمفوضية لديها سلطة أسم من سلطة حكومات الدول األوروبية  

، وهذا رس نجاحها ، حيث تنازلت الدول األعضاء عن جزء من سيادتها لصالح من ترع 

  مصالحها ، أال وهي المفوضية . 

ي عن جزء من سيادتها التنفيذية لصالح هيئة  ولذلك عدم تنازل دول إتحاد المغرب العرب 

ي 
تنفيذية وتنظيمية لإلتحاد إلتخاذ ما يلزم لتطبيق كل ما يصدر عن برلمان اإلتحاد، سيبقى

ي السيادة التنفيذية، وعليه ال 
اإلتحاد هيئة شكلية، كون الدول األعضاء باإلتحاد متساوون ف 

يعات اإلتحادية إال بواسطة سيادة أعل، والمتمثلة مناص من  ضمان السهر عل تنفيذ التشر

ي سيادة المجلس التنفيذي اإلتحادي، وعليه فالسيادية التنفيذية الواجب اإلتفاق عليها من 
ف 

ي أو  ، مع التنصيص عليها ضمن دستور جديد إلتحاد المغرب العرب  ي طرف دول المغرب العرب 

 ء اإلتحاد يجب أن يكون من خالل اآلليات التالية: تعديل لمعاهدة إنشا 
                                                             

ي كانت ترفعها هيئة الشورى ، وكذا الكثب  من القرارات اإلتحادية  247 
ونتيجة لذلك العديد من التوصيات التى

ي رفض وحيد من قبل 
عضو ما أن تبقى التوصية  أو القرار مجرد مثبطة  بسبب إلزامية اإلجماع  ، حيث يكق 

 .حب  عل ورقة 
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  الفرع األول: إنشاء مجلس تنفيذي لإلتحاد مستقل عن األعضاء 

  التنازل عن جزء من السيادة التنفيذية والتنظيمية لصالح المجلس : ي
الفرع الثاب 

 التنفيذي لإلتحاد

 ام أعمال وقرارات  المجلس التنفيذي لإلتحاد  الفرع الثالث: إحبى

 لفرع األول: إنشاء مجلس تنفيذي لإلتحاد مستقل عن األعضاءا

ي شق مجلس        
 
ي ف ي تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب  يمكن ألعضاء المغرب العرب 

ي الباب التنفيذي عل إنشاء 
 
الرئاسة، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف

الرئاسة، وهذا األخب  له صالحيات تقديم مشاري    ع مجلس تنفيذي لإلتحاد بدل مجلس 

القواني   الخاص باإلتحاد إىل برلمان اإلتحاد من أجل مناقشتها والتصويت عليها، كما له 

صالحيات الصهر عل تنفيذها، باإلضافة إىل إصدار التنظيمات المسهلة لتطبيق كل ما يصدر 

 عن برلمان اإلتحاد. 

: التنازل عن جزء  
من السيادة التنفيذية والتنظيمية لصالح المجلس التنفيذي  الفرع الثاب 
 لإلتحاد

ي شق المجلس 
ي ف  ي تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب  يمكن ألعضاء المغرب العرب 

ي الباب التنفيذي عل 
، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف  الرئاسي

لدول األعضاء لصالح المجلس التنفيذي لإلتحاد، التنازل عن جزء من السيادة التنفيذية ل

ي أعل من  وبمفهوم المخالفة تصبح السيادة التفيذية للمجلس التنفيذي إلتحاد المغرب العرب 

ي السلطة التنفيذية سيخدم قوة اإلتحاد من 
السيادة التنفيذية للدول األعضاء، وهذا التدرج ف 

اكات دولية . الناحية اإلقتصادية، سواء محليا أو عند التف ي رسر
 اوض دوليا للدخول ف 

ام أعمال وقرارات  المجلس التنفيذي لإلتحاد  الفرع الثالث: إحت 

ام قرارات المجلس التنفيذي نابع إبتداءا من كونه هو من يعمل عل صياغة       إن إحبى

ع بطريقة غب  مبارسر  لمان اإلتحاد، وكأنه مشر ي تقدم لب 
ة، وثانيا المشاري    ع القانونية لإلتحاد والتى

ذات القواني   يحرص عل حسن سب  تطبيقها، ويعد ذلك هو اآللية الوحيدة لضمان تماسك 

 .  أي تكتل إقتصادي أو حتى سياسي

 المطلب الثالث : اآلليات السيادية القضائية

ي حسب قانون معاهدة إنشاء اإلتحاد بالهيئة  تدع الهيئة القضائية إلتحاد المغرب العرب 

ا صالحيات قضائية وأخرى إستشارية ، حيث تقدم إستشارتها لما يحال إليها القضائية ، وله

ي منازعات تفسب  وتطبيق معاهدات وإتفاقيات 
من قبل مجلس رئاسة اإلتحاد ، وتفصل ف 

ي تحال من دول اإلتحاد أو المجلس الرئاسي ، حيث تتكون هذه الهيئة من 
اإلتحاد ، والتى
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سنوات ،  1سنوات ، عل أن تجدد الهيئة كل  6ن لمدة قضاة ، أين تعي   كل دولة  قاضيا30

 .أما رئيس الهيئة فمنتخب لمدة عام من طرف أعضائها 

ي 
ي والتى فإن أحدثنا مقارنة بسيطة بينها وبي   بعض صالحيات الهيئة القضائية لإلتحاد األوروب 

ي صلب قانون اإلتحاد بمحكة العدل ، مثل 
 
 :  248تدع ف

    تفسب  االتفاقيات " . ي مها االتحاد األوروب  ي يب 
 والمعاهدات الدولية التى

   ي المنازعات بي   الدول األعضاء حول تفسب  القواني   والمعاهدات
 
الفصل ف

 واالتفاقيات ذات الصلة. 

   ي المسائل المرفوعة إليها
 
من المحاكم الوطنية وتحديد القواني   الواجبة  الفصل ف

 التطبيق. 

   ي الطعون المقدمة من طر
 
ي . الفصل ف لمان األوروب   ف الب 

    ي ي الطعون المقدمة من طرف مجلس المحاسبة لإلتحاد األوروب 
 
 الفصل ف

   . ي ي الطعون المقدمة من طرف البنك المركزي األوروب 
 الفصل ف 

ي إقامة دعوى أمام محكمة العدل األوروبية ما دام األمر يتعلق  أين يجوز ألي مواطن أوروب 

ي يؤثر عليه بشكل
." بترصف قانوب   مبارسر

ي تتعدى سلطتها 
ي ، و التى  محكمة العدل لإلتحاد األوروب 

نالحظ أنه السبيل للمقارنة بي  

، حيث وصلت هذه اإلستقاللية لدرجة  ي القضائية سلطة الدول األعضاء باإلتحاد األوروب 

ي ، والنظر كذلك  ي بلدان اإلتحاد األوروب 
ي الدعاوى المرفوعة من طرف مواطت 

النظر والفصل ف 

ي ا
ي المسائل المتعلقة ف 

لدعاوى المرفوعة من طرف المحاكم الوطنية للدول األعضاء ف 

ي .بتحديد القواني   واجبة التطبيق 
ي لم يشر إىل قضاة النيابة ف  فقانون إتحاد المغرب العرب 

ي الدعاوى 
ي حالة وحيدة آال وهي الفصل ف 

الهيئة القضائية . وقزم صالحيات هذه الهيئة ف 

ي حد ذاته من الدول المرفوعة فقط من ط
رف دول اإلتحاد أو المجلس الرئاسي المكون ف 

ر ما ، بسبب  األعضاء الخمسة ، فما بال الحال إن تعرض شخص ما طبيىعي أو معنوي لرص 

ي 
تطبيق إتفاقية من إتفاقيات اإلتحاد أو معاهدة من معاهدات اإلتحاد . وإن أثب  تنازع قضاب 

ي أو  أمام محكمة من المحاكم الوطنية لدول
ي حول اإلختصاص القضاب  إتحاد المغرب العرب 

ي ؟ هل يمكن للمحكمة 
حول القانون الواجب التطبيق ، هل قانون اإلتحاد أم القانون الوطت 

ي ذلك . طبعا ال يسمح 
الوطنية المعنية أن ترفع دعوى إىل الهيئة القضائية لإلتحاد للفصل ف 

ي من األساس تؤكد بذلك قانون الهيئة القضائية ، حيث معاهدة إنشا  ء إتحاد المغرب العرب 

ي فضاء دول 
عل عل علو سلطة الدول عل سلطة اإلتحاد ، فكيف يحقق إتحاد أهدافه ف 

 سلطتهم أعل من سلطته . 

                                                             

ي ،  248 
وب   30/06/0031: التحميل  ،  www.aljazeera.netموقع قناة الجزيرة اإللكبى
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ي عن جزء من سيادتها القضائية لصالح هيئة  ولذلك عدم تنازل دول إتحاد المغرب العرب 

ي اإلتحاد هيئة شكلية،  قضائية إلتخاذ ما يلزم لتطبيق كل ما يصدر 
عن برلمان اإلتحاد، سيبقى

ي 
 
ي السيادة ، وعليه ال مناص من ضمان الفصل ف

 
 كون الدول األعضاء باإلتحاد متساوون ف

، ي مها إتحاد المغرب العربت  ي يب 
ي  تفسب  االتفاقيات والمعاهدات الدولية التى

 
الفصل ف

ة، ال ي حاالت التنازع القضائية، المنازعات بي   الدول األعضاء حول تفسب  هذه األخب 
 
فصل ف

ي الطعون المقدمة من طرف برلمان اإلتحاد والمقدمة كذلك من طرف البنك 
 
الفصل ف

ي هكذا منازعات من خالل 
 
ي للفصل ف اإلتحادي، وكلها تدعوا إىل اإلقتداء باإلتحاد األوروب 

ي لها سيادة قضائية أعل من المحاكم الوط
نية لدول إتحاد إنشاء المحكمة اإلتحادية ، والتى

ي أو  .وعليه يجب التنصيص عليها ضمن دستور جديد إلتحاد المغرب العرب  ي المغرب العرب 

 تعديل لمعاهدة إنشاء اإلتحاد من خالل اآلليات التالية: 

  الفرع األول: إنشاء محكمة إتحادية 

 التنازل عن جزء من السيادة القضائية لصالح المحكمة اإلتحادية : ي
 الفرع الثاب 

  ام قرارات المحكمة اإلتحاديةالفر  ع الثالث: إحبى

 

 الفرع األول: إنشاء محكمة  إتحادية

ي شق الهيئة 
ي ف  ي تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب  يمكن ألعضاء المغرب العرب 

ي عل 
ي الباب القضاب 

القضائية، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف 

ة وهي   إنشاء محكمة لإلتحاد بدل الهيئة القضائية، وتنص عل صالحيات هذه األخب 

 :  كالتاىلي

    ي مها دول أعضاء إتحاد المغرب العرب  ي يب 
 تفسب  االتفاقيات والمعاهدات الدولية التى

     ي اإلتحاد حول تفسب  القواني
ي المنازعات بي   الدول األعضاء ف 

الفصل ف 

 والمعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة. 

   ي ال
ي  مسائل المرفوعة إليهاالفصل ف  من المحاكم الوطنية لدول إتحاد المغرب العرب 

 وتحديد القواني   الواجبة التطبيق. 

   . ي ي إتحاد المغرب العرب 
ي الطعون المقدمة من طرف الدول األعضاء ف 

 الفصل ف 

    . ي ي الطعون المقدمة من طرف المجلس التنفيذي إلتحاد المغرب العرب 
 الفصل ف 

   ي الطعو
. الفصل ف  ي  ن المقدمة من طرف البنك المركزي إلتحاد المغرب العرب 

  رين من ي المترص  ي إتحاد المغرب العرب 
ي الدعاوى المرفوعة من طرف مواطت 

الفصل ف 

 أي فعل أو ترصف صادر عن مؤسسة إتحادية أوعمل من أعمال اإلتحاد. 
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: التنازل عن جزء من السيادة القضائية لصالح المحكمة اإلتح  
 اديةالفرع الثاب 

ي شق المجلس 
 
ي ف ي تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب  يمكن ألعضاء المغرب العرب 

ي عل التنازل 
ي الباب القضاب 

 
، أو اإلتفاق من جديد عل صياغة معاهدة أخرى ، تنص ف الرئاسي

عن جزء من السيادة القضائية للدول األعضاء لصالح محكمة اإلتحاد، وبمفهوم المخالفة 

ادة القضائية لمحكمة اإلتحاد أعل من السيادة القضائية للدول األعضاء، وهذا تصبح السي

ي السلطة القضائية سيخدم قوة اإلتحاد من الناحية اإلقتصادية، سواء محليا أو عند 
 
التدرج ف

ي اإلتحادات الحقيقية عل غرار 
 
اكات دولية، وهذا ما لمسناه ف ي رسر

 
التفاوض دوليا للدخول ف

. اإلتحاد األورو ي  ب 

ام قرارات المحكمة اإلتحادية  الفرع الثالث: إحت 

ي كل أنواع      
 
ام قرارات المحكمة اإلتحادية نابع إبتداءا من كونها هي الفاصل ف إن إحبى

، وكون تشكيلها  ي ي إتحاد المغرب العرب 
 
ي تحدث عل مستوى الدول األعضاء ف

المنازعات التى

ي النهاية قضاة بالتساوي العددي من كل دولة من الدول األعضاء 
، بل هو ف  ي ليس باألجنت 

ي إصدار أحكامها وقراراتها هي ذاتها صادرة عن  الخمسة، كما 
ي ستمتثل لها ف 

أن القواني   التى

ي األصل مشاري    ع قانونية صادرة عن المجلس التنفيذي إلتحاد 
لمان اإلتحادي، كما كانت ف  الب 

 . ي ، ويعد ذلك اآللية الوحيدة لضمان تماسك تكتل إتحاد المغرب العرب  ي  المغرب العرب 

 

 :  
 تغليب السياسة اإلقتصادية عىل إقتصاد السياسةالمبحث الثاب 

ي بعضهما البعض ويتأثران كذلك ،       
إن السياسة واإلقتصاد وجهان لعملة واحدة ، يؤثران ف 

ي السياسة 
ة ف  قد يخدم الواحد اآلخر بطريقة إيجابية كما قد يهدمه، ولذلك لكليهما أهمية كبب 

لة المنفردة أو للدولة ضمن التكتل اإلقتصادي، االقتصادية و االقتصاد السياسي لذات الدو 

 .  مهما كانت صورة هذا األخب 

ي من خالل هذا المبحث سنسلط  ولتبسيط المفاهيم وإسقاطها عل دول إتحاد المغرب العرب 

 الضوء عل المطالب التالية: 

    

 المطلب األول: مفاهيم عامة عن السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة 

 ي المطلب الث : واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لدول المغرب العرب  ي
 اب 

  ي  المطلب الثالث: خالصة نتائج إنعكاس السياسة و اإلقتصاد عل دول المغرب العرب 

 المطلب األول: مفاهيم عامة عن السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة

يستحيل أن تنفصل السياسة عن االقتصاد، فهما بالنهاية وجهان لعملة واحدة، يتأثران        

 ويؤثران ببعضهما البعض بي   اإليجاب والسلب، بما يمكننا من تجريد المفاهيم  التالية: 
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ي عليه ، * ها السلت  السياسة قد تخدم االقتصاد عندما تؤثر فيه إيجابا، كما قد تهدمه عند تأثب 

 نها السياسة اإلقتصادية. إ

ي عليها، * ه السلت  االقتصاد قد يخدم السياسة عندما يؤثر فيها إيجابا، كما قد يهدمها عند تأثب 

 .  إنه االقتصاد السياسي

ي علم السياسة  وعلم االقتصاد، إذ من خالله نلمس مدى تأثب  *
 
االقتصاد السياسي له أهمية ف

 ها السياسية قوة االقتصاد بالدولة عل طبيعة إرادت

ي *
السياسة االقتصادية للدولة ليست ذاتها السياسة االقتصادية للتكتالت أو اإلتحادات التى

تنتمي إليها ذات الدولة. و االقتصاد السياسي كذلك، بذات الدولة يختلف عن ذات التكتل أو 

 اإلتحاد. 

مة لسلوك أما القانون اإلقتصادي فهو مجموعة من القواعد العامة والمجردة المنظ

األشخاص داخل المجتمع من الناحية اإلقتصادية، مهما كانت السياسة اإلقتصادية المتبعة 

ي أغلب . من طرف الدولة، حرة أو متدخلة أو مختلطة
 
أما األمن اإلقتصادي المدسبى ف

الدساتب  العالمية عموما والعربية خصوصا بمسم تحقيق العيش الكريم للمواطن، فلن 

ية يتحقق إال من  خالل حوكمة السياسة اإلقتصادية للدولة واإلستغالل الرشيد للموارد البشر

ي وأمن التشغيل، 
، األمن الغذاب  ي

ي تحقيق األمن الماب 
قبل المادية، والمتمثلة عل الخصوص ف 

 .إذ تعد من أهم قوائم األمن القومي للدولة

ي أما السياسة اإلقتصادية فهي مجموع اإلجراءات والتدابب  المتخذ
ة من طرف الحكومة ف 

صورة قواعد قانونية عامة ومجردة لتنظيم البيئة اإلقتصادية للدولة من خالل وسائل مالية 

ي مجملها إىل تحقيق أهداف إقتصادية مثل 
ي تهدف ف 

القضاء عل البطالة أو :  ونقدية ، والتى

تصادي والنمو اإلنقاص من نسبتها ، ويتحقق ذلك عند التناسب الطردي بي   نسبة النمو اإلق

ائية للمواطني   ، من أجل توسيع حلقة اإلستهالك كضامن  ي ، حماية القدرة الشر
السكاب 

أساسي لحماية قوة حلقة اإلنتاج ، التوزي    ع العادل للدخل بي   مختلف األشخاص ، والذي 

يعزز الثقة بي   األشخاص والحكومة ، محاربة التضخم أو التقليل من حدته ، إحداث تنمية 

دية من خالل تحقيق معدل نمو إقتصادي مساوي أو أكب  من معدل تزايد السكان ، لما إقتصا

ي تحقيق العيش الرغيد والرفاهية بي   السكان 
ي ف   .له من أثر إيجاب 

ي ضوء التنمية المستدامة، السىعي  
اتيجية الحكم الراشد ف  و لكن هذه التنمية تحتاج إىل إسبى

ي الحاله العكسية 
ي أو عل األقل متعادل ، ألنه ف  ان تيجاري إيجاب 

تضطر الحكومة  لتحقيق مب  

ي عل السياسة  إىل إتخاذ إجراءات وتدابب  إقتصادية للموازنة من شأنها التأثب  السلت 

ي السياسات اإلنفاقية لمختلف األشخاص اإلقتص
ادية للدولة ، السىعي للتحكم الرشيد ف 

ي السياسات اإلنفاقية لألرس من خالل 
بمختلف القطاعات بالدولة ، السىعي للتحكم الرشيد ف 

ي مختلف أنماك اإلستهالك األرسية 
 .التأثب  الرشيد ف 

أشخاص فاعلة وأخرى وترسم الخريطة السياسة اإلقتصادية للدولة وتفعل من طرف 

يعية، ولكن مدى تحقيق أهدافها : مساعدة من السلطات الثالث التنفيذية، القضائية والتشر



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

178 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

متوقف عل حسن إختيار األدوات واإلجراءات من جهة، وعل مدى تعاون هؤالء األشخاص 

 . من جهة أخرى

غة جملة من فالسلطة التنفيذية ترسم خريطة السياسة اإلقتصادية للدولة من خالل صيا

المالية، النقد والقرض، البنوك، الجبايىة المحلية، اإلستثمار، : المشاري    ع القانونية مثل

وهذا إضافة إىل مختلف النظم القانونية المتعلقة بهذه  .الجمارك، الصناعة، التجارة، الفالحة

يعية فتصادق عل هذه المشاري    ع أو تطلب تعديلها أو  إلغائها، ثم المشاري    ع، أما السلطة التشر

ي حي   تعالج السلطة القضائية ما أصاب نظام هذه السياسة من 
 
تفرض رقابة بعدية عليها، ف

خلل، بواسطة مختلف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء، أو من خالل تحريك الدعاوى 

 . العمومية من طرف النيابة

 زيادة النمو فمن خالل السياسة اإلقتصادية تعمل حكومات الدول عل إحداث توازن بي   

ي حالة زيادة النمو اإلقتصادي بنسب أكب  من نمو 
ي وزيادة النمو اإلقتصادي، فق 

السكاب 

السكان، سوف ينعكس ذلك باإليجاب عل رفاهية كل قطاعات الحكومة وعل رفاهية العيش 

ي الحالة العكسية سينعكس اإليجاب سلبا، وتعمل . لكل أطياف المجتمع كقاعدة عامة
وف 

اتيجية سياستها اإلقتصادية القائمة  الحكومة حينها عل الخروج من هذا النفق من خالل إسبى

 .  عل السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية

ي تعتمدها الحكومة، ينفذها البنك المركزي للحكومة من خالل سلطة 
أما السياسة النقدية التى

ة قد ت ي كل األحوال ال النقد والقرض، وهذه األخب 
كون مستقلة عن الحكومة أو تابعة لها ، وف 

، فهي تعتمد أساسا عل األموال  تتأثر بالنقابات العمالية ، عكس تأثرها بنسبة التضخم الماىلي

ة، فعند إرتفاع نسبة التضخم  ي نسبة الفائدة المتغب 
ي التداول من خالل التحكم ف 

المعروضة ف 

اض،مثال ترفع نسبة الفائدة بما يع ي إرتفاع تكاليف القروض، فيحجم األشخاص عن اإلقبى
و  ت 

، فيقل الطلب وينخفض التضخم، وهذا المجال  بالموازات مع ذلك ينقص اإلنفاق اإلستهالكي

 .ال تأثب  للنقابات العمالية فيه

ي حال حدوث الركود اإلقتصادي تخفض نسبة الفائدة وقد تصبح صفرية، فتقل أو تنعدم 
وف 

، تكاليف  اض، وبالموازات مع ذلك يزيد اإلنفاق اإلستهالكي القروض، فيتحفز األشخاص لإلقبى

يد الطلب المحفز للمستثمرين عل زيادة العرض، وهذا من شأنه تحريك عجلة اإلقتصاد،  فب  

هم عل أرباب  ي غب  مبارسر للنقابات العمالية من خالل تأثب  ي هذه الحالة هناك تأثب  نست 
وف 

 .العمل

ي تحقيق الغايات السابق ذكرها مقارنة بالسياسة المالية، وتعد ال
ة ف  سياسة النقدية أرسع وتب 

ي تعد المجال األرحب لتدخل النقابات وفرض ضغط عل الحكومة عند إعدادها 
والتى

انية العامة ي المب  
فالسياسة . لسياستها المالية، من خالل نسب توزي    ع النفقات العامة ف 

ة قد تتغب  النقدية تنفذ عن طريق ال بنك المركزي من خالل سلطة النقد والقرض، وهذه األخب 
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ي قانون المالية السنوي كقاعدة 
 
جم ف ي تبى

ي السنة، عكس السياسة المالية التى
 
عدة مرات ف

 .عامة، أو القواني   المالية التكميلية كإستثناء

لنقاش والموافقة أما السياسة المالية للحكومة فتطرح من خالل برنامج الحكومة الذي يطرح ل

جم عمليا من خالل قانون المالية، ومختلف قواني   المالية  يعية، كما يبى عل السلطة التشر

يعية، ثم بعدها  ي تطرح كذلك للدراسة من خالل لجنة المالية للسلطة التشر
التكميلية، والتى

 .للنقاش والتصويت

ات مع حجم اإليرادات، فمن خالل السياسة المالية تحدد الحكومة حجم النفقات بالمواز 

ي حال الركود 
 
ائب وترفع معدل اإلنفاق، ويحدث ذلك خاصة ف ولذلك قد تخفض من الرص 

كما ترفع الحكومة من قيمة . اإلقتصادي، وهو ما يسم بالسياسة المالية التوسعية للدولة

ي حال التضخم
 
ائب وتخفض معدل اإلنفاق وهذا ما يحدث خاصة ف  . الرص 

ي كل األحوال يجب
 
عل الحكومة أن تعد سياستها اإلقتصادية بناءا عل التوازن بي    وف

ي اإلنكماش أو التوسع، فكما ال يمكنهما اإلنكماش 
السياستي   النقدية والمالية، عند التفكب  ف 

وسع إحدى السياستي   وإنكماش األخرى بالمقابل يخدم 
َ
ت
َ
معا أو التوسع معا كقاعدة عامة، ف

ي كل . النمو اإلقتصادي
اتيجية من قبل الحكومة قبل وف  الظروف هذا يتطلب دراسة إسبى

 .اإلقبال عليه

ائب، كما  إن أهم أدوات السياسة المالية التوسعية: رفع نسبة اإلنفاق العام أو تخفيض الرص 

ة الخروج من األزمات اإلقتصادية وحتى  قد تلجأ الحكومة إىل إعتماد األداتي   معا لتشي    ع وتب 

تتبع الحكومة السياسة المالية التوسعية لغرض تحريك اإلقتصاد الراكد اإلجتماعية. وعليه 

من خالل تشجيع المستثمرين عل الرفع من الناتج المحلي من خالل مختلف اإلمتيازات 

المالية الممنوحة بموجب قانون المالية أو القواني   التكميلية لقانون المالية وتحفب   حلقة 

ائ ب الذكية عل األشخاص، سواء عل مستوى التوزي    ع اإلستهالك من خالل فرض الرص 

ونية  ، وتوسيع سياسة الدعم اإلجتماعي الذكي والذي يتم بطريقة إلكبى اإلقليمي أو القطاعي

ذكية، وهذا من شأنه توفب  بعض المال لدى األشخاص، والذي سينفق لتحريك العديد من 

ة.   المجاالت الخدماتية مبارسر

ي فهذه السياسة بيد الحكو   
مة حتى تتمكن من تحقيق التنمية اإلقتصادية من خالل تحكمها ف 

ي خفض التضخم، 
آلية اإلنفاق العام بما يدخل خزينة الدولة من إيرادات عامة، وتحكمها ف 

ي أحيان إستثنائية تتبع بعض الحكومات 
ولهذا قد تكون توسعية، كما قد تكون إنكماشية، وف 

ي بعض قوانينها المالية سياسة مرنة
ي قانون  ف 

بي   التوسع واإلنكماش، وهذا ما سلكته الجزائر ف 

 .0000المالية التكميلي 

ي إنكماش اإلنقاق العام لتشجيع اإلنفاق 
أما السياسة المالية اإلنكماشية للحكومة فتعت 

الخاص، ورفع نسب الجباية المقتطعة لصالح الخزينة العامة، بما قد يرشد نمطية اإلستهالك 

إلمتصاص الكتل المالية المشكلة للتضخم وعند عجز الموازنة العامة  ذلكوتعتمد ك العام،
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 : ي
 
وف اإلقتصادية الطارئة. أما أهم أدواتها فتتمثل ف ي حالة الرص 

 
انية العامة، وف ي المب  

 
التحكم ف

ي سياسة تنفيذ األشغال العامة،
 
يبية، خفض اإلنفاق العام، التحكم ف ي السياسة الرص 

 
 التحكم ف

اض من ال ي والتمويل الماىلي غب  التقليدياإلقبى
 
 .نظام غب  المرصف

وقد تتحول السياسة المالية اإلنكماشية إىل التوسعية عند تحقيق موازنة إيجابية بإرتفاع  

انية الدولة،  المداخيل من جهة، وخاصة عند إرتفاع سعر النفط كأحد المداخيل األساسية لمب  

اء السلم اإلجتماعي  أو واإلستجابة لمطالب الجبهة اإلجتماعية من جه ة أخرى، أو لشر

ي العملية 
 
لتحقيق غايات أخرى غب  تحريك اإلقتصاد مثل دفع الكتلة الناخبة إىل المساهمة ف

اإلنتخابية بعد جس نبض عزوفها عن ذلك، كما قد تتحول السياسة النقدية التوسعية إىل 

 إنكماشية ألسباب سبق التطرق لها. 

سياسة مالية مرنة بي   التوسع واإلنكماش، كأن تخفض من باع وكإستثناء يمكن للدولة إت

ائب  ائية، وخفض الرص  ي رفع مرتباتهم وتحسي   قدراتهم الشر
 
ائب عل األفراد لتساهم ف الرص 

كات لتشجيع التشغيل، وبالمقابل تفرض عل المؤسسات العمومية سياسة  عل أرباح الشر

، وتو  انية التسيب  وحتى التجهب   ي مب  
قف إنجاز بعض المشاري    ع، كما ترح   إنجاز تقشفية ف 

وع  مشاري    ع أخرى إىل وقت الحق، وهذا الدمج إتبعته الحكومة الجزائرية من خالل مشر

 .0000المالية التكميلي 

ي تحقيق أمنها اإلقتصادي من خالل السياسات 
ي كل األحوال قد توفق الحكومات ف 

وف 

وط التنموية الداخلية، أهمها جودة السابقة الذكر ضمن إطار مجموعة من العوامل والشر 

ي المورد المادي الذي سخره هللا للمورد 
ي جودة التحكم ف 

ي المقام الثاب 
ي ف 
ي، ليأبى المورد البشر

ي، فمتى إستعىص عليها تحقيق ذلك لوحدها، فإنها تتبع خيار التكتل اإلقتصادي.   البشر

، وتكتلت دول وعل ذلك األساس تكتلت الدول األوروبية تحت مظلة اإلتحاد  ي األوروب 

ي ضمن  ، كما تكتلت بعض دول الخليج العرب  ي ي تحت إطار إتحاد المغرب العرب  المغرب العرب 

ي تحقيق األهداف التنموية من 
، ولكن النجاح ف  ي ي العرب  ما يعرف بمجلس التعاون الخليج 

 خالل التكتالت غب  مضمون بمجرد التكتل. 

ي تحقيق أه
ي ف  داف التكتل من خالل تحقيق التكامل بي   الدول ولذلك نجح اإلتحاد األوروب 

ي تحقيق ذلك، ال 
ي ف  ي جل المجاالت التنموية، وبالمقابل لم ينجح العالم العرب 

األوروبية ف 

ي 
، فقوة البناء ف  ي ي العرب  ي وال بواسطة مجلس التعاون الخليج  من خالل إتحاد المغرب العرب 

ي قواعد اإلنشاء، أما إن كانت غاية ذلك زخارف المظ
ي ذلك عن صالبة التكتل ف 

هر، فال يغت 

 شت   . 
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فسياسة السلطة الحاكمة بالدولة قد تخشر عل سيادتها من التكتل، فتتظاهر بالتكتل مع 

ي 
 
ي الواقع، بما ال يخدم المجموعة ف

 
ها من الدول ظاهريا، وتمتنع عن تحقيق ذلك ف غب 

ي    ع إنشاء التكتل كشخص قا ي تشر
 
ي دوىلي تحقيق أهدافها المعلنة عنها ف

 . نوب 

والدراسة أظهرت أن الدول القوية بمواردها األولية تخشر ضياع سيادتها أو جزء منها، 

ة قائمة عل حكم وسلطة األشخاص الطبيعية وليس حكم  وبالخصوص إن كانت هذه األخب 

اتيجية للتكتل  وسلطة المؤسسات، فهذا النوع من الحكم أو السلطة ال يخدم األهداف اإلسبى

 .اإلقتصادي، كما ال يخدم تنمية الدولة نفسها

بل يخدم بالنهاية تنمية المصالح الشخصية، خصوصا إن كانت موارد هذه السياسة خارج 

وات الخام من النفط والغاز، حينها ال  إطار الجباية المحلية، كأن تكون من موارد بيع البر

ي تحدث رسا 
ث أغلب الشعب من رسقات المال العام التى وعلنا، ضنا منه أنه لم يكن يكبى

الضحية، ولكن بالمقابل تدرك البقية القليلة أنها الضحية الوحيدة، قد تسكت عل مضض 

ة ي أحيان كثب 
 
 .حينا، وتخشر آثار الفوض  ف

قيه وغربيه، شماله وجنوبه، فما  هكذا هي نقمة إقتصاد السياسة ي النفطي رسر عل العالم العرب 

، وال بالتكتل ترك بعض دوله تتقدم، وال سم ي ح لهذا العالم بالتكتل عل شاكلة اإلتحاد األوروب 

ي أقىص األحوال إقليميا
هالة من التفكب  الزائف الذي إنطل  حيث رسم إقتصاد السياسة . ف 

ي كذلك، وهذا الواقع خلف الوهن  ي والمغرب العرب  عل السلطة الحاكمة لبلدان الخليج العرب 

ي للدول ا
الذي يشعرها بالخوف  لعربية، فتلجأ إىل معالجة هذا األخب  الظاهري وحتى الباطت 

، إىل إظهار الود إىل األقطاب  ي دول المجتمع الدوىلي
الدائم من مخاطر اإلبتالع من طرف بافى

ي تشكيل 
 ف 
ً
، كما قد تظهر حقيقة القوية بالعالم، عل شاكلة أمريكا أو روسيا أو الصي  

ة بي   تحالفات فقاقيع الصابون والتحالفات التحالفات أو التكتالت، ولكن المفارقة   كبب 

 .  الحقة

ي  ي مجلس التعاون الخليج 
فكذلك كانت أكب  التحالفات أو التكتالت العربية الحالية ممثلة ف 

، ولو أنه لم يصل ولو نسبيا  ي  صمودا للتحديات من إتحاد المغرب العرب 
ي الذي كان أكبر العرب 

نه مقارنة بأقرانه الكثب  عل مستوى العالم ومقارنة إىل الريادة المنشودة أو المتوقعة م

ي تحقيق األهداف المنشودة من 
ي فلم ينجح ف  باألهداف المسطرة، أما إتحاد المغرب الغرب 

ي بقت حبيسة األمانة العامة لهذا التكتل
 .خالل معاهدة التأسيس وأغلب اإلتفاقيات التى

: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد   
 السياسة لدول المغرب العرب    المطلب الثاب 

بعدما قدمنا جملة من المفاهيم حول المفارقة الموجودة بي   السياسة اإلقتصادية     

ي إتحاد 
وإقتصاد السياسة، سنتطرق إىل إنعكاس ذلك عل واقع الدول العربية األعضاء ف 

، وهذا من خالل تسليط الضوء عل المطالب التالية:  ي  المغرب العرب 

  ل: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للجزائرالفرع األو 
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 واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لتونس : ي
 الفرع الثاب 

 الفرع الثالث: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للمغرب 

 الفرع الرابع: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لليبيا 

  السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لموريطانياالفرع الخامس: واقع 

 

 الفرع األول: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للجزائر    

اكية للجزائر  إذا ذكرنا بالسياسة اإلقتصادية      جاعها لسيادتها، نجد أنها كانت إشبى بعد إسبى

ي السياسات المالية والنقدية  المعتمدة باألساس ع
 
ل الري    ع النفطي ، حيث أساسها النهج ف

إعتماد التخطيط المركزي و إحتكار تام للتجارة الخارجية مع سياسة دعم إجتماعية إىل أقىص 

الحدود ، باإلضافة إىل بناء نواة الصناعة باإلعتماد عل المشاري    ع العمالقة وعدم اإلعتماد 

فاشلة، حيث أدت إىل  عل المؤسسات المصغرة،ولكن هذه السياسة اإلقتصادية كانت شبه

ي ظاهرة الكسل والبطالة 
، تفشر ي

ي بناء اإلقتصاد الحقيقى
تدمب  القطاع الخاص الذي له أهمية ف 

ي الفساد 
ي و تفشر

المقنعة بي   الطبقة العاملة، هشاشة البت  التحتية، ضعف القطاع المرصف 

ي منتصف الثمانينات بسبب تهاوي أسعار النفط 
الذي أدى اإلداري، وإنكشف هذا الفشل ف 

إىل العجز التام عن تموين المخططات المركزية، الركود اإلقتصادي التام، إرتفاع نسبة البطالة، 

تفاقم نسبة التضخم و إرتفاع حجم الديون الخارجية للدول ولصندوق النقد الدوىلي الذي 

ي تمثلت عل األساس 
فرض جملة من اإلصالحات الهيكلية كبديل عن التخطيط المركزي والتى

، رفع الدعم عن المواد  ي التسيب 
ي منح المؤسسات اإلقتصادية العمومية إستقالليتها ف 

ف 

اإلستهالكية، إصالح المنضومة الجبائية، خصخصة الكثب  من المؤسسات اإلقتصادية 

ي من خالل الفصل بي   الخزينة العمومية والبنك المركزي 
العمومية مع إصالح القطاع المرصف 

ي التنمية اإلقتصادية من خالل السياسة حتى يتمكن هذا األخب  
ي ف 

 من أخذ دوره الحقيقى

 النقدية، أما السياسة المالية فال تتخذها الحكومة عبثا بل بالتكامل مع السياسة النقدية. 

ي قانون النقد والقرض 
ة تمثل ف  ي هذه الفبى

ي له عالقة بالسياسة النقدية ف 
وأهم تعديل قانوب 

ي تنمية السياسة النقدية حيث من خالله أصبح ل 10/30
محافظ البنك المركزي دور مهم ف 

بما يخدم اإلقتصاد ، ولكن هذا األخب  ال توجد له سلطة مستقلة عن الحكومة، ولهذه التبعية 

خيص  ي البنوك عل الرغم من البى
ي ضبط العالقة بي   البنك المركزي وبافى

ة ف  سلبيات كثب 

ية واألجنبية، وللحفاظ عل المال العام من الفساد بإعتماد البنوك والمؤسسات المالية المحل

ي لمكافحة الغش والفساد وإنشاء هيئة رقابية قضائية للمال 
اإلداري تم إنشاء المركز الوطت 

ي مجلس المحاسبة. 
 العام تمثلت ف 

ة إنخفاض النفط إىل غاية إرتفاعه  و لذلك لم تنجح هذه السياسة اإلقتصادية طيلة فبى

ات مثل  249لمستويات قياسية  خفض قياسي للبطالة، إنخفاض أين حدث فارق التنمية بمؤرسر

                                                             

ون .  310مشارف  249  ي من القرن الواحد والعشر
ي بداية العقد الثاب 

ميل ف   دوالر للب 
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تسديد المديونية الخارجية، نهيك  التضخم، إرتفاع نسبة الصادرات،إرتفاع إحتياطي الرصف،

أكب  خسارة عن تطوير البت  التحتية وخصوصا عل مستوى الطرق والسكك الحديدية. ولكن 

ة هي  ي هذه الفبى
 
، حيث تحولت للسياسة اإلقتصادية ف ي اكة مع اإلتحاد األوروب 

 إتفاقيات الشر

ائب الجمركية  الجزائر إىل أكب  سوق لمختلف السلع والبضائع األوروبية غب  الخاضعة للرص 

ي الذي زاد إتساعا بضم دول  وبالمقابل ال يمكن للجزائر منافسة قوة تكتل اإلتحاد األوروب 

قية .   أوروبا الشر

لسياسة اإلقتصادية دون دراسة علمية أثر كذلك عل تبذير المال كما أن البعد اإلجتماعي ل

ة الفساد الماىلي الكبب  الذي عرفته العهدتي   الثالثة والرابعة بعد مرض 
العام، نهيك عن فبى

وع. هذا من جهة ومن جهة  اء غب  المشر
الرئيس بوتفليقة وإستغالل الفاسدين لهذا الوضع للبر

ي غت  أخرى هذه السياسة لم تأبه با
 
، حيث ضن الساسة أنهم ف ي لعودة لبعث اإلتحاد المغارب 

ة الرئيس بوتفليقة وبداية  عنه، ولذلك ضلت الحدود المغاربية الجزائرية مغلقة حتى إنتهاء فبى

ة الرئيس تبون بداية من  ته الحالية هذه العالقات وأدت إىل  0031فبى ي فبى
 
الذي تعقدت ف

 هورات السياسية المغربية. قطع العالقات الدبلوماسية بسبب الت

: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لتونس  
 الفرع الثاب 

عل إستقطاب أما  السياسة اإلقتصادية التونسية فكانت رأسمالية معتمدة عل         

اإلستثمارات األجنبية الموجهة أساسا للتصديرمن خالل توفب  الفضاء المناسب ، ولكن 

األجانب إستغلوا جانب إنخفاظ التكاليف اإلنتاجية ، والمبنية أساسا عل اليد المستثمرين 

العاملة التونسية المنخفظة، دون أن تستفيد الحكومة مع مرور الزمن من الحصول عل 

ية تونسية، عل الرغم من اإلتفاقات  ة بأطر بشر التكنولوجيا والبت  التحتية الصناعية المسب 

ي لم واإلتفاقيات النظرية 
ي هذا المجال بي   الحكومة التونسية وبعض الدول األوروبية والتى

ف 

ترى النور، إذ كان حري بالحكومة التونسية أن تستفيد من هذا الكم من اإلستثمارات األجنبية 

ق آسيا.  ي دول جنوب رسر
 بتنمية اإلستثمارات المحلية، كما حدث ف 

ي  نواة الصناعة المحلية  وباإلضافة إىل ذلك دمرت إتفاقيات التبادل الحر مع اإلتحاد األوروب 

الناشئة لعدم قدرتها عل المنافسة ، كما توجهت السياسة اإلقتصادية التونسية إىل التخلي 

ي تعامالت خارسة ، 
اتيجية العامة من خالل خصخصتها ف  عن القطاعات اإلستثمارية اإلسبى

ر الخارس إتبعته الجزائر وعل الخصوص قطاع السياحة و قطاع اإلتصاالت، وذات المسا

تحت نفس الظروف، ولكن الخسارة الجزائرية من خصخصة المئات من المؤسسات العامة  

ي الكثب  
، من الناحية المادية أين كان ثمن البيع الدينار الرمزي ف  كان باهضا جدا من ناحيتي  

ي تبناها الرئيس الراحل
 هواري بومدين.  من األحيان، ومن ناحية إفشال القاعدة الصناعية التى

اتيجية لسياسة إقتصادية  بالمخترص المفيد لم يكن لدى الحكومة التونسية نظرة إسبى

متواصلة وذات جدوى، فأكب  تأسيس هش لهذه النظرة كان مرتكز بالكلية عل اإلستثمارات 
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ي األجنبية دون المحلية، وجاء زمن حلول الكارثة اإلقتصادية الفعلية إذ بعد الثورة السلمية 
التى

ي دول أخرى ، 
 
حدثت بتونس غادر المئات من المستثمرين األجانب وأسسوا أعمالهم ف

ي فضاء  اإلقتصاد العالمي الحر، وإذ تعد تونس من 
 
فوقعت الحكومة عاجزة عن التفاعل ف

الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، فال هي تمتلك قوة تصديرية من جهة، وال هي 

ي تعد من أهم عوامل اإلستقطاب الحديثة لإلستثمارات طورت منظومات إنتاجي
ة عرصية والتى

ة ة وغب  المبارسر ، بالمخترص المفيد لم تتمكن تونس من إحداث ثورة  250األجنبية المبارسر

ي السوق السوداء . 
 
وع متمثل ف  صناعية ، ونم بالموازات من ذلك قطاع إقتصادي غب  مشر

ي السياسة المنتهجة إتجاه إتحاد كما لم يكن لدى تونس قوة إقتصادي تؤثر 
 
من خاللها ف

ي أو إتجاه العالم، ولذلك كان الحياد هو القرار األصوب للنظام التونشي عل  المغرب العرب 

ا عل كرسي الحكم كبورقيبة وزين العابدين بن علي ،  تعاقب الرؤساء، وخصوصا من مكثو كثب 

ئيس الحاىلي قيس السعيد مع بعض وذات النهج الحيادي أصبح متبع كتقاليد من طرف الر 

 اإلستثناءات البسيطة لتقاربه مع السياسة الجزائرية أحيانا. 

 الفرع الثالث: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للمغرب

جاع السيادة، وكذلك كانت السياسة اإلقتصادية للمغرب األقىص    اىلي منذ إسبى ذات نهج ليبب 

ل مع المنظمات الدولية المشجعة لهذا المسار عل غرار صندوق حيث كان سباقا إىل التعام

النقد الدوىلي والبنك الدوىلي ، حيث كانت السياستان المالية والنقدية المغربية موجهة لبناء 

ي المجال الفالحي نحو أوروبا، 
وتنمية القطاع الخاص الذي تمكن من تشكيل نواة تصديرية ف 

جبهة اإلجتماعية بعي   اإلعتبار، رغم إرتفاع نسب الفقر ولكن السياستان لم تأخذ مشاكل ال

ي منتصف الثمانينات، وإضطرت إىل خصخصت المؤسسات 
والبطالة، وخصوصا ف 

اإلقتصادية العامة من خالل بيعها بأثمان رمزية ألشخاص ذوو نفوذ ماىلي وقرابة مع العائلة 

 الذي زاد من مساحة المالكة، وكل ذلك بسبب اللجوء المستمر  لصندوق النقد الدوىلي 

 251التضييق عل الجبهة الشعبية من خالل برنامج إعادة هيكلة اإلقتصاد. 

اكة مع  ي مسار اإلقتصاد الحر، ال من خالل إتفاقيات الشر
ي المغرب ثمرة جهوده ف 

فلم يجت 

ي كانت تفرضها 
امج اإلصالحية التى ي وال من خالل التنفيذ القرصي للب  اإلتحاد األوروب 

دولية الدائنة، وهنا يكمن مربط الفرص فشتان بي   اإلصالح اإلقتصادي المؤسسات ال

المدروس محليا والمطبق ضمن فلسفة إقتصادية مستوحاة من الواقع اإلجتماعي ومن 

ي همها تحقيق اإلقالع اإلقتصادي، وبي   
ي ترسم السياسة اإلقتصادية التى

مختلف العوامل التى

جاع أمواله السياسة اإلقتصادية المفروضة من طرف ا لدائن الذي همه بالدرجة األوىل إسبى

                                                             

ي العالم من حيث إستقطاب المستثمرين األجانب، ومن بي   األسباب  250 
إذ تعد الصي   من أقوى الدول ف 

ي هذا اإلستقطاب هي تمكن الصي   من تطوير منظومات إنتاجية عرصية
 المحورية ف 

ج 251  ي للبحوث والبى ، المركز المغارب  ي اكة مع اإلتحاد األوروب 
ي ومأزق الشر ، المغرب العرب  ي

مة ، توفيق المديت 

 93-76، ص ص 0000، 3دار لبنان للطباعة والنشر ، ط
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يالية الغربية،  تبة عليها، نهيك عن سياسة عالمية باطنية للدول اإلمب 
إضافة إىل الفوائد المبى

ي همها فرض سيطرة اإلستعمار القديم بآليات جديدة. 
 والتى

ي تلجأ األ  نظمة المغربية وكما كان الحال عند إشتداد األزمات اإلقتصادية عل الشعب المغرب 

 البلدين لحواىلي ثالث عقود، بغرض إمتصاص جزء من 
إىل الجزائر  لفتح الحدود المغلقة بي  

البطالة، إضافة إىل التعاون اإلقتصادي ولكن األسباب السياسية حالت دون ذلك، وإذ كان 

ي منذ توقيع معاهدة  حري بالمملكة المغربية التمسك بحبل تكتل إتحاد المغرب العرب 

شائه، كونه الخالص من الكثب  من األزمات اإلقتصادية، أبسطها بناء العالقات اإلقتصادية إن

، دون الحديث عن بسط اإلستثمارات عل مستوى دول  ي الدولية ضمن تكتل كاإلتحاد األوروب 

لها من العوامل المساعدة ما تفتقده هي بالذات، نهيك عن إتساع حلقة اإلستهالك المشجعة 

 لقة اإلنتاج. عل إتساع ح

 الفرع الرابع: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لليبيا

ي قبل       ي  سياستها اإلقتصادية، فاإلقتصاد الليت 
اتيجية ف  أما ليبيا فلم يكن لها نظرة إسبى

ي إدارة 
ي لم يعرف مفهوم وال أهمية السياسة النقدية وال السياسة المالية ف 

سقوط نظام القذاف 

ي الم
ي وأبنائه، إذ تتنتج ليبيا مايربو  وف  ي ذلك معادلة البر

قابل عدد وتنمية الدولة، والسبب ف 

ي حدود 
ي السبعينات، وحاليا عل مشارف الستة ماليي     0سكانها كان ف 

مليون نسمة ف 

 مليون برميل من النفط يوميا .  0وبمقابل ذلك تنتج ما يربو عن 

ي من   اء السلم الشعت 
ي رسر
ي إىل إستغالل المداخيل الهائلة من النفط ف  حيث عمد الرئيس الليت 

ةخالل توزي    ع جزء من عوائده ع ، ليصبح نصيب الفرد من الدخل  252ل المواطني   مبارسر

ي ولم يسمن من جوع ، فالدولة هي من  33.000العام للدولة حواىلي 
دوالر، ولكن ذلك لم يغت 

اكي وال النظام 
تضع نواة التنمية وليس األفراد، فالحكومة الليبية لم تتبع ال النظام اإلشبى

ي معمر  ، حيث وضع الزعيم الليت  ي الرأسماىلي
ي السياسة اإلقتصادية مبت 

ي نظاما خياليا ف 
القذاف 

ي يصعب من خاللها التكهن بالنتائج، مرة يحط من قيمة القطاع الخاص 
عل العشوائية التى

ي من خاللها يشب  إىل العالقة رب العمل والعمال، ثم يعود 
كاء وليسو أجراء، والتى بقاعدة رسر

 ذي عشش فيه. يوب  خ القطاع العام ويقزمه عل أساس الفساد ال

ي السياستي   
ي ف 
ي فإن ليبيا ما زالت تعاب 

ف الحاىلي بوجود حكومة الوفاق الوطت 
ي الرص 

أما ف 

المالية والنقدية بسبب إستمرار الحرب األهلية من جهة وتكالب العديد من الدول عليها 

                                                             

 01.10عل  https://www.france24.com  03/01/0009وكالة األنباء الفرنسية،  252 

ة عل المواطني     ي اليوم اإلثني   أنه سيصار إىل توزي    ع عائدات النفط مبارسر
ي معمر القذاف  "أعلن الزعيم الليت 

البالد النفطية وقال   الليبيي   بعد أن اتهم بعض المسؤولي   بالفساد واشتي من الروتي   اإلداري ونهب ثروة

ي عل .هذه االموال بشكل مبارسر خمسة ماليي   نسمة   انه يجب اعطاء شعب ليبيا البالغ عدده
وحث القذاف 

اجراء اصالح شامل لالدارة الحكومية قائال انه يجب تفكيك معظم النظام الحكومي لتخليص الليبيي   من 

انية الدولة من الفساد  الروتي     .وحماية مب  

https://www.france24.com/
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ف مناسبا إلعادة إحتواء ليبيا   بتدخلها السياسي والعسكري ، وبناءا عل ذلك ال يعد الرص 

ة مكانتها وأطفئت كل منابع  جعت هذه األخب  ي إال إذا إسبى ضمن تكتل إتحاد المغرب العرب 

ي دول اإلتحاد عل غرار الجزائر إال تقديم السند والوساطة لحل 
ى
الفيى  الداخلية، وما عل باف

ي إنتضار 
 
ك المشاكل الداخلية الليبية، وهذا ما تقوم به الجزائر من دعم لهذه الحكومة ف معبى

 يام كل مقومات الدولة. ق

 الفرع الخامس: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لموريطانيا

ي األخب  كانت السياسة اإلقتصادية الموريطانية عشوائية كذلك عند اإلستقالل        
 
إذ لم وف

اكية، بل حافظت عل إقتصاد تقليدي قائم  تتبع سياسة إقتصادية رأسمالية وال سياسة إشبى

ي الحديد بنسبة قد تصل إىل 
 
وات الباطنية والمتمثلة أساسا ف من مداخيل  % 10عل ري    ع البر

، ولكن األزمات اإلقتصادية الدولية رسعان  % 01الدولة والفالحة بنسبة قد تصل إىل 

اتيجية المستقبلية، فتقلص اإلنتاج  ي تفتقد إىل النظرةاإلسبى
بت هذه السياسة الهشة التى مارص 

ة من  المحلي ولم ي دخول قفص اإلستدانة بما تفرضه هذه األخب 
 
تجد الحكومة الخالص إال ف

وطية  . مشر

ة السياسة اإلقتصادية المفروضة من طرف صندوق النقد الدوىلي المرتكز  فإتبعت هذه األخب 

، ولم  253أساسا عل خصخصة القطاع العام وعل الحرية اإلقتصادية الداخلية والخارجية 

ي الظاهر، بل هي تىعي الدولة أن ه
ذه السياسة ليست فقط كضمان إلرجاع الديون كما ف 

ي تبعية دائمة ضمن إطار عدم 
كها ف  كيع الدول والشعوب، فتبى اتيجية إستعمارية لبى إسبى

ي مقابل ذلك لم 
ي والسياسي واإلقتصادي بما يعرض النظام العام للخطر، وف 

اإلستقرار األمت 

، سواء كان ذلك بإستقراء تعر الحكومة الموريطانية أهمية للت ي كتل ضمن إتحاد المغرب العرب 

المحال من الواقع العملي بتشنج الكثب  من العالقات السياسية بي   أعضائه، أو بتصور 

إحتمالية النهوض والتنمية بالتعاون الدوىلي دون التكتل، أو خوفا من ضياع نسبة من السيادة 

      .254ضمن تكتل أغلب أعضائه أقوى منها إقتصاديا

 المطلب الثالث: خالصة نتائج إنعكاس السياسة و اإلقتصاد عىل دول المغرب العرب   

 وبناءا عل كل ما إستعرضناه نصل إىل النتائج التالية : 

  ي ليبيا وموريطانيا أي سياسة إقتصادية واظحة بل كانت عل الغالب
لم يكن لدولتى

وة الريعية ، أين تنتج ليبيا ضعف إنتاج النفط  عشوائية، مع مفارقة بي   قيم البر

ي سنة 
، أي 0003الجزائري وبالمقابل تعداد السكان وصل إىل مشارف الستة ماليي   ف 

                                                             

القطاع أصدرت  الدولة الموريطانية جملة من القواني   المشجعة عل اإلستثمار الخاص للنهوض ب 253 

ي    ع  ي جعل التشر
اتيجية نابعة من فلسفة الواقع الموريطاب  الخاص ، ولكن عدم وجود سياسة إقتصادية إسبى

 . ي
 اإلقتصادي مجرد تجاوب مع صندوق النقد الدوىلي  غب  معب  عن قدرات الدول ومطامح الشعب الموريطاب 

ي األعضاء: الجزائر،  254 
ي بافى

 ليبيا، المغرب وتونساإلقتصاديات األكبر منها قوة تتمثل ف 
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ائري، بمعت  آخر سوف يستخدم اإلقتصاد ال يشكل إال حواىلي ثمن الشعب الجز 

ي سواء  القوي بالري    ع النفطي الناضب لتحقيق أي سياسية يرغب فيها النطام الليت 

ي هذه الحالة 
 
عل المستوى الداخلي أو عل مستوى العالقات السياسية الدولية، أي ف

ي وضع سياسة تقوى إقتصاده خارج إطار المحروقات، ومن
 
ي ف بي    أليأبه النظام اليت 

ي الذي سيخدم هذا النظام عل كل  هذه السياسات التكتل ضمن إتحاد المغرب العرب 

المستويات .وبالموازات من ذالك ال تملك موريطانيا ذات القوة الريعية، إذ تعتمد 

ي صغب  كذلك 
وة السمكية، ولكن حجمها السكاب  عل تصدير الحديد والفوسفات والبر

ي 
 
ي 0003سنة  إذ بلغ مشارف األرب  ع ماليي   ف . وبالنتجة قوة اإلقتصاد الريىعي الليت 

ي السياسات المتبعة محلية كانت أو دولية، أي لم تخدم السياسة 
 
ي هو من أثر ف

 
ف الرص 

ي وبالمقابل هو خدمها ضمن إطار خارس.   اإلقتصاد اليت 

  اكية بداية، ثم تحولت إىل شبة نظام أما الجزائر فكانت لها سياسة إقتصادية إشبى

، ي الخروج من نقمة الري    ع  رأسماىلي
 
أي سياسة إقتصادية هجينة لم تنجح من خاللها ف

ي عدم اإلهتمام بكل المقومات الحقيقية للسياسة 
 
ا ف ، الذي كان سببا مبارسر النفطي

ي منظمة التجارة العالمية، وبالمقابل 
المالية والنقدية، والجزائر ليست بعضو ف 

ي إتفاقية الشر  ي دول المغرب العرب 
ي كقوة إقتصادية سلكت كبافى اكة مع اإلتحاد األوروب 

ة للمنتجات  تصديرية عظم، فكان الخارس األكب  إذ تحول إىل سوق إستهالكية كبب 

خارج إطار   %1األوروبية دون جباية جمركية، وبالمقابل ال تصدر الجزائر إال حدود 

اكة إال ضمن تكتل آخر  مثل إتحاد  المحروقات، وكان األوف  لها أن ال تدخل هذه الشر

 ، ي ي التعامالت الفردية مع دول المغرب العرب 
. ولكن الغرب كان أذك ف  ي المغرب العرب 

ي 
ف  أين كانت الخسارة صفة إتصف بها كل أعضائه. وبالنتجة قوة اإلقتصاد الريىعي الرص 

ي السياسات المتبعة محلية كانت أو دولية، أي لم تخدم السياسة 
هو من أثر ف 

 المقابل هو خدمها ضمن إطار خارس . اإلقتصاد الجزائري وب

   أما المغرب وتونس فيعدان إستثاءا لعدم توفرهما عل إقتصاد ذا قوام ريىعي ، إذ

كالهما إعتمد منذ اإلستقالل عل اإلقتصاد الحر ، أين نجحا إىل حد ما، ولكن هروب 

ي زمن الحراك التونشي أبان عن هشاشة هذا 
المستثمرين األجانب بإستثماراتهم ف 

اإلقتصاد الذي يفتقد إىل التكنولوجيا والبت  التحتية، وكذلك المغرب الذي أقدم عل 

جملة من اإلصالحات بقروض من صندوق النقد الدوىلي لم يتمكن من بناء إقتصاد 

، فلم توجه السياسة  ي اكة مع اإلتحاد األوروب 
ي إتفاقية الشر

، وخش الكثب  ف  ي
حقيقى

ن ذلك الخطأ، وآخر أعظم عند عدم التكتل ضمن لخدمة اإلقتصاد، و أدركا مع الزم

 . ي ي كإتحاد المغرب العرب 
 إتحاد حقيقى

 المبحث الثالث : إعتماد سياسة رقعة الشطرنج

ي أن يرى تكتل        
ي العالم والتكتالت كذلك ال ترغب ف 

إننا ندرك أن الدول القوية إقتصاديا ف 

ي النور يوما كتكتل حقيق منافس ، لما له من إمتيازات وخصوصيات  إتحاد المغرب العرب  للغب 
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ي هذا المؤلف، وال حظنا ذلك جليا عند إمتعاض 
 
إقتصادية وإجتماعية وثقافية سبق رسدها ف

ي والمغرب 
 
الواليات المتحدة األمريكية من التقارب الحادث بي   ليبيا بزعامة معمر القضاف

ي والذي نتج عنه اإلعالن ع
ن تكتل إقتصادي واسع إسمه األقىص برئاسة الملك الحسن الثاب 

ب أمريكا ليبيا عسكريا من جهة ووقوف  ي مهده بعد رص 
 
ي الذي فشل ف ي العرب 

اإلتحاد اإلفريقى

الملك إىل جانب معاهدة السالم بي   مرص والكيان اإلرسائيل، حيث هذا التكتل لو نجح لضم 

 إحدى عشر دولة إفريقية . 

ي التعامل إقتصاديا مع تكتل إقتصادي  كما أننا ندرك كذلك عدم رغبة اإلتحاد           األوروب 

آخر شمال البحر األبيض المتوسط، حيث ذلك بالنسبة له عدو من ناحية عدم الضفر 

ي الخسارة اإلقتصادية 
 
ة عند التعامل الفردي مع دول اإلتحاد، ولمسنا ذلك ف باألرباح الكبب 

ي إتفاقية الشر 
 
ي تعرض لها كل دول اإلتحاد عند دخولهم ف

. ويعد  التى ي اكة مع اإلتحاد األوروب 

ي الدول اإلفريقية. 
ي وباتقى

 كذلك منافسا غب  مرغوب فيه مع دول الساحل اإلفريقى

ي عن شت   من سلطاتها لصالح بعض هيئات        ي ظل عدم تنازل دول المغرب العرب 
 
وف

ي  ي دول اإلتحاد األوروب 
يعية والتنفيذية والقضائية ، كما هو الشأن ف  ي تنازلت اإلتحاد التشر

التى

ي ، محكمة العدل  لمان األوروب  عن بعض من سلطتها لصالح بعض هيئات اإلتحاد كالب 

ي النهاية مصالحها ، ولن تجد توصيات 
األوروبية ، المفوضية األوروبية  ، سوف تتضارب ف 

ي وال قراراته وال إتفاقياته ومعاهداته آذانا صاغية من طرف كل الدول  إتحاد المغرب العرب 

 اء لتتحول إىل قانون إقليمي غب  صالح للتطبيق . األعض

ي ظل      
عدم إنشاء مؤسسات لها الشخصية المعنوية المستقلة عن الدول األعضاء وف 

ي وعل الخصوص المؤسسات التالية :   المشكلة إلتحاد المغرب العرب 

  ي يعية إلتحاد المغرب العرب 
لمان اإلتحادي كسلطة تشر  الب 

 ي المجلس التنفيذي اإلتح  ادي كسلطة تنفيذية إلتحاد المغرب العرب 

  ي  المحكمة اإلتحادية كسلطة قضائية إلتحاد المغرب العرب 

  ي   البنك اإلتحادي كسلطة نقدية إلتحاد المغرب العرب 

نا إليها سابقا وعل الخصوص:     ي أرسر
ي الرؤى التى

ي ظل اإلختالفات ف 
 وف 

  مشكلة الصحراء الغربية 

 مستوى ليبيا مشكلة عدم إستتباب األمن عل 

  ي اتيجية لكل دولة إتجاه تكتل إتحاد المغرب العرب 
 اإلختالفات السياسية واإلسبى

  ي  دول إتحاد المغرب العرب 
 اإلختالفات السياسية بي  

 إختالفات السياسة اإلقتصادية بي   دول اإلتحاد 

  . ي  دول إتحاد المغرب العرب 
 إختالفات الجغرافيا السياسية بي  
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  ك وليس للسالم إشكالية التطبيع ي مع الكيان اإلرسائيلي كآلية للدفاع المشبى المغرب 

 فحسب مثل بعض الدول العربية عل غرار مرص واألردن

، ولكن ذلك ليس بالمستحيل، وإذ        ي نرى أنه من الصعب تحقيق حلم إتحاد المغرب العرب 

ح حل  تجاوز كل هذه إعتماد سياسة رقعة الشطرنج ، بمعت  أن يكون إبتداءا وقبل أقبى

المشاكل عدم شل اإلتحاد بمجرد قطع العالقات الدبلوماسية بي   عضوين من أعضاء 

اإلتحاد، كما الحاصل حاليا بي   الجزائر والمغرب األقىص، إذ ما دامت الجغرافيا اإلقليمية 

تسمح بتعامل البقية مع بعضها البعض إقتصاديا يمكنهم تجاوز من قطعت العالقات 

ي يمكن إنتقال األموال اإلقتصادية م
  إىل هذه العالقات، وبمنهج تطبيقى

 
عه إىل حي   رجوع  الدف

والمتعاملي   اإلقتصادين بإستثماراتهم وأفكارهم والباحثي   كذلك من ليبيا إىل الجزائر وإىل 

تونس ومن الجزائر إىل موريطانيا، ولكن ذلك يتطلب تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب 

ي أو اإلتفا ي لهذه المرونة الشبيهة بمرونة العرب 
ها مع تحميلها التنصيص القانوب  ق عل غب 

كما يمكن ضم أعضاء جديدة لتكتل مرن وأقوى   التعامل مع القطع عل رقعة لعبة الشطرنج. 

 مثل مرص والسودان . 
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 خاتمة 

ي مقدمة الكتاب أن 
 
ي المشر كما قلنا ف

 
ي حلم راود بعض القادة ف ق والمغرب حتى التكتل العرب 

ي تلك الظروف 
 
قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، ولكنه بالنهاية لم يتحقق ف

جاع أغلب الدول العربية لسيادتها زادت هالة الطموح اتساعا، ولكنها  االستثنائية، وبعد اسبى

عكس  بالنهاية مجرد هالة فكرية انطلت عل أصحاب القرار، حيث اإلرادة السياسية تشي

فال الدول تكتلت وال توحدت، وبالمقابل بعضها . اإلرادة االقتصادية وعكس إرادة الشعوب

 .انقسمت والبعض اآلخر ينتظر الدور

ي ذات المنطق 
 
ي تصب ف

ي عل الرغم من عقد العديد من اإلتفاقيات التى فدول المغرب العرب 

ي عام عل غرار  ، اإلتحاد الجمركي لدول 3110منطقة التبادل الحر لدول إتحاد المغرب العرب 

ي عام  ي عام  3111 إتحاد المغرب العرب  كة لدول إتحاد المغرب العرب 
، 0000و السوق المشبى

ا عل ورق، واألرقام خب  دليل عل ذلك، إذ بالكاد يصل حجم  ولكن كل ذلك لم يعدوا إال حب 

 %00و %10بة إىل ما بي   ، بينما تقفز هذه النس%3المبادالت التجارية البينية لدول اإلتحاد 

ي دول القارات، 
، وبنسب ال يستهان بها كذلك مع بافى ي ي ذات التعامالت مع اإلتحاد األورب 

ف 

 .وخصوصا آسيا ثم أمريكا

و عل الرغم من إمتالك كل المؤهالت اإلقتصادية للتكتل، نهيك عن المؤهالت اإلنتمائية، 

والدين ذاته، أال وهو اإلسالم، وحتى العرق ذاته، فلغة دول اإلتحاد ذاتها أال وهي العربية، 

جاع السيادة بدم  مزي    ج بي   العروبة واألمازيغية، والتاري    خ ذاته كذلك، آخر صوره التحرر وإسبى

ي كل الصور، أدناها قابلية 
الشهداء، وذات التاري    خ يرسم أن معالم اإلستعمار قد تعود ف 

، وليس أئمن من هذه الصور إال التكتل الشعوب لإلستعمار، وأعالها هو اإلستعمار ال ي
حقيقى

ي كل صوره
 . أما ف 

ي تزيد
ي حلقة اإلستهالك التى

ي لها شساعة ف    من الناحية اإلقتصادية فدول إتحاد المغرب العرب 

ي تنمية حلقة اإلنتاج وتحقيق اإلكتفاء 
عن المئة مليون نسمة، وهذه الشساعة لها أهميتها ف 

ي العديد من المجاالت
ي ف 
ي حاجات المنطقة، وبما ،  الذابى

إمتالك طاقة النفط والغاز، بما يكق 

ورية للتنمية اإلقتصادية، فاإلتحاد  يعزز الحصول عل أموال طائلة من العمالت الصعبة الرص 

إذ لإلتحاد  له طاقة تصدير تربوا عن ثالثة ماليي   برميل من النفط يوميا، والغاز كذلك،

ي الب  والبحر، وإ
إمتالك ما يربوا عن نصف اإلحتياط ، نتاجاته كذلكإحتياطات ضخمة ف 

وات الباطنية، عل غرار ، العالمي من الفوسفات ة جدا من البر إمتالك إحياطات عالمية كبب 

إمتالك سواحل بحرية طويلة جدا، تطل عل المحيط األطلشي ، الحديد، الذهب واليورانيوم

الشمالية، بما يؤهلها إلمتالك أسطول  من الجهة الغربية والبحر األبيض المتوسط من الجهة

ي تجوب  بحري تجاري
وة السمكية الهائلة وذات النوعية الممتازة، التى قوي، نهيك عن البر

إمتالك مؤهالت سياحية عظيمة جدا، ، المناطق البحرية اإلقتصادية الخالصة لدول اإلتحاد 

ي حباها هللا لهذه المنطقة، حيث الف
صول األربعة، والتضاريس أبسطها الطبيعة الغناء التى
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ي الصحاري، الهضاب، التالل، 
 
الجيولوجية المتنوعة، نهيك عن األماكن السياحية الطبيعية ف

، وهذا من شأنه خلق ثروة هائلة إبتداءا  ها الكثب  الجبال، الكهوف، الغابات، السواحل وغب 

 .من السياحة الداخلية، نهيك عن السياحة األجنبية

ي نجاح التكامل اإلقتصادي بي   الدول، عندما وتعد التجارة من 
 
أبرز العوامل اإلقتصادية ف

ي إىل صورة السوق الموحدة، حيث السياسة النقدية الموحدة واإلتحاد اإلقتصادي 
ترتقى

ة كذلك عن التكامل  المفعل،  من السوق الموحدة، والمعب 
ولكن بالمقابل هناك درجات أدب 

كة،  :اإلقتصادي، ولكن بدرجات أقل مثل ، السوق المشبى اإلتحاد اإلقتصادي، اإلتحاد الجمركي

ا منطقة التجارة التفضيلية  . منطقة التجارة الحرة، وأخب 

ي عل هذا األساس فسوف يؤدي إىل إحداث  تنمية البت  ولذلك إن تحقق إتحاد المغرب العرب 

، حيث تعد هذه ا يان التحتية للدول األعضاء باإلتحاد عن طريق التكاتف الماىلي ة رسر ألخب 

ي عل
طرق الموصالت وخصوصا : الحياة بالنسبة لإلقتصاد، والمتمثلة اللوجستيك المبت 

 ، يد، األسواق، فضاءات شحن السلع، المواب   بالسكك الحديدية، المخازن، مستودعات التب 

ة عل غرار ليبيا ...المطارات ة من هذه األخب  إألخ، حيث أن بعض دول اإلتحاد فقب 

علما أن تكاليف . ، وبعضها بي   المتوسط والضعيف عل غرار تونس والجزائروموريطانيا 

ي 
ة، وهذا أكب  معيق لمنافسة ذات اإلنتاج بتكليف متناهية ف  ي بعض دول اإلتحاد كبب 

اإلنتاج ف 

ي .كما يعمل عل الصغر  تحريك دواليب اإلنتاج المعطلة، حيث كل دول إتحاد المغرب العرب 

جاع سيادتها  اكي : إتبعت سياسات إقتصادية تبعية ألحد المعسكرينغداة إسبى
ي اإلشبى

فى الشر

ي الغالب 
ي الرأسماىلي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، وف  ي أو الغرب 

بقيادة اإلتحاد السوفيابى

وات الباطنية، عل غرار  ي إحداث التنمية خارج إطار ري    ع البر
لم تنجح إقتصادات بعضها ف 

ي النهاية توقف الكثب  من ليبيا النفطية والجزائر  
كذلك، وموريطانيا بنسب أقل، بما نجم ف 

ي الفضاء اإلقتصادي األمثل إلنعاشها بموجب  اإلستثمارات العامة  ويعد إتحاد المغرب العرب 

 .توحيد السياسات اإلقتصادية ، وعل الخصوص السياستان المالية والنقدية

كات متعددة الجنسيات، وهذا من شأنه تنمية المشاري    ع اإلستثمارية الب ينية عل شاكلة الشر

ي العالقات اإلقتصادية الدولية، حيث إختالف عوامل التنمية بي   دول 
ي أحدثت ثورة ف 

والتى

ي محفز عل هذا النوع من اإلستثمارات، حيث يمكن لدولة مثل ليبيا أن تساهم  المغرب العرب 

ي إستثمارات سياحية عمالقة عل غرار المدن السياحية 
ي دول من اإلتحاد تحوي هذه ف 

ف 

البيئة األنسب ولكن ليس لها الوفرة المالية إلنجاز هكذا مشاري    ع، ويمكن للجزائر من خالل 

وة السمكية، كما يمكن لكل  ي مجال البر
اكة مع موريطانيا ف  أموال الري    ع النفطي تنمية الشر

ي مشاري    ع إستثمارية مش
ي اإلتحاد أن تساهم ف 

كة، لتحقيق أهداف الدول الخمس األعضاء ف  بى

ي من مجرد شعارات عل  التنمية المحلية من جهة، ولتأسيس نواة تحول إتحاد المغرب العرب 

، ولما ال سوق موحدة بعملة موحدة ي
تنمية . باإلضافة إىل أوراق اإلتفاقيات إىل إتحاد حقيقى

ي العالقات اإلقتصادية الدول
ية مثل الصناعات الناشئة، حيث أن بعض الدول العمالقة ف 

ي صورة المؤسسات المصغرة، 
اليابان قامت قوتها اإلقتصادية عل أساس الصناعات الناشئة ف 
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ي خاضتها . ولحد اآلن مازالت تلك القوة فارضة نفسها عل الساحة الدولية
أما التجارب التى

ي مجال الصناعات الناشئة فقد أبانت عن الكثب  من الحلقات 
 
ي ف بعض دول المغرب العرب 

وي    ج، إرتفاع تكاليف اإلنتاج الضعيف جاع، التصدير، البى ي التوزي    ع، اإلسبى
 
ة، منها مشاكل ف

ي اإلنتاج ال يستهلك لقلة التعداد 
 
لضعف البت  التحتية اللوجستيكية، نهيك عن فائض ف

ي لبعض دول هذا اإلتحاد
وكلها مشاكل واهية تحل بسهولة لو تشكل تكتل إتحاد . السكاب 

ي 
 
ي حقيقة ف  .صورة سوق موحدة ذا عملة موحدة المغرب العرب 

ي عن ومن شأنه كذلك  بوا عدد سكان إتحاد المغرب العرب  توسيع حلقة اإلستهالك، حيث سب 

ي معادالت األعمال ، حيث نجاح ديمومة النشاطات 
 
ا ف المئة مليون، ويعد الرقم ممب  

ي أساسا عل كب  حجم اإلستهال
ك وديمومة اإلستثمارية عل إختالفها، وتوسعها كذلك مبت 

ي الحالة العكسية يفضل المستثمرون المحليون اإلستثمار بدول أجنبية لها 
 
توسعه، ألنه ف

، وحتى األجانب ال يستقطبهم فضاء اإلستثمار بالدول المضيفة إال إذا كانت  ي كبب 
تعداد سكاب 

ميدان جيد إلستهالك إنتاجهم، وعل هذا األساس الصي   إستقطبت عدد هائل جدا من 

ي المست ي ثمرين األجانب، وخصوصا من دول اإلتحاد األوروب 
توسيع حلقة ، كما سيساهم ف 

ي لها عالقة بمدى 
كة، والتى اإلنتاج، وخصوصا عند إنتعاش سياسة المشاري    ع اإلقتصادية المشبى

، من منطقة التجارة  ي  دول إتحاد المغرب العرب 
تطور درجات التكامل اإلقتصادي بي  

كة وبعده إتحاد التفضيلية إىل منطقة التجا رة الحرة، ثم إىل إتحاد جمركي فسوق مشبى

ي النهاية سوق موحد بسياسة نقدية موحدة
حيث هذا التوسع ال يخدم تخقيق . إقتصادي وف 

، وخصوصا  ي فحسب، بل ُيَمكن دول اإلتحاد من دخول عالم التصدير بقوة أكب 
اإلكتفاء الذابى

 . لديمومةأن هذه القوة تتطلب السعر األنسب والوفرة وا

إمتصاص البطالة، حيث أن عجلة التنمية لدول اإلتحاد متوقفة عل قوة اإلقتصاد، نهيك عن 

الذي قد ينكمش بفعل السياسة المالية المنكمشة أو السياسة النقدية المنكمشة كذلك ، بما 

له عالقة باإلنتاج ومدى التوافق بي   المداخيل والنفقات، فإن تعرضت إقتصاديات بعض 

اإلتحاد للركود تداعت لها البقية إلنتشالها من هذا الوضع الذي قد يصاحبه مشاكل  دول

ي 
ي الدول لحل مشكل البطالة ولو نسبيا، ف 

إجتماعية عل مستوى التشغيل، فتتداع كذلك بافى

ظل حرية تنقل العمال وحرية الحصول عل شغل، ما دام هؤالء يحملون جنسية دولة من 

ي تعرضت إىل دول اإلتحاد، وهذه ال
ي وبي   بعض دوله التى ي اإلتحاد األوروب 

صورة لمسناها ف 

ية، حيث نالحظ عل مضض هجرة . مع هكذا وضع، مثل اليونان إستغالل أمثل للموارد البشر

ي نحو دول أجنبية، وعل الخصوص تلك  ية من الكثب  من بلدان المغرب العرب 
األدمغة البشر

ي تأهلت بفضل األموال العامة، حي
ث قد ال تالم من باب عدم وجود البيئة المناسبة لها من التى

وط العمل أو لعدم وجود فرص عمل لها بالكلية، ولكن فكرة اإلتحاد، ولو بنظرة  حيث رسر

كة، ثم إىل إتحاد إقتصادي فسوق موحدة ،  تدرجية من اإلتحاد الجمركي إىل السوق المشبى

ي كل المجاالت دا
خليا، كما تستقطبها من الخارج، وهذا سوف توسع من فضاء اإلستثمارات ف 
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ية لدول اإلتحاد، نهيك عن إيجابيات  من شأنه إمتصاص البطالة بإستغالل أمثل للموارد البشر

 .اإلحتكاكات العلمية عند تجمها ضمن كيان إستثماري واحد

تنسيق السياسات المالية، أين تظهر القيمة النوعية لتوحيد هذه وبفضل اإلتحاد يحدث 

السياسات، حيث الدولة غب  المتكتلة تضع هذه السياسة من خالل الموازنة بي   قيمة 

ي 
 
اإليرادات وقيمة النفقات، فمتى حدث بي   ذلك خلل، تحاول تصليحه من خالل التحكم ف

ي  نسب الجباية ونسبة اإلنفاق كذلك، وهذا من شأنه أن تكون هذه السياسة توسعية
 
ف

ي سن سنوات معينة وإنكماشية
 
اما الدول .  وات أخرى، كما يمكن أن تأخذ العىص من الوسطف

ي 
 
ي صورة سوق موحدة تضع هذه السياسات بمنطق تشاوري، كما تساعد الدول ف

 
المتكتلة ف

ي سياستها المالية، بما يمكنها من اللحاق بركب اإلتحاد، وخصوصا 
 
اإلتحاد الدول المتعشة ف

دول اإلتحاد، وهذا ما تحققه األرقام واإلحصاءات عندما تتعدد ميادين القوة اإلقتصادية بي   

ي  . باإلضافة إىل فيما يخص اإلمكانيات اإلقتصادية الهائلة والمتنوعة إلتحاد المغرب العرب 

تنسيق السياسات النقدية، من خالل إنشاء بنك مركزي لإلتحاد وعملة موحدة، وتعويم هذه 

ة مرحليا مع تنامي القوة اإلقتصادية لإلتح اد، حيث يصبح هذا البنك هو محرك األخب 

ي اإلتحاد 
ي تسيب  البنوك المركزية للدول األعضاء ف 

اإلقتصاد لدول التكتل من خالل الحوكمة ف 

ي كل المجاالت اإلستثمارية
 .ومن خالل مرونة تحديد نسبة الفائدة بما من شأنه إحداث ثورة ف 

ي  ي السياستان يسمح بخروج دول المغرب العرب 
، وهذا التنسيق ف   من نفق اإلقتصاد الريىعي

ي ليبيا والجزائر، أين تفوق مداخيل النفط 
حيث ظهر هذا الطابع اإلقتصادي بشكل كبب  ف 

ي عل السياستي   المالية والنقدية   بالمئة، وإن هذا النفق أثر بشكل سلت 
والغاز عتبة التسعي  

اعية واإلقتصادية، لهذه الدول مما إنعكس سلبا كذلك عل سوء تسيب  كل المجاالت اإلجتم

وات الباطنية  حيث ال مناص من بحث ساسة هذه الدول عن آليات إقتصادية بديلة للبر

الناضبة، أين يعد اإلتحاد من أفضل الفضاءات لهذه اآلليات من خالل المشاري    ع اإلقتصادية 

كة ومن خالل حرية تنقل األموال واألشخاص بي   دول اإلتحاد هذا من جهة ويمكن . المشبى

المقابل إستغالل البحبوحات المالية العظم المتأتية من تصدير الذهب األسود لتنمية البت  ب

ي الكثب  
ي ف 
التحتية لدول اإلتحاد، بما من شأنه خفض تكاليف اإلنتاج وتحقيق اإلكتفاء الذابى

من المنتوجات، والتحول نحو وجهة تصدير الفائض المضمون بالجودة والوفرة والسعر 

 .التنافشي 

ات، فالبيئات  ويؤدي كذلك إىل إحداث التنمية الصناعية المبنية عل التوسع وتبادل الخب 

اإلقتصادية الراكدة تحقق تنمية مؤقتة، ولكن ال تحقق ديمومة التنمية، وهكذا كانت الكثب  

ي الجزائر، حيث مع بمرور الزمن إكتسحها اإلفالس، 
من الصناعات التابعة للقطاع العام ف 

اسة عل إنعاشها من الخزينة العامة بأموال الري    ع النفطي دون إنتشالها من الركود وداوم الس

اإلقتصادي الذي أصابها بفعل الركود الفكري كنتيجة من النتائج السلبية لنقمة النفط عل 

الصناعة الجزائرية، بعضها مازال عل ذات الحال والبعض اآلخر إندثر بحلها وتصفيتها، ومن 

ي إن تحول إىل سوق موحدة بعملة موحدة إمكانية  هذا الباب نل ي إتحاد المغرب العرب 
مح ف 
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ات ، مما  ي فضاء أوسع وتبادل للخب 
 
ة لتغب  التفكب  اإلقتصادي الراكد إىل التفكب  العلمي ف كبب 

ي التنمية الصناعية
 
تنمية اإلستثمارات المتكاملة، حيث  و  من شأنه إحداث الفارق الجوهري ف

، كل عوامل اإلنتا  ي
ي صناعة المنتج النهاب 

 
ي تدخل ف

ي ذلك كل المواد األولية التى
 
ج محلية، بما ف

ائية  ي الحفاظ عل القدرة الشر
 
بما يقلل من تكاليف اإلنتاج، مع المساهمة بالموازات ف

فبدال من بيع بعض المواد األولية خاما بأسعار بخسة، تباع عل األقل نصف .للمواطني   

قاتها باهضة الثمن، ومثل هذا المفهوم يقاس عل العديد من مصنعة أو بعد إستخراج مشت

، عل غرار ي ي يزخر بها إتحاد المغرب العرب 
وات التى الغاز، النفط، الفوسفات، الحديد، : البر

ومن أبسط نماذج اإلستثمارات المتكاملة أن . إألخ ...الهيليوم، الذهب، اليورانيوم، النحاس

ة بدولة ثانية ووسائل النقل بدولة ثالثة، وهذا التكامل من تجد المصنع بدولة والمواد األولي

ي التنمية المحلية 
 
اد والرفع من حجم التصدير بما يساهم ف شأنه التقليل من فاتورة اإلستب 

ي تدرج هذا التكتل نحو التحول إىل سوق 
 
، ويشجع ف ي ورفاهية شعوب منطقة المغرب العرب 

ي موحدة بعملة موحدة ومرافق قيادة موحدة، 
، التنفيذي وحتى القضاب  يىعي ي المجال التشر

 
 .ف

ويؤدي ذلك منطقيا إىل الحفاظ عل مخزون العملة الصعبة بالخزينة العمومية لدول اإلتحاد، 

ي 
ي إبتداءا إىل إتحاد إقتصادي ف  ويحدث ذلك بأكمل صوره عند تحول إتحاد المغرب العرب 

كة، ثم إنتهاءا ب ك وسياسة إقتصادية مشبى ي صورة إتحاد صور سوق مشبى
سوق موحد ف 

إقتصادي و سياسة نقدية موحدة، وهذا المبتىع  من شأنه تحويل كل المبادالت التجارية بي   

ي ظل حركية عجلة اإلنتاج وحرية المبادالت التجارية  دول اإلتحاد بالعملة الموحدة
، وف 

ي ستعزز 
من القدرات وحرية اإلستثمارات، نهيك عن قوة إستقطاب اإلستثمارات األجنية التى

ي الدول األعضاء عن إقتناء ما ينتج داخل اإلتحاد
، وهذا من  اإلنتاجية لإلتحاد، سوف تستغت 

ي الخزينات العمومية لدول اإلتحاد إال عل ماله 
ي النهاية الحفاظ عل العملة الصعبة ف 

شأنه ف 

ورة وال ينتج باإلتحاد  .رص 

ل الخارجة عن إطار اإلتحاد، من خالل كما يؤدي إىل تنسيق التعامالت اإلقتصادية مع الدو 

، وخصوصا ذات األهمية  اإلتفاقات الداخلية المسبقة قبل إبرام اإلتفاقيات الدولية مع الغب 

وط  البالغة، حيث هذا التنسيق من شأنه إجتناب الثغرات القانونية من جهة، ووضع رسر

اإلتحاد، حيث من الجانب مناسبة ومتالئمة مع قوة التكتل لتقوية المكانة التفاوضية لدول 

، ال يتم خوض مختلف التفاوضات الدولية بمعزل عن قوة األعضاء  ي
اإلقتصادي وحتى األمت 

المتفاوضة، وعل هذا األساس أصبحت أغلب دول العالم تتكتل من أجل الضفر بالقوة 

وط األجود عل الغب  لتحقيق مصالحها الخاصة ي . األنسب لفرض الشر
وهذا ما لمسناه ف 

ي متكتال، حيث مف ي منفردة و اإلتحاد األوروب   دول المغرب العرب 
ي تمت بي  

اكة التى اوضات الشر

ي ثمارها اإليجابية إال الدول األوروبية المتكلة،  وما كان ذلك ليحدث لو تم التفاوض 
لم تجت 

ي   . بقوة تكتل إتحاد المغرب العرب 

ي مختلف القطا
عات اإلستثمارية، بما من شأنه إرتفاع المجال التنافشي بي   رجال األعمال ف 

ي اإلتحاد، ويتم التنافس من خالل البورصة من 
رفع معدالت التنمية المحلية للدول األعضاء ف 
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إىل مختلف دول اإلتحاد من جهة أخرى، ولتحسي   مناخ العمل من  جهة، وتوسيع األعمال

 ممثلي هؤالء وممثلي العمال ورؤساء 
حكومات دول خالل مختلف اللقاءات المؤطرة بي  

كة بي   الدول اإلعضاء، مع اإلتحاد 
كنواة أساسية  تنمية المناطق اإلقتصادية الحرة المشبى

ي من إتحاد صوري إىل سوق موحدة، حيث قد تساهم  ي إلتحاد المغرب العرب  لتحول تدريج 

ي تغب  المفاهيم الفلسفية لساسة هذه الدول حول الفوائد اإلقتصادية الجمة 
 
ة ف هذه األخب 

ي الم
ي مجال اإلنعاش  .جنية من التكتل الحقيقى

 
حيث تكاتف الدول األعضاء باإلتحاد ف

اإلقتصادي للدول الضعيفة، ويعد هذا الهدف من أقوى أسباب تمسك الدول بالتكتل، حيث 

أن منحت  التنمية اإلقتصادية مهما أظهر نتائجه اإليجابية عل مستوى إقتصاد الدولة 

متعددة ، وهذا ما تعرضت له كل إقتصاديات دول المغرب الواحدة، قد يتهاوى ألسباب 

ان التجاري لبعضها إيجابيا عل غرار ليبيا والجزائر  العربيدون إستثناء، حيث بالكاد يظهر المب  

وحتى الدول . بسبب صعود أسعار النفط عالميا، ليتهاوى من جديد بتهاوي أسعار هذا األخب  

ي منفذ السياحة الدولية 
 
ي وجدت ف

مخرجا لتقويت إقتصادها عل غرار تونس والمغرب، التى

ي هذا الجانب بسبب األزمة الصحية العالمية الحالية لوباء كورونا، وعليه 
 
حدثت لها إنتكاسة ف

ي صد هكذا أزمات إقتصادية من التكتل
 .ليس بمأمن أقوى ف 

اعات أو التوترات السياسية،  وإن التقارب اإلقتصادي ورفاهية العيش تؤدي إىل إحتواء الب  

، وعل سبيل المثال أوروبا، أين كانت دوله دائمة التنازع ألسباب  حيث أثبت الواقع العالمي

ي إنطلقت من فلسفة توحيد الدول المنتجة 
واهية أو مفتعلة أحيانا، ولكن فكرة التوحيد التى

والمصدرة للطاقة الفحمية ضمن تكتل إقتصادي واحد قلصت من هامش هذه التنازعات، 

ي وتح
ول التفكب  من المصالح الخاصة للدول إىل المصالح العامة لإلتحاد من خالل النجاح ف 

تحويل أوروبا إىل أنجح سوق موحدة بظهور كيانات إتحادية أسم سلطة من سلطة الدول ، 

ي لها قرارات أسم من 
ي ال تعمل إال لصالح دول اإلتحاد، مثل المحكمة األوربية والتى

والتى

ي الذي يعد سلطة  افق القضائية لدول اإلتحاد قرارات كل المر  لمان األوروب  ، وكذلك الب 

يعية للدول ، وهكذا كذلك المفوضية  يعية إتحادية أسم من سلطة السلطات التشر تشر

ي ينجح بقيادتها اإلتحاد، عكس تعدد 
األوروبية، وبمفهوم المخالفة القيادة الموحدة هي التى

اعات القيادات، وهذا ما نبغيه كهدف م ، كمرم إلمتصاص الب   ي ن تشكل إتحاد المغرب العرب 

 .والتوترات السياسية بي   دوله

ي المعروضة ضمن األهداف السابقة، وعل  ولكن عل الرغم من أهمية إتحاد المغرب العرب 

اه  ي واإلسالمي إال أن الفشل إعبى  العرب 
ي المنطقة وبالنسبة للعالمي  

أهميته كذلك كقوة ضاربة ف 

 ألسباب: 

ي السياسة اإلقتصاديةسياسية لها عالقة باإلختالفات      
ي الجغرافيا السياسية، ف 

ي طبيعة ، ف 
ف 

ي السياسة الخارجية، الحكم السياس
اتيجية لفكرة اإلتحاد ، نهيك عن و ف  ي السياسة اإلسبى

ف 

ي إشكال الصحراء الغربية الذي يعد 
ي والمتمل ف  اإلشكال المفصلي لقيام إتحاد المغرب العرب 

، إذ تعد الجزائر الدولة  ي ي دول المغرب العرب 
سجال بي   المواقف األممية والمغربية وبافى
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الوحيد الثابتة عل مبادئها حيال هذا اإلشكال ، وهذه المبادئ متوائمة مع قرارات مجلس 

ي حق تقرير مصب  الشعب األمن وه
 
يئة األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمتمثلة ف

ي عند 
الصحراوي، وتعد مبادئها نابعة من المبادئ الثابتة لثورة التحرير ولجبهة التحرير الوطت 

ي يتوق شعوب  ها إىل الحرية  3160إستقالل الجزائر سنة 
هي دعم الحركات التحررية التى

ي الكثب  من واإلستقالل، وكذلك ك
 
ي كفاحها ضد إسبانيا، فأكدت ف

 
اريو  ف انت  منظمة البولب  

ي تمثلهامن خالل دعم التسوية 
ة حتى تتحرر  الدولة التى المناسبات عل المنابر دعم هذه األخب 

السلمية لهذه القضية من خالل تطبيق قرارات األمم المتحدة فيما يخص حق تقرير المصب  

األساس سعت حثيثا لتوقيع إتفاقية السالم بي   موريطانيا و  للشعب الصحراوي، وعل ذلك

اف بالصحراء  ي إىل اإلعبى
اريو، وتمكنت من ذلك، كما سعت لدفع اإلتحاد اإلفريقى منظمة البولب  

الغربية، مع حث المجتمع الدوىلي عل التدخل العاجل لحل هذه القضية العالقة كإرث 

 القرن والنصف. إستعماري قديم تقادم وجوده بما ينيف عن 

، وكان له بالغ األثر عل مستوى  كما كانت ي ا لفشل إتحاد المغرب العرب 
نقمة النفط سببا مبارسر

أحالم وتطلعات الشعوب العربية التواقة إىل الوحدة وإىل الرجوع إىل زمن القوة الدولية، حيث 

ي التوحد السيا
ي التكتل إقتصاديا، وجعل بعض رؤاها ف 

ب من سفه النفط أحالمها ف  سي رص 

اكية   ، إذ المحال ي زمن اإليديولوجية اإلشبى
ي القطاع الخاص ف 

ا ف  خلفت نقمة النفط تدهورا كبب 

ي الوضع كذلك بسبب سوء السياستان المالية والنقدية  3199إىل غاية  3160، من سنة 
، وبقى

ي عدم إهتمام الحكومة بهذا القطاع هو إستغنائ
ها عن عل هذا القطاع ، وإن مربط الفرص ف 

ي اإلقتصاد قاعدة ثابثة تتمثل 
حباية القطاع الخاص ، مادام النفط يدر عليها أمواال طائلة ، فق 

ي 
كما خلف النفط نقمة كبب  عل مستوى الفكر اإلقتصادي " . الحاجة تولد اإلهتمام " ف 

ورة التكتل للتطور ولمجابهة القوى اإلقتصادية األجنبية ، حيث أدرك هذه  ي رص 
للدولة ف 

ي طريق النمو وعل مستوى كل قارات العالم  ا
لقاعدة أغلب دول العالم ، المتقدم منه والسائر ف 

ي ال تتوفر لديها أي إرادة سياسية نحو التكتل ، 
، ومازالت الدولة الجزائرية من الدول النادرة التى

ي نظر الحكومات الجزائرية المت
ي خلفت ف 

عاقبة ولعل هذه الفلسفة الفكرية العقيمة هي التى

ي   .عدم جدوى التكتل اإلقتصادي إلتحاد المغرب العرب 

ي 
كما خلف واقع المال العام الراكد الناجم عن الري    ع النفطي غب  المحرك لإلقتصاد الوطت 

أطماع عصابات نهب األموال العامة من الساسة ومن رجال األعمال ،ومن ثمة يتم تحويلها 

يبية ، وقد وصل نحو البنوك الخارجية ونحو اإلستثمارات خا رج الجزائر ونحو الجنات الرص 

ي الوقت الحاىلي هناك 
يعات إقتصادية مساعدة عل النهب ، حيث ف  الحد إىل درجة سن تشر

ي السجون ، ومتابعي   
العديد من الوزراء ، و رؤساء الحكومات المتعاقبة  والمدراء قابعي   ف 

، وبإستغالل النفوذ وتجاوز حدود  قضائيا بجرائم اإلستيالء عل المال العام بغب  وجه حق

صالحيات السلطة الممنوحة ، نهيك عن جريمة خيانة األمانة ، وكلها ظروف خلفتها نقمة 

 .النفط عل المال العام الجزائري 
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وكذلك خلفت نقمة النقط عل الجزائر هشاشة كل القطاعات التنموية بسبب قاعدة الوالءات 

ي فرضها الحزب الحاكم 
ي حزب جب"التى

منذ اإلستقالل ، فال تنصب " هة التحرير الوطت 

ي مراكزها القانونية الهامة إال بعد التحقيق الشي الذي يثبت والء األشخاص 
 
األشخاص ف

ي 
ي المناصب العليا للدولة تأبى

 
لألشخاص وليس للقانون ، وبذات المبدأ مقررات التعيي   ف

اء الذمم باألموال ال عينية أو العقارية ، أو بالمحابات أو بالضغوط بالطرق الموازية للقانون ، كشر

. والتهديد ، وما يؤكد هذه الصورة النمطية هو ضعف المستوى التعليمي والقيادي للغالبية 

ي ال تطرح للمسابقات وال يتم اإلعالن عنها ،  
نهيك عن وجود الكثب  من الوظائف العامة التى

ي المصالح الدبلو 
 
لمان أو ف ي الب 

 
وحتى النقابات العمالية تحول الكثب  .ماسية كمناصب العمل ف

ي المصالح العامة للعمال والموظفي   ، 
 
من نقابييها إىل قضاء المصالح الخاصة دون الخوض ف

ي 
 
اإلتحاد العام للعمال الجزائريي   " وهذا المرض نشأ منذ ظهور أول نقابة عمالية متمثلة ف

UGTA  " ي حيث فرض عليه قانون الوالء للحزب الحاكم
 
، ولذلك تم إستخدامها والعمال ف

ي عل مستوى األفراد المعينون عل 
امج السياسية للحكومة ، ونفس الفكر بقى مجال تمرير الب 

ي   .مستوى إتحاد المغرب العرب 

يعية عاجزة عن  يعات السياسة اإلقتصادية للدولة تأسيس سلطة تشر ومن نقم النفط عل تشر

اح قانون ، ولذلك كانت ا ي إتحاد مجرد إقبى
ي الحكومات األعضاء ف 

لحكومة الجزائرية كبافى

يعية لإلتحاد مجرد هيئة إذعان للمجلس  ي حريصة عل أن تكون السلطة التشر المغرب العرب 

يعية لصالح هذه  ي األعضاء التنازل عن بعض من سيادتها التشر
الرئاسي ، وكان ذلك برفضها وبافى

ي صلب قانون اإلتحاد ب
ي تدع ف 

 .هيئة الشورى السلطة ، التى

ومن نقم النفط كذلك عل فكر السياسة اإلقتصادية للحكومة ولإلتحاد كذلك إرتجالية 

ي زمن إرتفاع أسعار 
القرارات المتخذة ، فالكثب  من القرارات اإلقتصادية تتخذها الحكومة ف 

ة ، وقد ال ترى النور بعدها البتة، وخصوصا إن إعت ل النفط ، فمتى هوت تتجمد هذه األخب 

ه مجانبة للصواب ومهدرة  رئاسة الدولة رئيسا جديدا ال يرى الصواب إال بعينه ، فمشاري    ع غب 

ي تحولت إىل مجرد أطالل 
ة هي المشاري    ع اإلقتصادية الوطنية التى وبذات . للمال العام ، وكثب 

ي بعض المشاري    ع 
ي من الدول الموافقة عل الخوض ف  النسق كانت الجزائر باإلتحاد المغارب 

إلقتصادية البينية ، ولكن تغب  الرؤساء يغب  النظرة الفكرية كذلك ، وأحيانا بإرتجالية فذة ذات ا

اما به  وع إتحادي كان قد قطع عل نفسه إلبى  الرئيس وحسب هواه يقرر التوقف عن تموين مشر

ي  امه بإنشاء وتموين جامعة إتحاد المغرب العرب 
 .، مثل رئيس ليبيا الذي نقض إلبى 

ي األ 
ي كأهم تكتل وف  ي عل إنشاء إتحاد المغرب العرب  خب  من نقم النفط الجزائري والليت 

اف الكثب  من المنظمات الدولية ، هو عدم وجود ألي حاجة إقتصادية  إقتصادي إقليمي بإعبى

ي 
ي الفكر اإلقتصادي للساسة الجزائريي   واليبيي   ، عل أساس إستغنائهم عنه ف 

لهذا اإلتحاد ف 

ي  الحارص  بأموال
الري    ع النفطي ، فكانت هذه الفلسفة الفكرية الجامدة تنم عن عدم التفكب  ف 

 . مصب  األجيال المستقبلية المتالحقة 
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ومن بي   األسباب المحورية لهذا اإلعتقاد أن كل حكومات الدول العربية بال إستثناء تعتقد أن 

ة أو نسبة منها عل  ، وتخشر أن تفقد هذه األخب  ي
 
لها سيادة مطلقة عل إقليمها الجغراف

ي تنضم إليها 
فيفقد عندها بعض األشخاص حريتهم . مستوى التكتالت االقتصادية التى

ي بع
 
ض الترصفات القانونية وغب  القانونية، كما تسبب النفط عل مستوى الجزائر المطلقة ف

ي تحويل تحويل دولة المؤسسات التنفيذية إىل دولة أشخاص طبيعية، ونفس الشت   
 
وليبيا ف

يعية.   بالنسبة للمؤسسات القضائية والتشر

ك ي مع الكيان اإلرسائيلي ألغراض الدفاع المشبى ي  وكذلك كان التطبيع المغرب 
القشة التى

ي من فراغ، بل كان لتاري    خ
ي لم تأبى

ي والتى الجالية اليهودية  قصمت ظهر إتحاد المغرب العرب 

اق اليهودي للحكومة المغربية الممهد لذات التطبيع.  ي اإلخبى
 
 بالمغرب أثرا بالغا ف

ي توحيد  
 
ي فشل ف وكذلك من المعوقات السياسية التاريخية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي ، حيث تراها الجزائر دون دولة الصحراء الغربية  الخريطة السياسية لدول المغرب العرب 

اف األمم  ي تحت إرسر ها من خالل اإلستفتاء الشعت  ي ما زالت لم تقرر مصب 
المستعمرة والتى

 العكس من ذلك ترسم المملكة المغربية كاملة ضامة الصحراء الغربية إىل ، وعل المتحدة 

حدوث نزاعات سياسية ، نهيك عن إقليمها إيمانا منها بأنها جزء ال يتجزء من المملكة 

ة بعد حصول الجزائر عل إستقاللها  ومسلحة بي   الجارتي   الجزائر والمغرب األقىص ، مبارسر

ي 
ي عهد الرئيس التونشي الحبيب ، حدوث نزاعات سياس 3160ف 

ية بي   الجزائر وتونس ف 

حدوث ، و بورقيبة حول الحدود بي   البلدين ، مما أدى إىل توتر العالقات الدبلوماسية 

ي سنة  ي أعضاء إتحاد المغرب العرب 
، حيث رفض الرئيس  3111قطيعة سياسية بي   ليبيا وبافى

ي إستالم رئاسة اإلتحاد من ا
ي معمر القذاف  ام بالتعهدات الملقاة الليت  لجزائر ، كما رفض اإللبى 

ي بطرابلس ، عل أساس عدم وقوف  عل عاتقه ، وخصوصا إنشاء جامعة إتحاد المغرب العرب 

ي صفه عند صدور قرارات مجلس األمن بفرض حصار جوي ودبلوماسي وحرص  
ي األعضاء ف 

بافى

ي  707تجارة األسلحة بموجب قرار مجلس األمن رقم 
و قرار مجلس  13/01/3110المؤرخ ف 

ي  191األمن رقم 
ات اإلرهابية  3111/ 33/33المؤرخ  ف  ي التفجب 

، والذان يدينانه بالضلوع ف 

ي   .للطائرة األمريكية ، المعروفة بقضية لوكارب 

ي  أهمأما 
ي فتتمثل ف  معوقات المعوقات السياسية الحديثة لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي مع الكيان ،  التطبيع المغرب  معوقات حديثة عن سوء الجوار بي   المغرب والجزائر، اإلرسائيلي

ي المستمر  ي األخب  معوقات تزعزع النظام الليت 
معوقات إستمرارية مشكل الصحراء الغربية، وف 

 .0000إىل   0033من 

ي فشل السياسة 
ي فتتمثل ف  أما  أبرز المعوقات اإلقتصادية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي إنشاء بنك إتحادي مستقل لتوحيد العملة بي   الدول النقدية 
ي ف  لدول المغرب العرب 

ائب الجمركية عل السلع والبضائع ،  األعضاء الخمسة، فشل توحيد الرسوم والرص 

والمفروض ليس فقط لتوحيدها ، بل لإلنقاص من نسبها لتشجيع التجارة البينية بي   األقطار 

ي اإلتحاد، الخمسة لإلتحاد، فشل إنشاء مناطق 
كة بي   الدول األعضاء ف 

إقتصادية حرة مشبى
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خاصة بعد رواجها ونجاحها بتونس وبالمغرب األقىص ، حيث يمكن لهذه المناطق  الحرة أن 

ي كتكتل إقتصادي إقليمي متمب    فشل إنشاء ، تشكل النواة األساسية إلتحاد المغرب العرب 

ي ميدان التجارة البينية بي   الدول 
 
ي اإلتحاد أسواق حرة ف

 
ضعف البت  اللوجستية ، األعضاء ف

ي ميدان النقل ، التخزين ، التوزي    ع والتسويق 
 
عدم تشجيع القطاع الخاص عل ،األساسية ف

ي الواقع إن اإلهتمام بالقطاع الخاص 
 
إقحام مؤسساته وتوسيع فروعها عل دول اإلتحاد ، وف

ي األساس عل نجده عل مستوى المغرب األقىص وتونس كدولتي   غب  نفطي
 
تي   معتمدتي   ف

ي ليبيا 
 
الجباية من القطاعي   ، وخصوصا القطاع الخاص ، أما الدول النفطية المتمثلة ف

ي ، 
والجزائر فإهتمامهما بالقطاع الخاص الحدث ، فما بالك تشجيعه عل التفرع المؤسسابى

امات وضمانات حكومية ، طبعا المعادلة  ي عل مستوى دول اإلتحاد مقابل إلبى 
 
اإلقتصادية ف

ام بعض دول إتحاد  هكذا مسائل واظحة ، حيث فاقد الشت   ال يعطيه، باإلضافة إىل عدم إلبى 

مة ذات  كة، وبالخصوص الدول النفطية الملبى  ي بتمويل المشاري    ع المشبى المغرب العرب 

ة ، وبالخصوص ليبيا ثم الجزائر   ومن المعوقات كذلك القرارات اإلقتصادية، المداخيل الكبب 

الصادرة عن اإلتحاد ال ترى النور إال بعد إمضائها من طرف كل دول اإلتحاد ، وهذا ما جعل 

ي أدراج مكاتب اإلتحاد 
اف عل .الكثب  منها قابع ف  ي اإلرسر

ي ف  كما أن سلطة إتحاد المغرب العرب 

ي متابعة مدى تنفيذ القرارات اإلقتصادية الهامة  أقل درج
كة  أو ف  ة من تنفيذ المشاري    ع المشبى

ي هكذا حاالت ، 
اف أو المتابعة عديمي الجدوى ف  سلطة الدول األعضاء ، وبالتاىلي فاإلرسر

مادامت هذه الدول لم تتنازل عن بعض من سلطتها لصالح هيئات تابعة لإلتحاد ، مثل هيئة 

لمان لإلتحاد ، أو الهيئة القضائية كمحكمة إقليمية ال تعلوا سلطتها سلطة محاكم  الشورى كب 

ي لدول اإلتحاد القض
 .اء الوطت 

ي تأثر مجتمعات 
ي فتتمثل ف  أما أبرز المعوقات اإلجتماعية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

اعات السياسية بي   هذه دول ، أدى إىل تبلور فكري   
ي اإلتحاد بمختلف الب 

الدول األعضاء ف 

ليلة ليست من عامة ينم عن الكراهية لنسبة قليلة من المجتمع ، واألده أن هذه النسب الق

وإن هذه الجماعات مهم قل حجمها تشكل . الشعب ، بل من النخب السياسية واإلعالمية 

ي تكتل به 
جماعات ضاغطة ، تتكلم بلسان حال النظام السائد ، تدافع عنه ، وتأب  الذوبان ف 

 .دول يضمر لها كراهية خاصة

ي صور  
ة منظمات محلية ووطنية عل نهيك عن عدم إقدام الطبقات المثقفة المهيكلة ف 

ى لتكتل إتحاد  ي من خالل تبيان األهمية الكب 
ة عل الرأي العام الوطت  التأثب  بصورة مبارسر

تأثب  كبب  عل 
َ
ي بالنسبة لشعوب المنطقة بأرمها ، و إن ِلتوجه الرأي العام ل المغرب العرب 

ك تباين إدراك أهمية ونلمس كذل، األنظمة الحاكمة باإلستجابة لمطالب ومطامح الشعوب 

تفعيل تكتل اإلتحاد بي   شعوب الدول األعضاء ، فالدول النفطية كالجزائر وليبيا ليست 

ي عكس الدول غب   ي تفعيل إتحاد المغرب العرب 
لشعوب  ها نفس التصور واإلرادة والرغبة ف 

ي نجد عندها حماسا أكب  لهذا التفعيل 
 .النفطية ، مثل تونس والمغرب وموريطانيا التى
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ي إشكالية الثغرات 
 
ي تتمثل ف أما أبرز المعوقات القانونية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي بها ثغرات ، كالمصطلحات  القانونية ، حيث أغلب مواد معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي 
ي تحتاج إىل تفصيل المصطلحات القانونية ، واإلجراءات المبهمة والتى

القانونية المعممة والتى

ورة إلحاق هذه المعاهدة تحت ي تحتاج إىل رص 
ح ، وتبسيط اإلجراءات الناقصة والتى اج إىل رسر

ي 
 
ي اإلسهاب ف

وتوكول توظيجي ، نهيك عن اإليحاالت القانونية إىل التنظيم ، حيث كان ينبىع  بب 

ي المعاهدة األم إلجتناب التأويالت ، مادامت هذه المعاهدة بمثابة دستور 
 
حها ف تفصيلها ورسر

ي ، حيث ، وكذلك ة المنظم إشكالية غياب اإلرادة السياسية إلنشاء إتحاد المغرب العرب 

ة التعميم الخاص بمجلس الشورى كشبه سلطة  يستشف القارئ لمواد المعاهدة من كبر

ي ال سلطة لها عل دول اإلتحاد ، والسكوت من جهة أخرى 
يعية ، والهيئة القضائية التى تشر

، خصوصا آليات التفعيل للكثب  من هيئات اإلتحاد ، أنه ال عن الكثب  من المسائل المهمة 

ي إنشاء تكتل إتحاد المغرب 
 
توجد هناك أي إرادة سياسية من قبل الدول الخمسة األعضاء ف

ي آسيا وأوروبا وأمريكا 
 
ي ، وبمقارنة بسيطة بي   معاهدات إنشاء تكتالت إقليمية أخرى ف العرب 

ك مجاال لل مقارنة من حيث الحجم الذي ينم عن التخصيص يكتشف الفارق الذي ال يبى

ة إال أحصاها ، وما ترك سهوا يتم تداركه الحقا من خالل  ة وال كبب  والتدقيق الذي ال يذر صغب 

ي إنجاح هكذا تكتالت ، 
بروتوكوالت وإتفاقيات ، ومن حيث بروز اإلدراك واإلرادة السياسية ف 

ي بالنسبة لمؤسسيها المناص منها للخروج م
ن بعض المشاكل الوطنية المتعلقة بالحياة والتى

 اإلقتصادية واإلجتماعية. 

كما تعد معوقا محوريا إشكالية السمو القانونية لسلطات الدول وسياداتها القانونية عن قانون 

معاهدة اإلتحاد ، وهذه اإلشكالية سوف تولد إشكاليتان الحقتان ، األوىل عند الموافقة 

نبثقة عن اإلتحاد ، والثانية عل مستوى التنفيذ ، فهكذا مسائل والتصديق عل القواني   الم

ي العديد من اإلتحادات والتكتالت ، بتنازل الدول األعضاء عن جزء من 
قانونية تم تجاوزها ف 

سيادتها القانونية لصالح سيادة التكتل ، بمعت  أن سلطات اإلتحاد تسموا عل سلطات الدول 

بمنطق التسيب  وفن القيادة ، فعل سبيل المثال ، سلطة  ، وهذا ينم عن إيمان األعضاء

ي ، وكذلك  ي اإلتحاد األوروب 
ي أسمي من سلطة برلمانات الدول األعضاء ف  لمان األوروب  الب 

 و المفوضية األوروبية.  الشأن بالنسبة لمحكمة العدل األوروبية

ي تحويل الفلسفة الواقعية لب
ي األخب  إىل إشكالية الفشل ف 

ي إىل لنخلص ف  لدان المغرب العرب 

ي عدم معالجة نقاط عدم التوافق بي   دول اإلتحاد 
فلسفة قانونية ، ولعل هذا الفشل برز ف 

وطية نفاذ ،قبل اإلقدام عل إنشاء معاهدة اإلتحاد كمنصة للتوافق  باإلضافة إىل إشكالية مشر

ب القواني   الصادرة عن اإلتحاد بتصديق وإمضاء كل عضو من األعضاء الخمس ة ، وهذا رص 

ة ، وحقيقة عدد كبب  من  من المحال لم تنادي به أي منظمة إقليمية ترى الواقع بعي   البصب 

إتفاقيات التعاون المنبثقة عن اإلتحاد لم ترفى إىل مجال التطبيق عل أساس رفض دولة 

، لبية وحيدة من دول اإلتحاد اإلمضاء ، حيث كان األوىل إستبدال نظرية اإلجماع بنظرية األغ

إشكالية عدم تحيي   الكثب  من آليات العمل القانونية لمختلف هيئات اإلتحاد ، نهيك عن 
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اث دول األعضاء باإلتحاد أصال ، نهيك عن تحيي   قوانينه لتتماسر 
والذي ينم عن عدم إكبى

 والعولمة القانونية. 

اها ضمن إطار  اإليمان بتعدي ي فب  ل معاهدة إنشاء أما آليات إنعاش إتحاد المغرب العرب 

اإلتحاد أو إنشاء معاهدة جديدة تنص عل أهمية تنازل الدول األعضاء عل جزء من السيادة 

لمان اإلتحادي ، المحكمة اإلتحادية  الداخلية لصالح المؤسسات اإلتحادية عل غرار الب 

 والمجلس التنفيذي ،نهيك عن البنك اإلتحادي . 

ي ليبيا وموريطاني
ا فلم نلمس لهما أي سياسة إقتصادية واظحة بل كانت أما فيما يخص دولتى

وة الريعية ، أين تنتج ليبيا ضعف إنتاج النفط  عل الغالب عشوائية، مع مفارقة بي   قيم البر

ي سنة 
 
، أي ال يشكل 0003الجزائري وبالمقابل تعداد السكان وصل إىل مشارف الستة ماليي   ف

سوف يستخدم اإلقتصاد القوي بالري    ع النفطي  إال حواىلي ثمن الشعب الجزائري، بمعت  آخر 

ي سواء عل المستوى الداخلي أو عل  الناضب لتحقيق أي سياسية يرغب فيها النطام الليت 

ي وضع سياسة 
 
ي ف ي هذه الحالة أليأبه النظام اليت 

 
مستوى العالقات السياسية الدولية، أي ف

ات التكتل ضمن إتحاد المغرب تقوى إقتصاده خارج إطار المحروقات، ومن بي   هذه السياس

ي الذي سيخدم هذا النظام عل كل المستويات .وبالموازات من ذالك ال تملك موريطانيا  العرب 

وة السمكية، ولكن حجمها  ذات القوة الريعية، إذ تعتمد عل تصدير الحديد والفوسفات والبر

ي سنة 
ي صغب  كذلك إذ بلغ مشارف األرب  ع ماليي   ف 

نتجة قوة اإلقتصاد . وبال0003السكاب 

ي السياسات المتبعة محلية كانت أو دولية، أي لم تخدم 
ي هو من أثر ف 

ف  ي الرص  الريىعي الليت 

ي وبالمقابل هو خدمها ضمن إطار خارس.   السياسة اإلقتصاد اليت 

، أي  اكية بداية، ثم تحولت إىل شبة نظام رأسماىلي أما الجزائر فكانت لها سياسة إقتصادية إشبى

، الذي كان سياسة إقتصا ي الخروج من نقمة الري    ع النفطي
دية هجينة لم تنجح من خاللها ف 

ي عدم اإلهتمام بكل المقومات الحقيقية للسياسة المالية والنقدية، والجزائر 
 
ا ف سببا مبارسر

ي إتفاقية  ي دول المغرب العرب 
ي منظمة التجارة العالمية، وبالمقابل سلكت كبافى

ليست بعضو ف 

اكة مع اإلتحاد  ي كقوة إقتصادية تصديرية عظم، فكان الخارس األكب  إذ تحول إىل  الشر األوروب 

ة للمنتجات األوروبية دون جباية جمركية، وبالمقابل ال تصدر الجزائر إال  سوق إستهالكية كبب 

اكة إال ضمن تكتل   %1حدود  خارج إطار المحروقات، وكان األوف  لها أن ال تدخل هذه الشر

ي التعامالت الفردية مع دول المغرب آخر مثل إتحاد المغ
. ولكن الغرب كان أذك ف  ي رب العرب 

ي 
ف  ، أين كانت الخسارة صفة إتصف بها كل أعضائه. وبالنتجة قوة اإلقتصاد الريىعي الرص  ي العرب 

ي السياسات المتبعة محلية كانت أو دولية، أي لم تخدم السياسة اإلقتصاد 
هو من أثر ف 

 ا ضمن إطار خارس . الجزائري وبالمقابل هو خدمه

أما المغرب وتونس فيعدان إستثاءا لعدم توفرهما عل إقتصاد ذا قوام ريىعي ، إذ كالهما إعتمد 

منذ اإلستقالل عل اإلقتصاد الحر ، أين نجحا إىل حد ما، ولكن هروب المستثمرين األجانب 

ي زمن الحراك التونشي أبان عن هشاشة هذا اإلقتصاد الذي ي
فتقد إىل بإستثماراتهم ف 
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التكنولوجيا والبت  التحتية، وكذلك المغرب الذي أقدم عل جملة من اإلصالحات بقروض 

اكة  ي إتفاقية الشر
 
، وخش الكثب  ف ي

من صندوق النقد الدوىلي لم يتمكن من بناء إقتصاد حقيقى

، فلم توجه السياسة لخدمة اإلقتصاد، و أدركا مع الزمن ذلك الخطأ، وآ ي خر مع اإلتحاد األوروب 

 . ي ي كإتحاد المغرب العرب 
 أعظم عند عدم التكتل ضمن إتحاد حقيقى

نا إليها كمشكلة الصحراء الغربية،    ي أرسر
ي الرؤى التى

 
ي ظل اإلختالفات ف

 
مشكلة عدم  وف

اتيجية لكل دولة إتجاه  إستتباب األمن عل مستوى ليبيا، مشكل اإلختالفات السياسية واإلسبى

، مش ي ، تكتل إتحاد المغرب العرب  ي  دول إتحاد المغرب العرب 
كل اإلختالفات السياسية بي  

مشكل إختالفات السياسة اإلقتصادية بي   دول اإلتحاد، مشكل إختالفات الجغرافيا السياسية 

ي مع الكيان اإلرسائيلي كآلية للدفاع  ، إشكالية التطبيع المغرب  ي  دول إتحاد المغرب العرب 
بي  

ك وليس للسالم فحسب مثل بعض ا لدول العربية عل غرار مرص واألردن، نرى أنه من المشبى

ح حل  ، ولكن ذلك ليس بالمستحيل، وإذ أقبى ي الصعب تحقيق حلم إتحاد المغرب العرب 

إعتماد سياسة رقعة الشطرنج ، بمعت  أن يكون إبتداءا وقبل تجاوز كل هذه المشاكل عدم 

عضاء اإلتحاد، كما الحاصل شل اإلتحاد بمجرد قطع العالقات الدبلوماسية بي   عضوين من أ

حاليا بي   الجزائر والمغرب األقىص، إذ ما دامت الجغرافيا اإلقليمية تسمح بتعامل البقية مع 

بعضها البعض إقتصاديا يمكنهم تجاوز من قطعت العالقات اإلقتصادية معه إىل حي   رجوع  

ي يمكن إنتقال األموال والمتع
املي   اإلقتصادين الدف   إىل هذه العالقات، وبمنهج تطبيقى

بإستثماراتهم وأفكارهم والباحثي   كذلك من ليبيا إىل الجزائر وإىل تونس ومن الجزائر إىل 

ي أو اإلتفاق عل  موريطانيا، ولكن ذلك يتطلب تعديل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي لهذه المرونة الشبيهة بمرونة التعامل مع ال
ها مع تحميلها التنصيص القانوب  قطع عل غب 

ي مرص والسودان. رقعة لعبة الشطرنج
 ، أين يمكن ضم دول عربية جديدة مثل دولتى
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 مصادر ومراجع
ي  707قرار مجلس األمن رقم 

 
  13/01/3110المؤرخ ف

ي  191قرار مجلس األمن رقم  
 
 3111/ 33/33المؤرخ  ف

 ، كة السعودية لألبحاث والنشر ، ذاكرة ملكا ، الشر ي
 91، ص 3111الحسن الثاب 

، القاهرة ،  ي الجغرافيا السياسية، دار مدبوىلي
 
ية العربية اليبية، دراسة ف أحمد حمدان، الجماهب 

 3116،  0مرص، ط 

اكة بي   الجزائر واإلتحاد : درجات التكامل اإلقتصادي كما بينها الباحث بوزكري جمال، الشر

، ها عل اإلقتصاد الجزائري، رسالة ماجستب  ي وتأثب  ، نوقشت  األوروب  تخصص إقتصاد دوىلي

 ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيب  والعلوم التجارية، جامعة وهران. 0030-0031

ي للمناطق الحرة العربية 
، دار (دراسة مقارنة)لطرش علي عيش عبد القادر، التنظيم القانوب 

، اإلسكندرية، ط  . 0036، 3الكتاب الجامىعي

، قانون المجتمع  .0000الدوىلي المعارص، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بن عامر تونشي

ي القانون الدوىلي المعارص، مجلة الدراسات القانونية والسياسة، 
غرداين خديجة، السيادة ف 

  .0039، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ، جامعة تلمسان ، جوان   00المجلد الرابع ، العدد 

ي 
القانون الدوىلي المعارص، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، غرداين خديجة، السيادة ف 

 003، ص 0039، 0جامعة األغواط، الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

ي ظل السياسة اإلقتصادية   
علي لطرش،نقمة النفط عل االمن اإلقتصادي الجزائري ف 

، برلي   ، المانيا ، ط للحكومة ) دراسة فكرية قانونية إقتصادية (، المركز الديمقراطي ا ي لعرب 

3 ،0003. 

ي للبحوث    ، المركز المغارب  ي اكة مع اإلتحاد األوروب 
ي ومأزق الشر ، المغرب العرب  ي

توفيق المديت 

جمة ، دار لبنان للطباعة والنشر ، ط  .0000، 3والبى

اتيجية خليج ي بي   الواقع و المأمول ، كراسات إسبى ية أحمد السيد تركي ، إتحاد المغرب العرب 

اتيجية .  09رقم   ، مركز الخليج للدراسات اإلسبى

ي دراسة قانون سياسة ، دار العلوم للنشر ،  جمال عبد النارص مانع ، إتحاد المغرب العرب 

 . 3110الجزائر ، 
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Cours de droit international public », RCADI, vol. 73, 1948,  

SUR Serge, « Quelques observations sur les normes juridiques 

internationales », RGDIP, 1985, p 925.  
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Mémoire de D.E.A en droit public   ،  faculté de droit et des sciences 

politiques de Tunis ، 1995 . 

TOPIC FOOD SECURITY", www.ifpri.org, Retrieved 4-8-2018. Edited. 

  Food security: concepts and measurement , Conceptualizing  the 

linkages . FAO , UN . 2003 

food security and why it matters", aifsc.aciar.gov.au, Retrieved 28-5-

2019. Edited.   

  Lester Brown (15-10-2013) "Global Food Security: 10 Challenges" 

www.theglobalist.com, Retrieved 4-8-2018. Edited. 

William Zartman et Aureliano Buendia. "La politique étrangère 

libyenne". In La Libye nouvelle : ruptures et continuité. Centre de 

recherche et d'études sur les sociétés méditerrannénnes. Paris, France 

1975 

Sahara Occidental, un conflicto des grandes repercusiones para espana, 

domingo delpino.com- (leviatan magazine) 13/8/1985. 

ttps://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17 

 

ونية  المصادر والمراجع اإللكت 

، تفسب  اآلية ، 00/33/0039من سورة آل عمران، موقع اإلسالم سؤال وجواب،  31 إبن كثب 

 سا 33.00، 36/00/0031تحميل 

ي 
النظام العالمي الجديد: هل هناك حكومة رسية تدير العالم، جيفري غرانت، ترجمة: مدب 

، التحميل: /https://hafryat.com ، ميديا حفريات،0039/  30/  03قرصي، 

 سا.  31.00، 10/07/0031

، ا ي
نوفمب   1لمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، المؤتمر العام ، اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف 

0003  ،www.ohchr.org  31.10،  07/00/0031، تحميل 

 ، ي
نوفمب   1المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ، المؤتمر العام ، اإلعالن العالمي للتنوع الثقاف 

0003  ،www.ohchr.org  31.10،  07/00/0031، تحميل 

، وكالة  ي ي إستضافة  دورة طارئة إلتحاد المغرب العرب 
محمد البكاي ، موريطانيا تبدي رغبتها ف 

 .com.tr/arhttps://www.aa.  ،00/30/0000األناضول ، نواقشط ، 

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
https://www.aa.com.tr/ar
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ي للجزيرة، موقع قناة الجزيرة 
وب  ي لعبد النور بن عنبى ، الموقع اإللكبى

وب  جزء من مقال إلكبى

ي ، 
وب   30/06/0031: ، التحميل   www.aljazeera.netاإللكبى

بمقال موسوم بالعنوان: "هل تعلم ان أمريكا قصفت واحتلت »صحيفة " واشنطن بوست 

نوفمب   www.watanserb.com  ،30، 0030نوفمب   30، » 3190دولة إسالمية منذ  30

 سا.  39.00، 0031/ 07/ 03، اإلطالع: 0030

من الصحراء الغربية ،  وليد الحجام، هذا موقف تونس  

https://www.alchourouk.com/article   ،01/30/0003  ،03.39 

ي الجامع 
، قاموس المعجم الوسيط، اللغة العربية -معجم المعاب  ي ي عرب   معجم عرب 

، المعارصة، الرائد، لسان العرب، القاموس المحيط. قاموس ع ي ي عرب  رب 

www.almaany.com، سا 39.10، 07/0031/ 01: اإلطالع. 

كريمة أحداد، هكذا تعيش الطائفة اليهوديةبالمغرب،    

https://www.maghrebvoices.com/  01/07/0037  

ي المناهج المدرسية،  
 
 فرنس برس، المغرب يدخل الثقافة اليهودية ف

https://www.alhurra.com/ ،31/30/0000 ،31.00 

ي "إرسائيل".. لمن الوالء؟ ن بوست،    
، نفوذ اليهود المغاربة ف  ي

 عبد الحكيم الرويىص 

https://www.noonpost.com/content/39853 ،39//00/0003 ،30.10 

ي سوريا ممكن ، ن بوست ، 
،  07/0030/ 33غياث بالل ، هل سيناريو التقسيم ف 

https://www.noonpost.com/ 30.00،  36/01/0031الع ، اإلط. 

 https://mawdoo3.com ،09/03/0031طالل مشعل، نشأة دولة الموحدين ،  

-https://www.aps.dz/ar/monde/108207-2021-06-10وكالة األنباء الجزائرية،  

07-48-51 

،مونية رحيمي ، آفاق تسوية نزاع الصحراء الغربية بع   ي
 ، 30/0033/ 39د القذاف 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports 

ي قضية الصحراء؟ أكرم بلقايد،   
 أين تقف تونس من المغرب والجزائر ف 

https://orientxxi.info/magazine/article1754  0031مارس 

، تقارب تونشي هدى الطراب    0003نوفمب     4جزائري قد يثب  حفيظة المغرب،   -لشي

31:00  ،https://www.independentarabia.com/node/274071 

 المغرب و موريطانيا: خالفات السياسة وإكراهات الجغرافيا 

 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17 

 01.10عل  https://www.france24.com  03/01/0009وكالة األنباء الفرنسية،   

 ، ي  ، 39/33/0031قضية لوكرب 

ي ، 
وب    www.aljazeera.netقسم البحوث والدراسات للجزيرة ، موقع قناة الجزيرة اإللكبى

 30/06/0031: ، التحميل 

http://www.aljazeera.net/
http://www.watanserb.com/
https://www.alchourouk.com/article
https://www.alchourouk.com/article
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.maghrebvoices.com/
https://www.alhurra.com/
https://www.noonpost.com/content/39853
https://www.noonpost.com/
https://www.noonpost.com/
https://mawdoo3.com/
https://orientxxi.info/magazine/article1754
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/02/17
https://www.france24.com/
http://www.aljazeera.net/
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ي عالقات الرباط والجزائر بسبب فيديو
 
ي ، تأزم جديد ف

ي ،  لطيفة العروست  القنصل المغرب 

ق األوسط ، جريدة العرب الدولية ،   aawsat.com/home/article.  31/01/0000الشر

ي غابة سوق التجسس 
ي تخق 

سيباستيان سايبت، ترجمة عمر التيس، بيغاسوس... الشجرة التى

ي الحكومي 
وب   اإللكبى

https://www.france24.com  ، /00 39.00،  0003جويلية 

وع مارشال،قن   اة الجزيرة، مشر

-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia

economy/2015/6/29/ 

 ttps://www.youm7.com/hإسالم سعيد، موقع اليوم السابع  

 ، ي أسباب فشل النمط اإلقتصادي التونشي
 
 أحمد بن مصطق  ، قراءة ف

https://nawaat.org 

ي عالقات البلدين ، قناة 
 
نوفمب   00عربية ،  BBCأبرز المحطات بي   الجزائر والمغرب ف

0003 . 

58343270-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

 ،0003نوفمب   07محمد بوبوش، المغرب والجزائر: الجوار المأزوم

https://chamspost.com/slider/102968/ 

post_37.html-https://www.mugtamapost.com/2020/09/blog       

 //:mawdoo3.com/https،  0003سبتمب   01هدى الخطيب ، 

dz.com-https://www.politics 

ي 
 من مقال مكتوب من طرف الكاتب التونشي محمد الطرابلس من موقع بوابتى

0.php?id=4329#lie-2-web-news-http://www.myportail.com/actualites 
01 /00/0030 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18/ 

عز الدين عمر،   

https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/8/10/ 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/379   ،01/00/0033 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

https://aawsat.com/home/article/2284711/%D8%AA%D8%A3%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.france24.com/
https://www.france24.com/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2015/6/29/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy/2015/6/29/
https://www.youm7.com/
https://nawaat.org/
https://nawaat.org/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58343270
https://www.mugtamapost.com/2020/09/blog-post_37.html
https://www.mugtamapost.com/2020/09/blog-post_37.html
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.politics-dz.com/
https://www.politics-dz.com/
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4329#lie
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/18/
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/8/10/
https://www.aljazeera.net/midan/intellect/history/2021/8/10/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/379
https://studies.aljazeera.net/ar/article/379
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https://ar.wikipedia.org  

https://www.aljazeera.net/  

https://ar.wikipedia.org/  

https://www.ennaharonline.com/  

https://nhar.tv/yiaOA  

https://www.alhurra.com/  

https://www.france24.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.ennaharonline.com/
https://nhar.tv/yiaOA
https://nhar.tv/yiaOA
https://www.alhurra.com/
https://www.france24.com/
https://www.france24.com/
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 المالحق
 

.. األهداف والهيكل التنظيم  :  5الملحق رقم   اتحاد المغرب العرب  

ي أول مؤتمر لألحزاب 
 
ي قبل االستقالل وتبلورت ف المغاربية " ظهرت فكرة االتحاد المغارب 

ي مدينة طنجة بتاري    خ 
 
والذي ضم ممثلي   عن حزب االستقالل  10/0/3119-09الذي عقد ف

ي الجزائرية
ي والحزب الدستوري التونشي وجبهة التحرير الوطت   .المغرب 

، مثل  ي وبعد االستقالل كانت هناك محاوالت نحو فكرة تعاون وتكامل دول المغرب العرب 

ي عام إنشاء اللجنة االستشارية  لتنشيط الروابط االقتصادية بي   دول  3160للمغرب العرب 

، وبيان جربة الوحدوي بي   ليبيا وتونس عام  ي , ومعاهدة مستغانم بي   3170المغرب العرب 

ا 3191ليبيا والجزائر, ومعاهدة اإلخاء والوفاق بي   الجزائر وتونس وموريتانيا عام  . وأخب 

ي بمدينة ز  ي الجزائر يوم اجتماع قادة المغرب العرب 
 
, وإصدار بيان زرالده 30/6/3199رالده ف

ي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة  ي إقامة االتحاد المغارب 
الذي أوضح رغبة القادة ف 

ي   المغرب العرب 

ي .
ي ف  بمدينة مراكش من قبل خمس دول  37/0/3191أعلن عن قيام اتحاد المغرب العرب 

: المغرب والجزائر وتونس وليبيا و  وفيما يلي تعريف باالتحاد من خالل المحاور  .موريتانياهي

 :التالية

 األهداف

ي عل األهداف التالية  :نصت معاهدة إنشاء االتحاد المغارب 

ي تربط األعضاء وشعوب  هم بعضهم ببعض .7
 .توثيق أوارص األخوة التى

 .تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها .9

ي صيانة السالم  .1
 .القائم عل العدل واإلنصافالمساهمة ف 

ي مختلف الميادين .30
كة ف   .انتهاج سياسة مشبى

العمل تدريجيا عل تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس  .33

 .األموال فيما بينها

كة تهدف إىل تحقيق األغراض التالية .30  :وأشارت وثيقة المعاهدة إىل أن السياسة المشبى

   الميدان الدوىل  
 
قيق الوفاق بي   الدول األعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق تح :ف

 .بينها يقوم عل أساس الحوار

 ميدان الدفاع  
 
 .صيانة استقالل كل دولة من الدول األعضاء :ف

 الميدان االقتصادي  
 
تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعية  :ف

وعات للدول األعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل  لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشر

ي هذا الصدد
كة وإعداد برامج عامة ونوعية ف   .مشبى
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  :  
 
  الميدان الثقاف

 
إقامة تعاون يرمي إىل تنمية التعليم عل جميع مستوياته والحفاظ ف

عل القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم اإلسالم السمحة وصيانة الهوية 

اذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذه األهداف، خصوصا بتبادل القومية العربية, واتخ

ي 
 
األساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة ف

كة بي   الدول األعضاء
 .البحث تكون مشبى

 الهيكل التنظيم  

يعية وتنفيذية وقضائية عل النحو  حسب اتفاقية التأسيس يتكون االتحاد من أجهزة تشر

 :التاىلي 

 مجلس الرئاسة

ي االتحاد, وإلجماع رؤساء الدول األعضاء 
 
يتألف من رؤساء الدول األعضاء وهو أعل جهاز ف

 .رئاسة المجلس لمدة سنة فقط سلطة اتخاذ القرار. ويتناوب رؤساء الدول األعضاء عل

 مجلس وزراء الخارجية

احات لجنة المتابعة واللجان الوزارية  ي اقبى
مهمته التحضب  لدورات مجلس الرئاسة والنظر ف 

ي المنظمات اإلقليمية والدولية. ويتكون المجلس 
المتخصصة وتنسيق السياسات والمواقف ف 

ط  من الوزراء وأمي   اللجنة الشعبية المكلفي   بالشؤون ي بلدان االتحاد. ويشبى
الخارجية ف 

حضور جميع األعضاء لصحة عقد دورته العادية االستثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء عل 

 .طلب أحد األعضاء

 لجنة المتابعة

ي مجلس وزراء دولته أو لجنته الشعبية 
تتألف من األعضاء الذين تم تعيي   كل واحد منهم ف 

االتحاد, وتقوم لجنة المتابعة بمتابعة قضايا االتحاد بصفة تكاملية مع العامة لمتابعة شؤون 

بقية هيئات االتحاد, وتعمل بالتنسيق مع بقية الهيئات ال سيما مع األمانة العامة واللجان 

الوزارية المتخصصة تفاديا لالزدواجية, بينما تعرض لجنة المتابعة نتائج أعمالها عل مجلس 

 .وزراء الخارجية

 جان الوزارية المتخصصةالل

ي قراره بتاري    خ 
:   01/3/3110عمل مجلس رئاسة االتحاد عل إنشاء عدة لجان وزارية ف  ي

كاآلبى

ي أرب  ع لجان وزارية متخصصة هي   :يكون التحاد المغرب العرب 

   -أوال
 :لجنة األمن الغذاب 

وة الحيوانية، والمياه والغابات، والصناعات  الفالحية والغذائية، تهتم بقطاعات الفالحة والبر

، والصيد البحري، وتجارة المواد الغذائية، والبحث الزراعي والبيطري،  ي
واستصالح األراض 

 .والبيئة، ومؤسسات الدعم الفالحي 
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 :لجنة االقتصاد والمالية -ثانيا

تهتم بميادين التخطيط، والطاقة، والمعادن، والتجارة، والصناعة، والسياحة، والمالية، 

 .والتأمي   والمصارف وتمويل االستثمار، والخدمات، والصناعة التقليديةوالجمارك، 

 :لجنة البنية األساسية -ثالثا

تهتم بقطاعات التجهب   واألشغال العمومية، واإلسكان والعمران، والنقل والمواصالت، 

يد، والري  .والب 

ية -رابعا  :لجنة الموارد البشر

، والشؤون االجتماعية، تهتم بمجاالت التعليم، والثقافة، واإلعال  م، والتكوين، والبحث العلمي

والتشغيل، والرياضة، والشبيبة، والصحة، والعدل، واإلقامة وتنقل األشخاص، وشؤون 

 .الجالية المغاربية

وتقوم اللجان الوزارية المتخصصة بالتعاون مع لجنة المتابعة واألمانة العامة بوضع التصور 

زمة لتنفيذ برنامج عمل االتحاد المصادق عليه من طرف للخطط والجداول الزمنية الال

 .مجلس الرئاسة

وكذلك تتكون اللجان الوزارية المتخصصة من الوزارات واألمانات الشعبية المعنية حسب 

ي مهامها، كما تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس وزارية 
ي تدخل ف 

القطاعات التى

ة والكفاءات قطاعية وفرق عمل حسب ما يقتضيه عم لها، وعليها االستعانة بذوي الخب 

 .المغاربية

وتعرض اللجان الوزارية المتخصصة نتائج أعمالها عل مجلس وزراء الخارجية وتمارس 

 .نشاطها بالتنسيق مع لجنة المتابعة واألمانة العامة

 األمانة العامة

ون من أمي   عام يعينه لالتحاد أمانة عامة مقرها الرباط، وحسب المعاهدة التأسيسية تتك

مجلس الرئاسة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ومن عدد كاف من الموظفي   

ي االتحاد عل أساس الكفاءة والوالء ألهداف 
ينتدبهم األمي   العام قدر الحاجة من بي   مواطت 

وتقوم  .العامة االتحاد والتوزي    ع العادل بي   الدول األعضاء ووفقا للوائح الداخلية لألمانة

 :األمانة العامة بالمهام األساسية التالية

  ي بالتنسيق مع سائر أجهزة العمل عل تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

 .االتحاد

 نامج عمل االتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة ي إعداد الخطط التنفيذية لب 
 .المساهمة ف 

 علومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص مع إعداد البحوث والدراسات وتوفب  الم

 .االستعانة وعل وجه األولوية وعند االقتضاء بالكفاءات المغاربية
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 ي بناء االتحاد
 
 .إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل ف

  االضطالع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة

 .المتخصصة بالتعاون مع البلد المضيف وتوثيق هذه األعمالواللجان الوزارية 

  حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان

الوزارية المتخصصة ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل مستند رسمي لالتحاد بما 

ي إ
 
مة ف  .طار االتحادفيها وثائق المصادقة عل االتفاقيات الجماعية المب 

  ,ي المجاالت اإلعالمية والتوثيق
 
العمل عل التنسيق بي   األجهزة االتحادية المتخصصة ف

ي 
 
بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات اإلحصائية والمرجعية عن الدول األعضاء ف

 .مختلف القطاعات وأوجه نشاط العمل االتحادي, وجعلها متاحة للممارسي   

  العامة لجامعة الدول العربية واألمانات العامة للتجمعات العربية ربط الصلة باألمانة

ك, والتعاون مع التجمعات المماثلة  ي المشبى لتحديد ميادين التعاون تعزيزا للعمل العرب 

 .األفريقية والتجمعات والمنظمات الدولية األخرى وذلك بالتنسيق مع أجهزة االتحاد

 ة االتحادربط الصلة بالجمعيات الشعبية والمنظما  .ت غب  الحكومية لدعم مسب 

 مجلس الشورى

ين عضوا عن كل دولة عضو  يىعي لالتحاد, ويتألف من عشر
ويمثل مجلس الشورى الجهاز التشر

ي االتحاد يقع اختيارهم من الهيئات النيابية للدول األعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل 
ف 

مجلس الرئاسة من مشاري    ع وقرارات، كما دولة. ويبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه 

ويتكون  .له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل االتحاد وتحقيق أهدافه

 المجلس من اللجان الوزارية المتخصصة

 الهيئة القضائية

تتألف من قاضيي   عن كل دولة تعّينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، ويتم تجديد 

ئة كل ثالث سنوات, ورئيس الهيئة ينتخب من بي   أعضائها لمدة عام ومقرها نصف الهي

 .نواكشوط

ي 
مة ف  اعات المتعلقة بتفسب  وتطبيق المعاهدات واالتفاقيات المب   

ي الب 
وهي تختص بالنظر ف 

اع, وتكون أحكام  ي الب  
ي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول األطراف ف 

إطار االتحاد التى

ي يعرضها الهيئة م
ي المسائل القانونية التى

لزمة ونهائية, وتقوم كذلك بتقديم اآلراء االستشارية ف 

 .عليها مجلس الرئاسة

 األكاديمية المغاربية للعلوم

ي طرابلس إلقامة إطار للتعاون بي   مؤسسات البحث 
تم تأسيس األكاديمية المغاربية للعلوم ف 

ي   المؤسسات المماثلة بالوطن العرب 
ي بلدان االتحاد وبينها وبي  

العلمي والتكوين العاىلي ف 

ي مركزة عل الجوانب التنموية  والبلدان األجنبية, وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوح 

كة ب ي   أقطار االتحاد باعتبار الوسائل واإلمكانيات المتوافرة, وتهدف كذلك إىل تمكي   المشبى
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ي تطوير العلوم واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة مؤثرة 
 
ي االتحاد من المشاركة ف

 
الباحثي   ف

ي األوساط العلمية والتقنية
 
 .ف

 جامعة المغرب العرب   

ي حسب  تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة عل دول اتحاد المغرب العرب 

ي كل منها, ومقرها طرابلس. وتهدف الجامعة 
 
مقتضيات مهمتها واإلمكانيات المتوفرة ف

ي يقرها 
ي المجاالت ذات األولوية التى

 
المغاربية إىل تكوين طلبة السلك الثالث والباحثي   ف

 .مجلس إدارة الجامعة

 ةالمرصف المغارب   لالستثمار والتجارة الخارجي

ي لالستثمار والتجارة الخارجية بي   دول اتحاد  تم توقيع اتفاقية إنشاء المرصف المغارب 

ي بتاري    خ  ي إقامة 30/1/3113المغرب العرب 
 
م, ومقره تونس. يهدف المرصف إىل المساهمة ف

ابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاري    ع ذات المصلحة  ي مبى اقتصاد مغارب 

كة الفالحي ي تشجيع انسياب رؤوس المشبى
 
ي البلدان المغاربية، وكذلك ف

 
ها ف ة والصناعية وغب 

, وتنمية المبادالت  ي المشاري    ع ذات الجدوى االقتصادية والمردود الماىلي
األموال وتوظيفها ف 

تبة عنها "  التجارية والمدفوعات الجارية المبى

 مع اهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب    1الملحق رقم 

، ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين إن: صاحب الج ي
اللة الملك الحسن الثاب 

، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذىلي بن جديد، رئيس  العابدين بن علي

، قائد ثورة الفاتح  ي
الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وفخامة العقيد معمر القذاف 

ية اكية العظم، وفخامة العقيد  من سبتمب  العظيم، الجماهب  العربية الليبية الشعبية االشبى

، رئيس الدولة  ي
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخالص الوطت 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

ي  -
اك ف  ي من أوارص متينة، قوامها االشبى  منهم بما يجمع شعوب المغرب العرب 

ً
إيمانا

 دين واللغة، التاري    خ وال

واستجابة ِلما لهذه الشعوب وقادِتها من تطلع عميق ثابت إىل إقامة اتحاد بينها، يعزز  -

 نحو تحقيق اندماج 
ً
ما يربطها من عالقات، ويتيح لها السبل المالئمة لتسب  تدريجيا

 أشمل فيما بينها، 

ي أن  - تب عل هذا االندماج من آثار، تتيح التحاد المغرب العرب   منهم بما سيبى
ً
ووعيا

، وتثبيت  ي التوازن العالمي
، يسمح له بالمساهمة الفاعلة ف 

ً
 نوعيا

ً
يكتسب وزنا

ي العالم، 
، واستتباب األمن واالستقرار ف   العالقات السلمية داخل المجتمع الدوىلي
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 منهم أن إقامة اتحاد  -
ً
، تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة، ووضع وإدراكا ي المغرب العرب 

كة، تجسم التضامن الفعلي بي   أقطاره، وتؤّمن تنميتها االقتصادية 
قواعد مشبى

 واالجتماعية، 

-  
ً
ي سبيال  عن عزمهم الصادق عل العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العرب 

ً
ا وتعبب 

 نحو ات
ً
 أخرى عربية لبناء الوحدة العربية الشاملة، ومنطلقا

ً
حاد أوسع، يشمل دوال

 وأفريقية، 

  :اتفقوا عىل ما يىل  

ي  :المادة األوىل   .ينشأ، بمقتىص  هذه المعاهدة، اتحاد يسم اتحاد المغرب العرب 

  :يهدف االتحاد إىل   :المادة الثانية

ي تربط الدول األعضاء وشعوب  ها بعضها ببعض -
  .تمتي   أوارص األخّوة، التى

م  -
ّ
  .ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقهاتحقيق تقد

ي صيانة السالم القائم عل العدل واإلنصاف -
  .المساهمة ف 

ي مختلف الميادين -
كة ف    .نهج سياسة مشبى

ل األشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس  -
ّ
 عل تحقيق حرية تنق

ً
العمل تدريجيا

  .األموال بينها

كة، :المادة الثالثة ي المادة السابقة، إىل تحقيق األغراض  تهدف السياسة المشبى
المشار إليها ف 

  :التالية

  الميدان الدوىل   -
 
تحقيق الوفاق بي   الدول األعضاء، وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق  :ف

  .بينها، يقوم عل أساس الحوار

  الميدان االقتصادي -
 
تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعية :ف

 إنشاء للدول األعض
ً
اء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا

ي هذا الصدد
كة، وإعداد برامج عامة ونوعية ف  وعات مشبى   .مشر

-   
 
  الميدان الثقاف

 
إقامة تعاون يرمي إىلي تنمية التعليم عل كافة مستوياته، وإىل  :ف

قية، المستمدة من تعاليم اإلس
ُ
الم السمحة، الحفاظ عل الِقيم الروحية والخل

وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه 

 تبادل األساتذة والطلبة، وإنشاء مؤسسات جامعية، وثقافية، 
ً
األهداف، خصوصا

كة بي   الدول األعضاء
ي البحث، تكون مشبى

  .ومؤسسات متخصصة ف 

  :المادة الرابعة

  .ألف من رؤساء الدول األعضاء، وهو أعل جهاز فيهيكون لالتحاد مجلس رئاسة، يت -
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  .تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة، بالتناوب بي   رؤساء الدول األعضاء -

يعقد مجلس رئاسة االتحاد دوراته العادية مرة كل سنة. وله أن يعقد دورات  :المادة الخامسة

  .استثنائية، كلما دعت الحاجة إىل ذلك

لمجلس الرئاسة، وحده، سلطة اتخاذ القرار. وتصدر قراراته بإجماع   :المادة السادسة

  .أعضائه

للوزراء األولي   للدول األعضاء، أو َمن يقوم مقامهم، أن يجتمعوا كلما دعت   :المادة السابعة

ورة إىل ذلك   .الرص 

ر يكون لالتحاد مجلس لوزراء الخارجية، يحرص  دورات مجلس الرئاسة، وينظ :المادة الثامنة

ي ما تعرضه عليه لجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال
 
  .ف

ي مجلس وزرائها، أو لجنتها الشعبية العامة، يختص   :المادة التاسعة
 ف 
ً
تعي   كل دولة عضوا

دم نتائج أعمالها إىل مجلس 
ِ
بشؤون االتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا االتحاد، تق

  .وزراء الخارجية

ة   يكون لالتحاد لجان وزارية متخصصة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها.  :المادة العاشر

ة يكون لالتحاد أمانة عامة، قادرة ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها  :المادة الحادية عشر

 لها
ً
 عاما

ً
  .ومهامها، كما يعي   أمينا

ة  عن كل دولة يقع  يتألف يكون لالتحاد مجلس شورى  :المادة الثانية عشر
ً
ين عضوا من عشر

  .اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول األعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة

يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من  -

  .مجلس الرئاسة

قرارات كما له يبدى مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاري    ع  -

  .أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل االتحاد وتحقيق أهدافه

  .يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه عل مجلس الرئاسة للمصادقه -

ة   :المادة الثالثة عشر

تكون لالتحاد هيئه قضائية، تتألف من قاضيي   اثني   عن كل دولة، تعّينهما الدولة  -

نية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثالث سنوات، وتنتخب الهيئة المع

 لها من بي   أعضائها لمدة سنة واحدة
ً
  .القضائية رئيسا
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اعات المتعلقة بتفسب  وتطبيق المعاهدة واالتفاقيات  -  
ي الب 

 
تختص الهيئة بالنظر ف

ي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الد
ي إطار االتحاد، والتى

 
مة ف ول األطراف المب 

 لما يحدده النظام األساسي للهيئة. وتكون أحكام الهيئة ملزمة 
ً
اع، أو وفقا ي الب  

 
ف

  .ونهائية

ي يعرضها عليها  -
ي المسائل القانونية، التى

 
كما تقوم الهيئة بتقديم اآلراء االستشارية ف

  .مجلس الرئاسة

، وتعرضه عل مجلس الرئاسة للمصادقة، - ويكون النظام  تّعد الهيئة نظامها األساسي

 ال يتجزأ من المعاهدة
ً
  .األساسي جزءا

انيتها (7) يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية -   .ومب  

ة  اعتداًء عل الدول   :المادة الرابعة عشر
ّ
كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول األعضاء، يعد

  .األعضاء األخرى

ة   :المادة الخامسة عشر

السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن أو  تتعهد الدول األعضاء بعدم -

  .حرمة تراب أي منها، أو نظامها السياسي 

، يكون  - كما تتعهد باالمتناع عن االنضمام إىل أي حلف، أو تكتل عسكري أو سياسي

ابية للدول األعضاء األخرى ، أو الوحدة البى ها ضد االستقالل السياسي   .موجَّ

ة دول األعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها، أو مع دول أو لل :المادة السادسة عشر

  .مجموعات أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة

ة للدول األخرى المنتمية إىل األمة العربية، أو المجموعة األفريقية، أن   :المادة السابعة عشر

ِبلت الدول األعضاء ذلك
َ
  .تنضم إىل هذه المعاهدة، إذا ق

ةال اح من إحدى الدول  :مادة الثامنة عشر يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء عل اقبى

األعضاء، ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول 

  .األعضاء

ة   :المادة التاسعة عشر

ّ  التنفيذ، بعد المصادقة عليها من ِقبل الدول األع -  تدخل هذه المعاهدة حب 
ً
ضاء، وفقا

ي كل دولة عضو
  .لإلجراءات المعمول بها ف 

ي أجل أقصاه ستة أشهر  -
وتتعهد الدول األعضاء باتخاذ التدابب  الالزمة لهذا الغرض، ف 

  .من تاري    خ توقيع هذه المعاهدة
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رر بمدينة مراكش، يوم الجمعة األبرك
ُ
  ح

اير( النوار )   51و.ر( الموافق ل   5958ـه ) 5045عاشر رجب الفرد:    .م5585فت 

 

(*)   
 
  وقعت بمراكش ف

اير  51ـه، الموافق 5988رجب  54نص المعاهدة الت  م، 5585فت 

  أدخلت عىل بعض بنودها من طرف مجلس رئاسة اتحاد المغرب 
مع التعديالت الت 

 .العرب   

- (*)  ، ي
: لجنة األمن الغذاب  أحدث مجلس الرئاسة أرب  ع لجان وزارية متخصصة، وهي

يةولجنة  ية األساسية، ولجنة الموارد البشر
ْ
 .االقتصاد والمالية، ولجنة البن

ي بالمملكة المغربية )الرباط (*) - د مقر األمانة العامة التحاد المغرب العرب 
ّ
 (حد

د مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية (*) -
ّ
 .حد

 لعرب   : إع   الن عن قيام اتحاد المغرب ا 9الملحق رقم 

، ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين العابدين بن  ي
إن صاحب الجاللة الحسن الثاب 

، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذىلي بن جديد، رئيس الجمهورية  علي

، قائد ثورة الفاتح من سبتمب   ي
الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وفخامة العقيد معمر القذاف 

اكية العظم، وفخامة العقيد معاوية ولد العظيم ية العربية الليبية الشعبية االشبى ، الجماهب 

، رئيس الدولة للجمهورية  ي
سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخالص الوطت 

 اإلسالمية الموريتانية، 

 ي والتط
 مما يجمع شعوبنا من وحدة الدين واللغة والتاري    خ، ووحدة األماب 

ً
لعات انطالقا

 ،  والمصب 

 - ،ي إشعاع الحضارة العربية اإلسالمية
 ألمجاد أسالفنا، الذين ساهموا ف 

ً
واستلهاما

ك من أجل الحرية  وإثراء نهضة ثقافية وفكرية، كانت خب  سند للكفاح المشبى

 والكرامة، 

  ي شكلت
ي قمة زرالدة بالجزائر، والتى

نا عنها ف  ي عب ّ
كة، التى  إلرادتنا المشبى

ً
وتجسيدا

قة جديدة للبحث عن أفضل السبل والوسائل المؤدية إىل بناء رصح المغرب انطال

 ، ي  العرب 

 - ،ي شعوبنا وتطلعاتنا إىل الوحدة، يستلزم تضافر الجهود
 منا أن تحقيق أماب 

ً
ووعيا

ي مختلف المجاالت، 
رد ف 

ّ
 وإقامة تعاون فّعال بي   دولنا، وتكامل مط

 ألن ما يحدث من تحويالت، وما يتم م 
ً
ن ترابط وتكامل، عل الصعيد الدوىلي ونظرا

ي الميادين السياسية 
بصفة عامة، وما تواجهه دولنا وشعوبنا من تحديات، ف 
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واالقتصادية والثقافية واالجتماعية بصفة خاصة، يتطلب منا المزيد من التآزر 

 والتضامن وتكثيف الجهود، من أجل الوصول إىل الهدف المنشود، 

  ي جميع المجاالت، وإىل
 
 الحاجة إىل تضافر جهود دولنا ف

ّ
 لما نلمسه من ملح

ً
ونظرا

ي سياساتنا ومواقفنا واختياراتنا االقتصادية واالجتماعية، 
 
 توفب  تنسيق كامل ف

  نها من المزيد
ّ
ولكون تجمعنا سيجعل من منطقتنا موطن سالم ومرفأ أمن، مما سيمك

ي تقوية أوارص التعا
 
، من اإلسهام ف  ون والسلم الدوليي  

  ي توطيد أُسس العدل والكرامة لشعوبنا، وإحقاق
 
وإذ نعلن عن إرادتنا الراسخة ف

 ألصالتنا الحضارية وِقيمنا الروحية، 
ً
ي أوطاننا، استلهاما

 
 الحقوق الفردية والجماعية ف

  ت  العالم، وما تمب  
ْ
 عل النهج الذي سارت عليه مشاري    ع الوحدات الجهوية عب 

ً
ا وسب 

 به من تدرج عل خطوات رصينة متأنية، وما طبع تخطيطها من عقالنية، 

  ،اتيجية ية وطبيعية وإسبى ي من إمكانات بشر ي بلدان المغرب العرب 
 
 ِلما يتوافر ف

ً
واعتبارا

ي العقود المقبلة، تؤهلها لمواجهة هذه التحديات، وم
 
 واكبة التطورات المرتقبة ف

  ،ي طريق الوحدة العربية
، يشكل مرحلة أساسية ف 

ً
 موحدا

ً
 عربيا

ً
 منا بأن مغربا

ً
 وإيمانا

  ي
ي الفلسطيت  ، سيعزز كفاح الشعب العرب  ي  منا بأن قيام اتحاد المغرب العرب 

ً
واعتقادا

 من أجل التحرير واستعادة كافة حقوقه الوطنية الثابتة، 

  ي
ك مع بافى ن دولنا من دعم العمل المشبى

ّ
، سيمك

ً
 متطورا

ً
 مغاربيا

ً
 منا بأن كيانا

ً
واقتناعا

م قارتنا األفريقية وازدهارها، 
ُّ
 الدول األفريقية الشقيقة، من أجل تقد

  ي توثيق
، هو اإلطار األمثل لتحقيق إرادة شعوبنا ف  ي  لكون اتحاد المغرب العرب 

ً
واعتبارا

ي تنتمي الروابط مع كافة الشع
وب الصديقة، ودعم المنظمات والتجمعات الدولية التى

 إليها دولنا، 

  ،يفرضان قيام وحدات جهوية ، ، ودعم السالم العالمي وألن بناء التعاون الدوىلي

 يرتكزان عليها لتمتي   رْصحها وتحصينه، 

 منا بالمسؤولية 
ً
ة، ووعيا  لدقة المرحلة الحارص 

ً
 واستجابة لتطلعات شعوبنا، وإدراكا

 التاريخية الملقاة عل عاتقنا، 

 - وتعلقنا ، وإذ نؤكد تشبثنا بمقوماتنا الروحية، وأصالتنا التاريخية، واالنفتاح عل الغب 

 بمبادئ الفضيلة الدولية، 

، مجموعة متكاملة،  ي نعلن، بمعونة هللا، وباسم شعوبنا، عن قيام اتحاد المغرب العرب 

ي إثراء الحوار متضافرة اإلرادات، متعاونة مع مثيالته
اصة للمساهمة ف  ا الجهوية، وكتلة مبى

ة، ومعيشة شعوب  ها بما لها من إمكانات لتعزيز  ، مصممة عل منارصة المبادئ الخب ّ الدوىلي

ي وصيانة مكتسباتها، وللعمل مع المجموعة الدولية  استقالل أقطار اتحاد المغرب العرب 

، تسود فيه العدالة والكرامة و  الحرية وحقوق اإلنسان، ويطبع التعاون إلقامة نظام عالمي

ام المتبادل عالقاته   .الصادق واالحبى
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ي تحدد مبادئ االتحاد وأهدافه، وتضع هياكله  -
 لهذه األهداف، أبرمنا المعاهدة التى

ً
وتحقيقا

  .وأجهزته

رر بمدينة مراكش، يوم الجمعة األبرك عاشر رجب الفرد 
ُ
اير  51ـه الموافق 5045ح فت 

  .م5585

 : قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة التحاد المغرب العرب   0لحق رقم الم

، ملك المملكة المغربية، وفخامة السيد زين  ي
إن : صاحب الجاللة الملك الحسن الثاب 

، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذىلي بن جديد، رئيس  العابدين بن علي

، قائد ثورة الفاتح الجمهورية الجزائرية الديموقراطية  ي
 
الشعبية، وفخامة العقيد معمر القذاف

اكية العظم، وفخامة العقيد  ية العربية الليبية الشعبية االشبى من سبتمب  العظيم، الجماهب 

، رئيس الدولة  ي
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخالص الوطت 

 للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

ة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب تماشي -  مع مقتضيات المادتي   الثامنة والعارسر
ً
ا

، والمادة الثالثة من القرار بالمصادقة عل أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات  ي العرب 

حات لجانها الفرعية،   ومقبى

ي بناء رْصح المغرب  -
، الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجان ف   منهم بالدور الطالئىعي

ً
وإيمانا

، ا ي  لعرب 

الع عل تقرير مجلس وزراء الخارجية حول تكوين اللجان الوزارية  -
ّ
وبعد االط

 المتخصصة، 

  :يقررون ما يىل  

: لجنة األمن  :المادة األوىل ي أرب  ع لجان وزارية متخصصة، هي يكون التحاد المغرب العرب 

ية األساسية، لجنة الموارد 
ْ
، لجنة االقتصاد والمالية، لجنة البن ي

يةالغذاب              .البشر

 اختصاصات اللجان  :المادة الثانية

وة الحيوانية ) - ي بقطاعات: الفالحة والبر
 -المياه والغابات  -أ( تهتم لجنة األمن الغذاب 

ي  -الصناعات الفالحية والغذائية 
تجارة المواد  -الصيد البحري  -استصالح األراض 

  .مؤسسات الدعم الفالحي  -البيئة  -البحث الزراعي والبيطري  - الغذائية

 -التجارة  -المعادن  -الطاقة  -ب( تهتم لجنة االقتصاد والمالية بميادين: التخطيط ) -

 -التأمي   والمصارف وتمويل االستثمار  -المالية والجمارك  -السياحة  - الصناعة

  .الصناعة التقليدية -الخدمات 

ية األساسية بقطاعات: التج) -
ْ
اإلسكان  -جهب   واألشغال العمومية ( تهتم لجنة البن

يد  -النقل والمواصالت  -والعمران    .الري -الب 
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بية والتعليم ) - ية بمجاالت البى  -التكوين  -اإلعالم  -الثقافة  -د( تهتم لجنة الموارد البشر

 -العدل  -الصحة  -الشبيبة  -الرياضة  -التشغيل  -الشؤون االجتماعية  -البحث العلمي 

ل األشخاص اإلقامة 
ّ
  .شؤون الجالية المغاربية -وتنق

تقوم اللجان الوزارية المتخصصة، بالتعاون مع لجنة المتابعة واألمانة العامة،  :المادة الثالثة

بوضع التصور للخطط والجداول الزمنية، الالزمة لتنفيذ برنامج عمل االتحاد، المصادق عليه 

  .من طرف مجلس الرئاسة

كون اللجان الوزارية المتخصصة من الوزارات واألمانات الشعبية المعنية، تت :المادة الرابعة

ي مهامها
 
ي تدخل ف

  .حسب القطاعات التى

تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس وزارية قطاعية، وِفرق عمل،  :المادة الخامسة

ة والكفاءات المغاربية   .حسب ما يقتضيه عملها، وعليها االستعانة بذوي الخب 

تعرض اللجان الوزارية المتخصصة نتائج أعمالها عل أنظار مجلس وزراء  :المادة السادسة

  .الخارجية، وتمارس نشاطها بالتنسيق مع لجنة المتابعة واألمانة العامة

  .تحدد اللجان الوزارية المتخصصة نظامها الداخلي  :المادة السابعة

رر بتونس يوم الثالثاء 
ُ
   19و.ر( الموافق  5955ـه )5054جمادى الثانية  19ح

جانق 

  .م5554)يناير( 

:ملحق للق رار بخصوص المصادقة عىل مهام األمانة العامة لالتحاد  1الملحق رقم 

 ونظامها األساس  

ي هذا النظام،  :المادة األوىل
ي المهام المحددة لها ف  تتوىل األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

ي يسندها إليها 
ي إطار االتفاقيات  والمهام التى

مجلس الرئاسة، وكذلك ما يسند إليها من مهام ف 

ي االتحاد
مة بي   الدول األعضاء ف    .الجماعية، المب 

  .تتمتع األمانة العامة بالشخصية االعتبارية، وباالستقالل الماىلي  :المادة الثانية

  ................... يكون لألمانة العامة مقر دائم بمدينة ............ب :المادة الثالثة

 لالتفاقيات الدولية،  :المادة الرابعة
ً
يتم بي   دولة المقر واألمانة العامة اتفاق مقر وفقا

ي الغرض
  .المعمول بها ف 

  الباب األول: المهام

  :تقوم األمانة العامة بالمهام األساسية التالية :المادة الخامسة

  بالتنسيق مع سائر أجهزة العمل عل تنفيذ قرارات مجلس رئاسة اتحاد ، ي المغرب العرب 

  .االتحاد

 نامج عمل االتحاد، بالتعاون مع لجنة المتابعة ي إعداد الخطط التنفيذية لب 
  .المساهمة ف 
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  إعداد البحوث والدراسات وتوفب  المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي المتخصص، مع

  .اءات المغاربيةاالستعانة، وعل وجه األولوية، وعند االقتضاء، بالكف

 ي بناء االتحاد
 
  .إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل ف

  ،االضطالع بأعمال السكرتارية لمجلس الرئاسة، ومجلس وزراء الخارجية، ولجنة المتابعة

  .واللجان الوزارية المتخصصة، بالتعاون مع البلد المضيف، وتوثيق هذه األعمال

 ومجلس وزراء الخارجية، ولجنة المتابعة، واللجان حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ،

الوزارية المتخصصة، ومجلس الشورى والهيئة القضائية، وكل مستند رسمي لالتحاد، بما فيها 

ي إطار االتحاد
 
مة ف   .وثائق التصديق عل االتفاقيات الجماعية، المب 

 ي المجاالت
 
اإلعالمية والتوثيق،  العمل عل التنسيق بي   األجهزة االتحادية المتخصصة ف

ي 
 
بهدف تكوين رصيد متطور من المعلومات اإلحصائية والمرجعية عن الدول األعضاء، ف

  .مختلف القطاعات وأوجه نشاط العمل االتحادي، وجعلها متاحة للممارسي   

  ،ربط الِصلة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية، واألمانات العامة للتجمعات العربية

ك، والتعاون مع التجمعات المماثلة لتحديد  ي المشبى  للعمل العرب 
ً
ميادين التعاون، تعزيزا

  .األفريقية، والتجمعات والمنظمات الدولية األخرى، وذلك بالتنسيق مع أجهزة االتحاد

 ة االتحاد   .ربط الِصلة بالجمعيات الشعبية، والمنظمات غب  الحكومية، لدعم مسب 

: هيكلة األم  
  انة العامةالباب الثاب 

  :تتكون األمانة العامة من :المادة السادسة

  .أمي   عام، يّعينه مجلس الرئاسة، لمدة ثالث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة -

ي االتحاد،  -
، ينتدبهم األمي   العام، قدر الحاجة، من بي   مواطت  عدد كاف من الموظفي  

 عل أساس الكفاءة والوالء ألهداف االتحاد، والتوزي    ع 
ً
العادل بي   الدول األعضاء، ووفقا

  .للوائح الداخلية لألمانة العامة

  الباب الثالث: أحكام عامة

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الخامسة، يتوىل األمي   العام تسيب   :المادة السابعة -

 أمام مجلس الرئاسة عن ممارسة األمانة العامة 
ً
األمانة العامة وتمثيلها، ويكون مسؤوال

  .امهالمه

اف مجلس وزراء الخارجية -   .يعمل األمي   العام تحت إرسر

  .تمارس األمانة العامة مهامها، بالتنسيق مع أجهزة االتحاد األخرى -

يصدر مجلس وزراء الخارجية اللوائح اإلدارية والمالية، الالزمة لممارسة األمانة  :المادة الثامنة

اح من األمي   ا
  .لعامالعامة لمهامها، بناء عل اقبى
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يمارس األمي   العام، وسائر العاملي   باألمانة العامة، مهام وظائفهم بحياد  :المادة التاسعة

كة لالتحاد، مع التحلي بسلوك يتفق مع أحكام اتفاق المقر واللوائح 
تام، وللمصلحة المشبى

  .الداخلية لألمانة العامة

ة ، الحصانات واالمتيازات، الالزمة ألداء تمنح لألمي   العام، وللعاملي   باألمانة :المادة العاشر

لهم بي   دول االتحاد 
ّ
 التفاقية المقر. كما يتمتع العاملون باألمانة العامة، أثناء تنق

ً
مهامهم وفقا

رية 
ْ
يعات القط  للتشر

ً
ي مهمات وظيفية، بالتسهيالت واالمتيازات، الالزمة ألداء مهامهم وفقا

 
ف

ي  
 
ي االتحادواالتفاقيات الدولية، المعمول بها ف

 
  .كل دولة عضو ف

  الباب الرابع

  مقتضيات مالية

ة   :المادة الحادية عشر

1-  
ً
انية األمانة العامة، ويوافق عليه مجلس وزراء الخارجية، طبقا وع مب   يعد األمي   العام مشر

  .للنظام الماىلي لألمانة العامة

العامة، بعد الموافقة، يعتمد مجلس وزراء الخارجية الحساب الختامي السنوي لألمانة  -2

ي النظام الماىلي لألمانة العامة
 لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ً
  .وفقا

ة   :المادة الثانية عشر

 ألحكام النظام الماىلي لألمانة، ويكون 
ً
انية األمانة العامة، وفقا ي مب  

تساهم الدول األعضاء ف 

  .األمي   العام اآلمر بالرصف

ارب   لالستثمار والتجارة الخارجية بي   دول اتحاد : إنشاء المرصف المغ9الملحق رقم 

 المغرب العرب   

اكية العظم، والجمهورية التونسية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

 من أحكام م -
ً
، ال سيما المادة الثالثة منها، انطالقا ي  عاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 

نامج عمله،  -  لب 
ً
 منها لتحقيق أهداف االتحاد، وتنفيذا

ً
 وسعيا

ي هذا الميدان، بغية  -
 منها عل توثيق العالقات االقتصادية، وتكثيف التعاون ف 

ً
وعزما

كة،   تحقيق تنميتها المشبى

ورة تحقيق التن -  منها برص 
ً
 مية الفالحية والصناعية والتجارية، وإيمانا

كة  -  منها عل إرساء قواعد لتمويل المشاري    ع اإلنتاجية، ذات المصلحة المشبى
ً
وحرصا

 والجدوى االقتصادية، ولتمويل المبادالت فيما بينها، 
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  :اتفقت عىل ما يىل  

  أحك ام عام   ة

، يسم المرصف ينشأ، بمقتىص  هذه االتفاقية، مرص  المادة األوىل: إنشاء المرصف ي ف مغارب 

ي لالستثمار والتجارة الخارجية. ويشار إليه، فيما بعد، بكلمة المرصف   .المغارب 

ي  المادة الثانية: أغراض المرصف ي إقامة اقتصاد مغارب 
 
يهدف المرصف إىل المساهمة ف

كة،  ابط، ومندمج. ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاري    ع ذات المصلحة المشبى مبى

ي البلدان المغاربيةالفالحي
 
ها ف ي تشجيع انسياب رؤوس األموال  .ة والصناعية وغب 

 
وكذلك ف

ي المشاري    ع، ذات الجدوى االقتصادية والمردود الماىلي وتنمية المبادالت التجارية 
 
وتوظيفها ف

تبة عليها   .والمدفوعات الجارية المبى

  العملي    ات

  المادة الثالثة: المبادئ العامة

المرصف مبادئ التمويل المتعارف عليها، دون اإلخالل بسالمة وضعه الماىلي يطبق   -أ  -

ي هذا الشأن
ي يضعها مجلس إدارة المرصف ف 

  .وأغراضه، وحسب القواعد واللوائح، التى

، لفائدة المشاري    ع اإلنتاجية لدول اتحاد المغرب  -ب -
ً
يوجه المرصف عملياته، أساسا

، والهادفة إىل التكامل االقتص ي ي تمويل المشاري    ع، العرب 
. ويجوز له المساهمة ف  ي ادي المغارب 

ي  كة، خارج دول اتحاد المغرب العرب 
  .ذات المصلحة المشبى

  المادة الرابعة: أنواع العمليات

  :يقوم المرصف بالخصوص بالعمليات التالية

كة، مع اعتبار مردودها الماىلي وجدو  -1
اها تمويل المشاري    ع اإلنتاجية، ذات المصلحة المشبى

  :االقتصادية، عن طريق

  .دراسة أو تمويل دراسة الجدوى االقتصادية والفنية للمشاري    ع -أ

ي رأس المال -ب
  .المساهمة ف 

  .اإلقراض -ج

كة   :ويقصد بالمشاري    ع ذات المصلحة المشت 

ي رأس مالها عدة أطراف مغاربية -
ي تشارك ف 

  .المشاري    ع التى
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ي تنتج لسد حاجيات أسواق  -
  .دول االتحادالمشاري    ع التى

، غب  الذي تقام فيه  - ي ن من تصنيع مواد متأتية من بلد مغارب 
ِّ
ي تمك

المشاري    ع التى

  .المشاري    ع

ي تستعمل تقنيات مغاربية -
  .المشاري    ع التى

  .دراسة فرص تكثيف المبادالت التجارية بي   دول االتحاد  -2

  .تمويل التجارة البينية لدول االتحاد  -3

  .الخارجية لدول االتحادتمويل التجارة   -4

ي من أهدافها تنمية المبادالت بي   دول االتحاد، وصادرات  -5
كات، التى ي إنشاء الشر

 
المساهمة ف

  .هذه الدول، وتحقيق التكامل االقتصادي

  .تقديم المساعدة والمشورة الفنية  -6

كة -7   .استقطاب مساهمات أجنبية، بهدف تمويل المشاري    ع المشبى

  .بجميع األعمال المرصفية، داخل وخارج دول االتحاديقوم المرصف 

  الم  وارد المالي   ة

  المادة الخامسة: رأس المال

ي رأس مال المرصف بالدوالر األمرييي  -أ -
  .يتم االكتتاب ف 

، ورأس المال المكتتب فيه  100يحدد رأس المال المرصح به، ب   -ب - مليون دوالر أمرييي

، يقسم إىل مليو  310عند التأسيس ب   ، تبلغ قيمة  310.000ن دوالر أمرييي ألف سهم اسمي

، ويكتتب فيه بالتساوي بي   مساهمي دول االتحاد   .السهم الواحد ألف دوالر أمرييي

ي  -ج -
يدفع الرب  ع األول من رأس المال المكتتب فيه، عند تأسيس المرصف، ويدفع البافى

وذلك خالل مدة أقصاها خمس حسب ما يقتضيه نشاطه، بقرار من مجلس اإلدارة، 

  .سنوات

ي  -د -
. وف  يجوز زيادة أو تخفيض رأس مال المرصف، حسب ما ينص عليه النظام األساسي

  .جميع األحوال يراع مبدأ تساوي نسب المساهمة بي   دول االتحاد

اض   المادة السادسة: االقت 

اض من األسواق المالية العالمية، بالعمل -أ  - ة القابلة للتحويل، دون يمكن للمرصف االقبى

  .اإلخالل بسالمة وضعه الماىلي وأغراضه
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اض من األسواق المالية لدول االتحاد، حسب النظام المعمول   -ب - كما يجوز للمرصف االقبى

  .به، عن طريق إصدار سندات، وذلك بعد دفع كامل قيمة األسهم المكتتب فيها

  المادة السابعة: الودائع

الودائع بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بما ال يتعارض مع القواعد  يمكن للمرصف قبول -أ  -

ي كل دولة من دول االتحاد، بالنسبة للمقيمي   فيها
 
  .المعمول بها ف

  .ال يجوز للمرصف قبول الودائع بالعمالت المحلية -ب -

  المادة الثامنة: التعامل مع الدول األعضاء

ي مساعدة الم -أ -
 
رصف عل الحصول، لدى المؤسسات والمجموعات تتعاون دول االتحاد ف

وط ميشة   .والدول األجنبية، عل موارد مالية بشر

يعق  المرصف وموجوداته وأمالكه ومداخيله وتوزيعات أرباحه وعملياته وأنشطته،  -ب -

ائب والرسوم الجمركية. كما تعق  اإليداعات  ي تنص عليها هذه االتفاقية، من جميع الرص 
التى

ائب واألداءاتبالعملة ا   .لقابلة للتحويل لدى المرصف، وفوائدها، من الرص 

يعق  المرصف من أي أداء عل الوثائق، المتعلقة بتأسيسه أو بإنجاز، أو معاينة   -ج -

، واالدماجات والحصص  ي رأس ماله، والتنقيحات الخاصة بالنظام األساسي
الزيادات ف 

  .لالزمة إلنجاز عملياتهالمقدمة. كما يعق  من أي أداء عل الوثائق ا

ائب والرسوم  -د -   .تعق  أسهم المرصف، عند إصدارها، من جميع الرص 

تضمن األطراف المتعاقدة للمرصف حرية التحويل، وبدون آجال، بشأن العمليات  -ه -

ة نشاطاته   .المتعلقة بمبارسر

ي  -
  . رأس مالهكما تضمن حرية التحويل، بدون آجال، بشأن العمليات المتعلقة بالمساهمة ف 

  أجه  زة المص  رف

  المادة التاسعة: الجمعية العمومية للمرصف

تكون للمرصف جمعية عمومية، تتألف من المساهمي   أو من يمثلهم. وهي السلطة العليا 

 ألحكام هذه االتفاقية والنظام األساسي 
ً
  .للمرصف، وتمارس أعمالها وفقا

ة: إدارة المرصف   المادة العاشر

ة أعضاء، بنسبة عضوين لكل بلد يدير   -أ -   .المرصف مجلس إدارة، يتكون من عشر

أس مجلس إدارة المرصف رئيس غب  متفرغ، من إحدى جنسيات الدول األعضاء،  -ب - يبى

تختلف عن جنسية المدير العام، يعي َّ  لمدة ثالث سنوات، حسب الحروف األلفبائية لدول 

  .االتحاد

، لمدة أرب  ع سنوات قابلة للتجديد  يعي   مجلس اإلدارة، من غب   -ج -
ً
 عاما

ً
أعضائه، مديرا

  .مرة واحدة
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ة: المراقبة المالية   المادة الحادية عشر

، من بي   المكاتب  -أ - ي  للمراقبة والتدقيق الخارح 
ً
تعي ِ  الجمعية العمومية للمرصف مكتبا

  .الموجودة بدول االتحاد، والمشهود لها بالكفاءة

ة والتدقيق، بالخصوص، بمراجعة حسابات المرصف، وتدقيق يقوم مكتب المراقب -ب -

  .الحسابات الختامية

ي كل اجتماعات الجمعية العمومية، ويعرض  -ج - يحرص  مكتب المراقبة والتدقيق الخارح 

  .تقاريره عليها

ة: الموظفون   المادة الثانية عشر

.  -أ - ي ويراع، عند االنتداب، يكون موظفو المرصف من جنسيات دول اتحاد المغرب العرب 

ي المرصف، بقدر اإلمكان، مع عدم اإلخالل 
 
ي الدول األعضاء ف

مبدأ توزي    ع الوظائف بي   مواطت 

ة الالزمتي      .بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخب 

ائب عل األجور  -ب - ينتفع موظفو المرصف، من غب  جنسية بلد المقر، باإلعفاء من الرص 

ي بلد 
  .المقروالمرتبات، المطبقة ف 

ينتفع موظفو المرصف، من غب  جنسية بلد المقر، باإلعفاء الجمركي ألثاثهم، عند  -ج -

ي خمس 
ي المرصف، ولسيارة شخصية واحدة لكل موظف، مرة واحدة ف 

االلتحاق بالعمل ف 

تيب الجاري بها العمل بدولة المقر عل ما يترصف فيه  سنوات. وتطبق القواني   والبى

 أو هب
ً
  .ة داخل دولة المقر، من هذه المستوردات المعفاةالموظف، بيعا

ي المرصف، من غب  جنسية بلد المقر، االختيار بي   نظام الضمان االجتماعي  -د -
يمكن لموظق 

  .لبلد المقر، ونظام الضمان االجتماعي للبلد الذي ينتمون إليه

ي المرصف، من غب  دولة المقر، تحويل  -ه -
رهم ومكافآتهم بالمائة من أجو  60يحق لموظق 

  .إىل خارج دولة المقر

  .كما يحق ألعضاء مجلس اإلدارة، من غب  رعايا دولة المقر، تحويل مكافآتهم بالكامل -

  أحكام مختلفة

  
ة: الوضع القانوب    المادة الثالثة عشر

يكون المرصف مؤسسة مالية دولية مستقلة، يتمتع بالذمة المالية، والشخصية المعنوية، 

ي واألهلية ال
قانونية الكاملة للقيام بكافة الترصفات، المتعلقة بتحقيق أغراضه، وال يخضع ف 

 ألحكام هذه االتفاقية، ونظامه األساسي 
ّ
  .ذلك إال

ة: المقر   المادة الرابعة عشر

ي مدينة  -أ  -
 أو وكاالت  ....................يكون مقر المرصف ف 

ً
ويجوز للمرصف أن ينشر  فروعا

خارج دول االتحاد، وذلك بمقتىص  قرار من مجلس اإلدارة. وتتمتع تلك  أو مكاتب، داخل أو 

ي يتمتع بها المقر الرئيشي للمرصف
  .الفروع والوكاالت والمكاتب بجميع االمتيازات، التى
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ي المرصف العاملي   به، من  -ب -
تتعهد دولة المقر بتمكي   أعضاء مجلس اإلدارة، وموظق 

  .ون أي عوائقااللتحاق بعملهم، واإلقامة فيها د

ة: الضمانات   المادة الخامسة عشر

، ألي وسيلة تأميم أو  -أ - ال تخضع جميع األمالك واألموال، الراجعة للمرصف والمساهمي  

اع، أو فرض الحراسة غب  القضائية عليها   .انبى 

ر الحاصل، بصفة  - ي حالة اتخاذ إجراء من هذا النوع، تتعهد دولة المقر بتعويض الرص 
 
وف

ي المرصف، من قبض التعويض وتحويله بعملة عادلة، و 
 
تمكي   األطراف األخرى، األعضاء ف

، ودون أي قيود
ً
  .حرة قابلة للتحويل فورا

، والمْودعي   لديه، ألية إجراءات، تتعلق  -ب - ال تخضع حقوق المرصف، والمساهمي  

ي 
  .بالتجميد أو الحجز، إال بموجب أمر قضاب 

ي ال يخضع المرصف، وسجالته، ووثا -ج -
 
ئقه، ومحفوظاته، إلجراءات الرقابة، أو التفتيش ف

  .دول االتحاد، إال بموجب أوامر قضائية

ة: امتيازات إضافية   المادة السادسة عشر

ي نفس القطاع، ضمانات وامتيازات أهم من 
ي المستقبل، وف 

إذا منحت دولة المقر، ف 

ة، فإن هذا األخب  ينتفع، االمتيازات أو الضمانات الممنوحة للمرصف بمقتىص  هذه االتفاقي

  .بصفة آلية، بالضمانات واالمتيازات المذكورة

ة: لغة المرصف   المادة السابعة عشر

اللغة الرسمية للمرصف هي اللغة العربية، وخاصة فيما يتعلق بمداوالت الجمعية العمومية، 

  .ومجلس االدارة، والمراسالت داخل دول االتحاد

ة: تسوية اعات المادة الثامنة عشر   الت  

ي قد تنشأ بي   األطراف المتعاقدة، أو بي   المرصف وهذه األطراف،  -أ  -
اعات، التى تسوى الب  

 ألحكام 
ً
ي رأس ماله، والخاصة بتفسب  أو تطبيق هذه االتفاقية، طبقا

أو المساهمي   ف 

من االتفاقية، الخاصة بحماية وتشجيع وضمان االستثمار بي   دول اتحاد  (20)المادة 

ي المغرب    .العرب 

ي دولة المقر، ويجوز رفع الدعوى  -ب -
تكون مقاضاة المرصف أمام المحاكم المختصة ف 

اع، إذا كان به للمرصف وكالة، أو مكتب، أو فرع   .أمام محاكم محل الب  

ة: تعيي   المساهمي   والنظام االساس     المادة التاسعة عشر
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ي رأس المال، تتوىل كل دولة تعيي   المساهمي   التابعي   لها، وقيمة م
 
ساهمة كل واحد منهم ف

ي حدود حصتها
 
ي أول اجتماع لهم،  .ف

 
ويتوىل المساهمون إعداد النظام األساسي للمرصف، ف

 لما تنص عليه هذه االتفاقية
ً
  .وفقا

ون: تعديل االتفاقية   المادة العشر

ويكون يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. 

 لإلجراءات 
ً
هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، وفقا

ي المادة التالية
 
  .المنصوص عليها ف

ون: نفاذ االتفاقية   المادة الواحدة والعشر

 لإلجراءات المعمول 
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل م
 
ّ  التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، بها ف نها، وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك
، التى ي   .لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  الحجية القانونية، 
 
  خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 
عت هذه االتفاقية ف

ّ
ُوق

ي اكية العظم، بتاري    خ بمدينة رأس النوف بالجماهت  و  19ة العربية الليبية الشعبية االشت 

  .م5555مارس  54و  5و.ر( الموافق  5044ـه )5055من شعبان  10

 

 

 دول اتحاد المغرب العرب    1الملحق رقم 
 : اتفاقية الضمان االجتماع  بي  

اكية العظم، والجمهورية ال ية العربية الليبية الشعبية االشبى تونسية، والجمهورية إن الجماهب 

 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

، ال سيما المادة الثالثة منها،  - ي  من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
 انطالقا

 لتن -
ً
نامج عمله، وتشجيعا  لب 

ً
 منها لتحقيق أهداف االتحاد، وتنفيذا

ً
ي وسعيا

ل مواطت 
ّ
ق

، مع ضمان  ي دول االتحاد، لممارسة النشاط االقتصادي واالجتماعي
ي ف  المغرب العرب 

 ، ي ي دول اتحاد المغرب العرب 
ي المعاملة بي   مواطت 

 لمبدأ المساواة ف 
ً
 حقوقهم، وتأكيدا

ي االتحاد، تشمل جميع فروع الضمان  -
ورة تأمي   حماية اجتماعية لمواطت   منها برص 

ً
ووعيا

،   .باستثناء التأمي   من البطالة االجتماعي

-  ، ي كل دولة متعاقدة من اتفاقيات الضمان االجتماعي
 لمبدأ استفادة مواطت 

ً
وتأكيدا

ورة، بي    مة بينها وبي   كل دولة أخرى، أو بي   جميع دول االتحاد، بالجمع، عند الرص  المب 

ي ظل كل نظام، 
ات التأمي   المنجزة ف 

 فبى
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 لمبدأ تحويل المنافع -
ً
ي تقع عل عاتق إحدى أو عدة مؤسسات  وتأكيدا

والمزايا، التى

 مغاربية مدنية، بغض النظر عن محل إقامة المستفيد داخل دول االتحاد، 

ي إعطاء هذه المبادئ المفعول الكامل، وذلك بإبرام اتفاقية عامة، تهدف إىل  -
 
ورغبة ف

، السارية المفعول  يعات الضمان االجتماعي ي كل دولة من دول التنسيق والمالءمة بي   تشر
 
ف

يعات،   االتحاد، كخطوة أوىل نحو توحيد هذه التشر

  :اتفقت عىل ما يىل  

  الجزء األول: أحكام عامة

  :المادة األوىل

  المبينة أمامها، ما لم تدل  .1
 
لغرض تطبيق هذه االتفاقية، تدل األلفاظ التالية عىل المعاب

  :القرينة عىل خالف ذلك

يعات .أ - يعية والتنظيمية، وكل اإلجراءات التطبيقية  القواني   :التشر والمقتضيات التشر

ي ستصدر، 
، أو تلك التى ي مجال الضمان االجتماعي

األخرى، السارية المفعول ف 

ي هذه االتفاقية
، األطراف ف  ي ي دول اتحاد المغرب العرب 

، ف 
ً
  .مستقبال

ي توجد فوق ترابها المؤسسة المخ:البلد المختص .ب -
  .تصةالدولة العضو، التى

  .الشخص الحامل لجنسية إحدى الدول األعضاء :مواطن .ج -

، أو الوزراء، أو األمناء، أو السلطة، أو  :السلطة المختصة.د - الوزير، أو األمي  

 ، ي نظام، أو أنظمة الضمان االجتماعي
ي يرجع إليها النظر ف 

ي تقابلها، والتى
السلطات، التى

ي ال ي كل دولة من دول اتحاد المغرب العرب 
  .متعاقدةف 

يعات، المتعلقة :المؤسسة المختصة .ه - األجهزة المناط بها تنفيذ كل أو بعض التشر

ي كل دولة من الدول المتعاقدة
  .بالضمان االجتماعي ف 

كل شخص حامل لجنسية إحدى الدول المتعاقدة، وخاضع ألحد :المضمون .و -

ي كل دولة من د
، الجاري بها العمل ف  ول اتحاد المغرب أنظمة الضمان االجتماعي

ي هذه الدولة
ي    ع المطبق ف   للتشر

ً
، وذلك طبقا ي   .العرب 

العامل الذي يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة، لحساب :العامل الملحق .ز -

مؤسسة، أو مشغل يتبع له بكيفية اعتيادية، ويلحق للعمل فوق تراب دول متعاقدة 

ي يوجد فوق ترابها المقر الرئيشي 
  .للمؤسسة أو للمشغل أخرى، غب  التى

كل عامل يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة، ويقيم :العامل الحدودي .ح -

ي 
فوق تراب دولة متعاقدة أخرى، حيث يعود إليها كل يوم، أو عل األقل مرة ف 

، إىل حي   االندماج الكامل لدول "األسبوع، ويبقى تعريف 
ً
العامل الحدودي"، مؤقتا

  .االتحاد

  .مقر اإلقامة االعتيادية للمضمون، أو لذوي حقوقه:إلقامةمقر ا .ط -

  .مقر الوجود المؤقت :مقر اإلقامة المؤقتة .ي -
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ي    ع، :ذوو الحقوق .ك - األشخاص المعنيون، أو المقبولون بهذه الصفة، حسب التشر

  .الذي ترصف المنافع بمقتضاه

ة:مدد التأمي    .ل - ات العمل، أو المعتب 
اك، أو فبى كذلك، أو المدد المساوية،   مدد االشبى

ي 
 
ي أنجزت هذه المدد ف

ي الفقرة )أ(، والتى
 
يعات المشار إليها ف المعمول بها حسب التشر

  .ظلها

يعات الضمان :المنافع .م - ي تشر
 
جميع المنافع النقدية والعينية، المنصوص عليها ف

ي كل دولة من دول االتحاد
 
، المعمول بها ف   .االجتماعي

ي المقابلة لها، وتأخذ كل األلفا .2
ي هذه االتفاقية، نفس المعاب 

 
ظ والعبارات األخرى، الواردة ف

ي كل دولة من الدول المتعاقدة
 
ي    ع المطبق ف ي يعطيها، إياها التشر

  .التى

ي    ع كل دولة من دول  ي تشر
 
وسيتم تحديد قائمة للمصطلحات والتعريفات المقابلة لها ف

ي الوثيقة الُمعدة لإلجراءات اإلد
 
  .اريةاالتحاد، ف

  :المادة الثانية

، المعمول  .1 يعات واألنظمة، الخاصة بالضمان االجتماعي تطبق هذه االتفاقية عل كل التشر

ي تغطي 
ي كل دولة من دول االتحاد، والسارية المفعول عند توقيع هذه االتفاقية، والتى

  :بها ف 

  .منافع المرض واألمومة -

  .منافع العجز والشيخوخة والمتوف  عنهم -

  .منافع حوادث الشغل واألمراض المهنية -

  .المنافع العائلية -

  .المنحة أو اإلعانة، عند الوفاة -

ي تعدل، أو تتم، بمقتضاها،  .2
، عل كل اإلجراءات القانونية، التى

ً
وتطبق هذه االتفاقية، أيضا

ي الفقرة األوىل من هذه المادة
يعات السارية المفعول، والمشار إليها ف    .التشر

  كما  .3
ً
 جديدا

ً
ي تغطي فرعا

يعية أو التنظيمية، التى ي كل اإلجراءات التشر
تطبق هذه االتفاقية ف 

ي كل دولة من دول االتحاد
، أو فئات جديدة ف    .للضمان االجتماعي

  :المادة الثالثة

ي إحدى الدول المتعاقدة،  :تطبق أحكام هذه االتفاقية عىل .1
األشخاص، مواطت 

، أو الذين كانوا  ي    ع إحدى الدول المتعاقدة، أو لمجموعة من الخاضعي   يخضعون لتشر

رسهم وذوي حقوقهم، إن لم يكونوا قد 
ُ
يعات داخل دول االتحاد. وكذلك عل أفراد أ التشر

ي السابق
  .تحصلوا عل مستحقاتهم ف 



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

230 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

  :ال تشي أحكام هذه االتفاقية عىل .2

، وأشخاص سلك ا - في  
، التابعي   الممثلي   الدبلوماسيي   والقنصليي   المحبى لفنيي   واإلداريي  

ف ها قنصل محبى ّ
ي يسب 

  .للبعثات والقنصليات، التى

 لمعاهدة فيينا للعالقات  -
ً
العاملي   بالمصالح التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، طبقا

  .الدبلوماسية، ومعاهدة فيينا للعالقات القنصلية

ي مصالح إدارة حكومية، تابعة إلحدى ال -
 
دول المتعاقدة، الذين يخضعون ج. العاملي   ف

دون للعمل بدولة أخرى
َ
ي    ع هذه الدولة، والذين يوف   .لتشر

ي دول االتحاد، العاملون فوق تراب البلد اآلخر،  :المادة الرابعة
يخضع المضمونون من مواطت 

ي بلد العمل، ويتمتعون بنفس الحقوق 
 
يعات الضمان االجتماعي ف والمستحقون عنهم، لتشر

اكات المخولة لمضم ط تحقق االشبى يعات، رسر ي هذه التشر
 
ي هذا البلد، والمنصوص عليها ف

وب 

ي    ع هذا البلد، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه االتفاقية   .الالزمة، المسددة وفق تشر

  :المادة الخامسة

إن المنافع النقدية للعجز والشيخوخة والمتوف  عنهم، وإيرادات حوادث الشغل،  -

ي    ع إحدى أو واألمراض ال  لتشر
ً
مهنية، والمنح، واإلعانات عند الوفاة، المكتسبة طبقا

، أو تعليق، أو  عدد من الدول المتعاقدة، ال يمكن أن يطرأ عليها أي نقص، أو تغيب 

توقيف، أو حجز، بسبب إقامة المستفيد فوق تراب دولة أخرى، غب  ذلك الذي 

  .توجد فوقه المؤسسة المدنية

ي وتخضع لمقتضيات ا -
لفقرة األوىل، كل اإلجراءات الخاصة، والمتعلقة بالزيادة ف 

ي شكل رأسمال،  
المنافع، بعد إعادة تقديرها، أو تلك المتعلقة برصف المنافع ف 

اكات، وذلك بموجب  جاع معلوم االشبى كتعويض عن هذه المنافع، أو برسم اسبى

ي    ع إحدى الدول المتعاقدة   .تشر

: األحكام المتعلقة  
ي    ع المطبق الجزء الثاب    بالتشر

إن العامل المضمون، الذي يشتغل فوق تراب دولة من الدول المتعاقدة،  :المادة السادسة

ي    ع بلد العمل   .يخضع لتشر

ي المادة السادسة، عل العامل الحدودي، وكذا أفراد  :المادة السابعة
يطبق المبدأ، الوارد ف 

  .عائلته

  المادة السادسة، تدخل عليه االستثناءات  المبدأ المنصوص عليهإن  : المادة الثامنة
 
ف

  :التالية
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العامل الملحق، الذي يشتغل فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة، لفائدة مؤسسة، أو  .1

ي    ع الدولة،   لتشر
ً
مشغل، يتبع له بكيفية اعتيادية، ويلحق فوق تراب دول أخرى، يظل خاضعا

ي يوجد فيها مقر المؤسسة، أو المشغل، عل أن
ال تتعدى مدة اإللحاق هذه سنة، قابلة  التى

ي كل دولة
 
ك بي   السلطات المختصة ف

  .للتجديد، باتفاق مشبى

العامل المضمون، المتنقل، والمستخدم، من قبل مشغل، أو مؤسسة للنقل الجوي أو  .2

ي    ع الدولة،   لتشر
ً
ي، تمارس نشاطها داخل دولتي   أو أكبر من الدول المتعاقدة، يبقى خاضعا الب 

ي يوجد بها المقر الرئيشي لهذه المؤسسة، أو المشغلا
 لدى  .لتى

ً
إال أنه إذا كان العامل مستخدما

ي 
فرع، أو ممثلية دائمة لهذه المؤسسة، يوجد فوق تراب دولة متعاقدة أخرى، غب  الدولة، التى

ي يوجد فوق ترابها هذا الفرع، أو 
ي    ع الدولة، التى  لتشر

ً
هذه يوجد بها مقرها، فإنه يبقى خاضعا

  .الممثلية الدائمة

ي    ع الدولة،  .3 العمال وطاقم السفينة، الموجودون عل ظهرها بصفة دائمة، يخضعون لتشر

ي تحمل السفينة علمها
ي مهام الشحن واإلفراغ واإلصالح  .التى

أما العمال المستخدمون ف 

ي أحد موانئها، فيظلون خاضعي   
 والحراسة، فوق تراب دول متعاقدة، تتوقف السفينة ف 

ي    ع هذه الدولة   .لتشر

، عل استثناءات أخرى للمبدأ  .4 ي أو جماعي
ويمكن للدول المتعاقدة أن تتفق بشكل ثناب 

ي المادة السادسة
  .المشار إليه ف 

  الجزء الثالث

  الباب األول: أحكام خاصة بمختلف المنافع

يع :المادة التاسعة ط تشر ي يشبى
ها إنجاز مدد إن المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة، التى

ي المنافع، أو المحافظة عليها، أو استخالصها، تحتسب، عند 
، الكتساب الحق ف  تأمي  

ي    ع أي دولة أخرى متعاقدة، وكأنما تعلق األمر بمدد  ي ظل تشر
ورة، مدد التأمي   المنجزة ف  الرص 

ادف هذه المدد ط أال تبى ي    ع الذي تطبقه، بشر ي ظل التشر
  .أنجزت ف 

ة   :المادة العاشر

رسته، أو ذوو حقوقه، يستفيدون من منافع التأمي   عن المرض إ .1
ُ
ن المضمون، وكذا أفراد أ

ي البلد المختص
ي    ع المطبق ف   للتشر

ً
  .واألمومة، طبقا

وط االستفادة من هذه المنافع، وكذا طرق رصفها، وقواعد االستخالص بي    .2 تحدد رسر

ي الئحة اإلجرا 
ي الدول المتعاقدة، ف 

  .ءات اإلداريةالمؤسسات المختصة ف 
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 عنهم
 
: منافع العجز والشيخوخة والمتوف  

 
  الباب الثاب

ة ي    ع دولتي   أو  :المادة الحادية عشر ، وبالتتابع، لتشر ي حالة خضوع المضمون، عل التواىلي
 
ف

ي    ع   ي ظل تشر
 
ورة، بي   مدد التأمي   المنجزة ف أكبر من الدول المتعاقدة، يتم الجمع، عند الرص 

يطة أال تبى  ي المنافع واستخالصها كل دولة، رسر
 
ادف هذه المدد، وذلك بغية اكتساب الحق ف

  .والحفاظ عليها

ة يعات  :المادة الثانية عشر إن المنافع المستحقة للمضمون، أو لذوي حقوقه، بموجب التشر

ي الدول المتعاقدة، تتم تصفيتها من طرف المؤسسة المختصة، عل الشكل 
 
المعمول بها ف

  :التاىلي 

يعات الدول إما باعتبار  يعها الخاص، أو حسب تشر ، حسب تشر
ً
، المنجزة فعليا مدد التأمي  

أو عل شكل رأسمال مستحق، عل سبيل منفعة، أو راتب، أو إيراد، يرصف  .المتعاقدة

ي يعود إليها رصف المنفعة، أو 
للمضمون، أو بطلب منه لمؤسسة بلد إقامة المستفيد، والتى

  .الراتب، أو اإليراد

ةالمادة ال ي هذا الباب، يتم  :ثالثة عشر
وط وطرق تطبيق المقتضيات، الواردة ف  إن رسر

ي الئحة اإلجراءات اإلدارية
  .تحديدها ف 

  الباب الثالث: منافع حوادث الشغل واألمراض المهنية

ة   :المادة الرابعة عشر

ي فوق تراب إحدى الدول المتعاقدة،  .3
إن المضمون، المصاب بحادث شغل أو بمرض مهت 

ي تقع عل عاتق المؤسسة  يكتسب
ي االستفادة من المنافع العينية والنقدية، التى

الحق ف 

  .المختصة، حتى عندما يحول مقر إقامته إىل تراب إحدى الدول المتعاقدة األخرى

ي حالة تحويل مقر اإلقامة، فإنه يتعي   عل المضمون، الذي يستفيد من منافع، تقع  .0
وف 

ول المتعاقدة، الحصول عل ترخيص مسبق من عل عاتق مؤسسة مختصة إلحدى الد

ر  ي تحويل مقر اإلقامة رص 
خيص، إال إذا كان ف  ي ال يمكنها رفض هذا البى

هذه المؤسسة، التى

ي    .بحالته الصحية، أو بمواصلة عالجه الطت 

ي  .1
وط االستفادة من هذه المنافع، وطرق رصفها، ف  تقوم الدول المتعاقدة بتحديد رسر

  .اإلداريةالئحة اإلجراءات 

  الباب الرابع: المنافع العائلية

ة ي    ع  :المادة الخامسة عشر ي ظل تشر
ورة، مدد التأمي   المنجزة ف  ي االعتبار، عند الرص 

تؤخذ ف 

ي    ع، الذي تطبقه المؤسسة المختصة،  أي دولة من الدول المتعاقدة األخرى، إذا كان التشر
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ي االستفادة من المنافع العائ
 
ط، الكتساب الحق ف لية، خضوع المضمون لمدة معينة من يشبى

  .التأمي   

ة ة  :المادة السادسة عشر ي المنافع العائلية، عندما تكون هذه األخب 
 
يتوقف اكتساب الحق ف

ي يقيم األطفال فوق ترابها
ي    ع الدولة المتعاقدة، التى   .مستحقة، بموجب تشر

ة لعائلية، المقررة بهذا يتم ضبط طرق وقواعد االستفادة من المنافع ا :المادة السابعة عشر

ي الئحة اإلجراءات اإلدارية
 
  .الباب، ف

  الجزء الرابع: أحكام مختلفة

ة م الدول المتعاقدة، بالخصوص، بما يلي  :المادة الثامنة عشر   :تلبى 

  .وضع لوائح اإلجراءات اإلدارية والفنية، المتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية .3

، والتعديالت تبادل المعلومات المتعلقة بنصوص التشر  .0 يعات، الخاصة بالضمان االجتماعي

 عل تطبيق االتفاقية
ً
ي من شأنها أن تحدث آثارا

يعات، والتى ي قد تطرأ عل هذه التشر
  .التى

ي المحافل والمنظمات والجمعيات، العربية والدولية والجهوية، للضمان  .1
تنسيق المواقف ف 

  .االجتماعي 

  .مكتسبة لرعاياها، العاملي   خارج دول االتحادالتنسيق بما يكفل الحفاظ عل الحقوق ال .0

ة   :المادة التاسعة عشر

لتطبيق هذه االتفاقية، يتعي   عل السلطات والمؤسسات المكلفة بتنفيذها، أن تتعاون 

يعها الخاص، وخاصة فيما يتعلق  وتتكاتف فيما بينها، كما لو كان الشأن يدعو إىل تطبيق تشر

اكات، وبإجراءا ت المراقبة الطبية واالجتماعية، وبرصف المنافع إىل بتحصيل االشبى

ي الدول 
، ويمكن للمؤسسات المختصة ف 

ً
المستفيدين منها. ويتم التعاون اإلداري مجانا

جاع بعض المصاريف   .المتعاقدة، أن تتفق فيما بينها عل اسبى

ون ، والواجب إن جميع العقود والوثائق واألوراق الرسمية، مهما كان نوعها  :المادة العشر

استخراجها، لغرض تنفيذ بنود هذه االتفاقية، تعق  من رسوم التصديق عل اإلمضاءات، من 

  .طرف السلطات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك من الحقوق العدلية

ون لغرض تطبيق بنود هذه االتفاقية، يمكن لسلطات ومؤسسات  :المادة الواحدة والعشر

ةالدول المتعاقدة، أن تتبادل ا   .لمراسالت فيما بينها مبارسر

ون ي قد يقع  :المادة الثانية والعشر
إن الطلبات والشكايات والترصيحات وااللتماسات، التى

، لدى سلطة، أو  ي أجل معي  
ي    ع إحدى الدول المتعاقدة، ف  تقديمها، بهدف تطبيق تشر
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ي نفس األجل، لدى 
 
دمت، ف

ِ
سلطة أو مؤسسة هذه الدولة المتعاقدة، تكون مقبولة، إذا ق

ي مثل هذه الحالة، فإن السلطة، أو المؤسسة، 
 
ي الدولة األخرى المتعاقدة. وف

 
مؤسسة موازية ف

 هذه الطلبات أو الشكايات أو الترصيحات أو 
ً
ي وقع إشعارها بهذه الكيفية، توِجه فورا

التى

ي الدولة األوىل المتعاقدة
 
  .االلتماسات، للسلطة، أو المؤسسة المختصة ف

ونالمادة الثا   :لثة والعشر

، للمتابعة والتنسيق، تضم ممثلي السلطات  .1 يتم تشكيل لجنة مغاربية للضمان االجتماعي

  :المختصة للدول المتعاقدة. ويعهد إىل هذه اللجنة، بالخصوص، بما يلي 

 أ. دراسة اإلجراءات التنفيذية، لتطبيق هذه االتفاقية ومتابعتها.  

  ي مجاالت الضمان االجتماعي ب. التشاور حول المسائل ذات
 
ك، ف   .االهتمام المشبى

 ي مجال الشؤون الضمانية
 
كة للتعاون بي   الدول المتعاقدة، ف

  .ج. وضع برامج مشبى

  ي
يعات، المطبقة ف  د. دراسة وبحث الوسائل الكفيلة بتقريب ومالءمة وتوحيد التشر

  .الدول المتعاقدة، والمتعلقة بالضمان االجتماعي 

 ي حالة  . معالجةه
ز عند تطبيق االتفاقية، أو تفسب  مقتضياتها. وف  أية خالفات، قد تب 

  .عدم االتفاق، يعرض األمر عل تحكيم السلطات المختصة

ي كل دولة  .2
، للمتابعة والتنسيق، بالتناوب، ف  تجتمع اللجنة المغاربية للضمان االجتماعي

ي السنة عل األقل، أو كلما دعت الرص  
  .ورة لذلكمتعاقدة، مرة ف 

ك بي   السلطات المختصة للدول المتعاقدة .3
  .يحدد النظام الداخلي للجنة باتفاق مشبى

  الجزء الخامس: أحكام ختامية

ون ّ   :المادة الرابعة والعشر ال تشي أحكام هذه االتفاقية عل المدد السابقة لدخولها حب 

ي تم اكتسابها بمقتىص  الت
يعات أو االتفاقياتالتنفيذ، باستثناء الحقوق، التى   .شر

ون   :المادة الخامسة والعشر
ً
إن االتفاقيات التكميلية، وكذا مالحق هذه االتفاقية، تشكل جزءا

  .ال يتجزأ منها

ون مة بي   دول  :المادة السادسة والعشر تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي هذا المجال، سارية المفعول
ي  .االتحاد، ف 

حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية،  وف 

ة ي بنود هذه األخب 
  .يتم العمل بما جاء ف 
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ون يتم تعديل هذا االتفاق بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد  :المادة السابعة والعشر

موافقة الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول 

 
ً
ي المادة التالية االتحاد، طبقا

 
  .لإلجراءات المنصوص عليها ف

ون   :المادة الثامنة والعشر

ي خمس سنوات،  .1
يمكن ألي من الدول المتعاقدة إيقاف العمل بهذه االتفاقية، بعد مىص 

ي سنة من 
، بعد مىص 

ً
ّ  التنفيذ. ويصبح هذا اإليقاف نافذا عل األقل، من تاري    خ دخولها حب 

ي بهتاري    خ إبالغ األمانة العا   .مة التحاد المغرب العرب 

ي  .2
 
ي هي ف

ي حالة إيقاف العمل بهذه االتفاقية، فإنه يحتفظ بكل الحقوق المكتسبة، أو التى
 
وف

 لمقتضياتها
ً
  .طور االكتساب، تطبيقا

ون تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول  :المادة التاسعة والعشر

 لإلجراءات المعم
ً
ي كل منهااألعضاء، وفقا

ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق  .ول بها ف  وتدخل حب 

ي تقوم 
، التى ي المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .بإشعار الدول األعضاء بذلك

  الحجية القانونية، 
 
  خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 
عت هذه االتفاقية ف

ّ
ُوق

اكية العظم، بتاري    خ بمدينة رأس الن ية العربية الليبية الشعبية االشت  و  19وف بالجماهت 

  .م5555مارس  54و  5و . ر( الموافق  5044ـه، )5055من شعبان  10

 دول اتحاد المغرب العرب   8الملحق رقم 
 : اتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار بي  

اكية ال ية العربية الليبية الشعبية االشبى عظم، والمملكة المغربية، والجمهورية إن الجماهب 

 اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 

، ال سيما المادة الثالثة منها - ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
  .انطالقا

 عل تحقيق أهدافها،  -
ً
 وعمال

-  ، ي نامج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 
ً
 وتنفيذا

ي توثيق العالقات االقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بي   دول اتحاد  -
ورغبة منها ف 

 ، ي  المغرب العرب 

 منها بأن تشجيع وضمان االستثمارات بمقتىص  اتفاقية، من شأنه تدعيم  -
ً
واقتناعا

ك ي التنمية وتعزيز التبادل التجاري والمنافع المشبى
ي ف   بلدان اتحاد المغرب العرب 

ة بي  

 مختلف المجاالت، 

ورة منح رؤوس األموال واالستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان  -  منها برص 
ً
وشعورا

ي البلد اآلخر، معاملة أكبر أفضلية، 
ي ف   اتحاد المغرب العرب 
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  :اتفقت عىل ما يىل  

  الفصل األول: تعاريف

ي االتفاقية، أو أي هو الشخص الطبيىعي  :المواطن .1
 
المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف ف

 للقواني   المعمول بها لديها، وتكون فيها مصالح 
ً
شخص معنوي يتمتع بجنسيتها، أنشر  وفقا

ي أحد أو بعض أو كل األطراف المتعاقدة راجحة
  .مواطت 

د، من هو المال الذي يملكه المواطن، ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنق :رأس المال .2

ي ذلك، عل سبيل المثال، ال الحرص، الودائع 
 
حقوق مادية ومعنوية، ثابتة أو منقولة، بما ف

المرصفية واالستثمارات المالية، والحصص الشائعة وغب  الشائعة، واألسهم والسندات. 

وكذلك العقارات، وما يتعلق بها من ضمانات، كالرهون واالمتيازات بكل صورها، والديون، 

لملكية الفكرية، والعنارص غب  المادية، المتعلقة بأصول تجارية وكل خدمة بمقابل وحقوق ا

ي ذلك 
 
ناتجة من عقد، وحقوق االمتياز التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد، بما ف

  .الحقوق المتعلقة باستخراج واستغالل والبحث عن الموارد الطبيعية

ي ذلك، عل  هي المبالغ المتولدة من رأس :العائدات .3
المال وأي استثمارات أخرى، بما ف 

  .سبيل المثال، ال الحرص، األرباح الموزعة عل الحصص واألسهم والسندات

ي بلدان اتحاد  :االستثمار .4
ي أحد المجاالت المسموح بها، ف 

هو استخدام رأس المال ف 

ي    .المغرب العرب 

ي أحد بلدان اتحاد المغرب هو المواطن الذي يملك رأسمال، ويقوم با :المستثمر .5
ستثماره ف 

ي    .العرب 

ي  :الطرف المتعاقد .6   .هو إحدى دول اتحاد المغرب العرب 

: معاملة االستثمار  
  الفصل الثاب 

ي إطار أحكامه، انتقال رؤوس  :المادة األوىل
، وف  ي يشجع كل بلد من بلدان اتحاد المغرب العرب 

لالتحاد، وانتقال رؤوس األموال المملوكة  األموال المملوكة لمواطنيه إىل الدول األخرى

ي كافة المجاالت غب  
ي الدول األخرى لالتحاد إليه. ويشجع استثمارها فيه بحرية، ف 

لمواطت 

ي حدود نسب المشاركة 
ي البلد المضيف، وغب  المقصورة عليهم، وف 

الممنوعة عل مواطت 

ي أنظمة البلد المضيف. كما يتعهد 
بتمكي   المستثمر من الحصول  الدنيا والقصوى، المقررة ف 

عل التسهيالت والضمانات المقررة بموجب هذه االتفاقية، ويقدم لالستثمار معاملة عادلة 

  .ومنصفة
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يعمل الطرف المتعاقد عل توفب  اإلمكانيات الالزمة، والمالئمة، الستثمار رأس  :المادة الثانية

 لطبيعة االستثمار، بما ال يقّل عما ي
ً
، ما يتيح له بدء النشاط المال، وفقا ي

م للمستثمر الوطت 
َّ
قد

ة معقولة. وتشمل تلك التسهيالت، بوجه خاص، ما يلي    :خالل فبى

اد المعدات والموارد الالزمة  - اخيص والموافقات الالزمة لقيام االستثمار، واستب  إصدار البى

وع   .للمشر

وع، بالبيع أو اإليجار - ي الالزمة للمشر
  .الحصول عل األراض 

  .تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة -

عدم تحمل االستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة، ورسوم وأجور الخدمات، أكبر مما  -

ي 
  .يتحمله االستثمار الوطت 

ي البلد المضيف، يسمح الطرف  :المادة الثالثة
، الجاري بها العمل ف  مع مراعاة القواني  

وع االستثماري ب  المتعاقد للمشر
ً
 وخارجيا

ً
  .حرية تسويق منتجاته، داخليا

ي إدارة االستثمار، أو سياسته اإلنتاجية، أو المالية،  :المادة الرابعة
ال يتدخل الطرف المتعاقد ف 

ها   .أو التوظيفية أو غب 

ي االستثمار، بجميع أوجه الترصف  :المادة الخامسة
يحق للمستثمر أن يترصف بحرية ف 

ي تسمح بها 
ي دول اتحاد  القانونية، التى

، لمواطت 
ً
 أو جزئيا

ً
طبيعته، من ذلك نقل ملكيته، كليا

ي زيادته أو إنقاصه أو تصفية أو ترتيب حقوق الغب  عليه
، وف  ي   .المغرب العرب 

،  :المادة السادسة ي يتمتع االستثمار، المنجز من قبل مستثمري بلدان اتحاد المغرب العرب 

ي 
  . أية دوله أخرىبأية مزايا يقدمها الطرف المتعاقد لمواطت 

وع  :المادة السابعة اد معدات المشر ال يخضع االستثمار إىل أية قيود غب  جمركية عل استب 

اد أو حظره من مصادر معينة .االستثماري ومستلزمات إنتاجه   .وال يفرض عليه االستب 

اط أنظمة البلد المضيف لالستثمار  :المادة الثامنة ي حالة اشبى
كاء يكون للمستثمر، ف  وجود رسر

كاء بكل حرية وبدون تدخل من الطرف  ي اختيار هؤالء الشر
ي مجاالت معينة، الحق ف 

محليي   ف 

  .المتعاقد للبلد المضيف لالستثمار

ي الحصول عل ما يحتاج  :المادة التاسعة يسّهل الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار المغارب 

ات مغاربية   .إليه من أيٍد عاملة وخب 
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ةالمادة الع ي مختلف أوجه نشاطه، أقىص تقدير ممكن من التنسيق  :اشر
 
يراعي المستثمر، ف

  .مع الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار

  الفصل الثالث: الضمانات المالية

ة   :المادة الحادية عشر

يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل، وبدون آجال، رأس المال وعوائده أو أي دفوعا ت  .1

ستثمار. وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الرصف الرسمي أخرى متعلقة باال 

ي تاري    خ التحويل
 
  .الجاري به العمل ف

ي  .2
  :دون مراعاة أحكام الفقرة األوىل، يجوز ألي طرف سن القواني   واألحكام التى

  .أ. تلزم بترصي    ح تحويل العمالت

ائب، ويمكن له، باإلضافة إىل ذ لك، حماية حقوق الدائني   أو ب. تتعلق باستخالص الرص 

ي  ي الدعاوى المعروضة عل القضاء، وذلك بتطبيق عادل وغب  تميب  
ضمان تنفيذ األحكام ف 

  .لقوانينه

ة   :المادة الثانية عشر

ر نتيجته قيام الطرف المتعاقد، أو .1  عما يصيب استثماره من رص 
ً
يستحق المستثمر تعويضا

  :مؤسساته بما يلي إحدى سلطاته العامة، أو المحلية، أو 

ي أي قرار 
ي هذه االتفاقية، أو ف 

أ. المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر ف 

  .صادر بموجبها من جهة مختصة

امات والتعهدات الدولية، المفروضة عل عاتق الطرف المتعاقد،  ب. اإلخالل بأي من االلبى 

، أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها، والناشئة عن هذه االتفاقية لمصلحة المستثمر الم ي غارب 

 عن عمد أو إهمال
ً
  .سواء كان ناشئا

ة باالستثمار ي واجب النفاذ، ذي ِصلة مبارسر
  .ج. االمتناع عن تنفيذ حكم قضاب 

، بمخالفة  ي ر للمستثمر المغارب 
ي إحداث رص 

د. التسبب، بأي وجه آخر، بالفعل أو باالمتناع، ف 

ي يقع فيها االستثمار األحكام القانونية النافذة
ي الدولة التى

  .ف 

ر ومقداره .2  لنوع الرص 
ً
ر، تبعا   .تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من رص 
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ة   :المادة الثالثة عشر

ر .1 ، إذا تعذر إزالة الرص 
ً
  .يكون التعويض نقديا

ر  ي تقدير التعويض النقدي، أن يجرى خالل ستة أشهر من يوم وقوع الرص 
 
ط ف ، وأن يدفع يشبى

خالل سنة من تاري    خ االتفاق عل مقدار التعويض، أو اكتساب التقدير صفته القطعية، وإال 

 من اليوم التاىلي النقضاء هذه 
ً
استحق المستثمر فوائد تأخب  عل المبلغ غب  المدفوع اعتبارا

ي السوق النقدية للطرف المتعاقد المضيف ل
 
 ألسعار الفائدة السائدة ف

ً
  .الستثمارالمدة، وفقا

ة يجوز أن يقدم الطرف المتعاقد مزايا إضافية خاصة، تتجاوز ما هو مقرر  :المادة الرابعة عشر

كة  وعات مشبى ي أنظمته، أو ما تنص عليه هذه االتفاقية، لالستثمار الذي يتخذ صيغة مشر
 
ف

ي كل منها، أو لالستثمار ذي األهمية الخاصة 
ي أو مواطت   دول اتحاد المغرب العرب 

لها، وال بي  

 للمناطق أو القطاعات ذات األولوية فيها
ً
  .سيما ذلك الذي له طابع تنموي، وفقا

 لطبيعة وأوضاع كل منها
ً
ي مثل هذه الحاالت، وفقا

ة، ف    .ويتحدد نطاق المعاملة الممب  

  الفصل الرابع: الضمانات القانونية

ة   :المادة الخامسة عشر

اع استثمارات .1 رعايا أي من أحد األطراف المتعاقدة، وال يمكن إخضاع  ال يمكن تأميم أو انبى 

 إذا 
ّ
هذه االستثمارات إىل أي إجراء له نتيجة مشابهة عل تراب األطراف المتعاقدة األخرى، إال

وط التالية وِفيت الشر
ُ
  :است

ي 
ي ينص عليها القانون ف 

 للصيغ التى
ً
أ. تتخذ تلك اإلجراءات لفائدة المصلحة العامة، وطبقا

  .المضيف لالستثمار البلد 

  .ب. تتخذ اإلجراءات المذكورة بدون تميب   

، خالل مدة ال تزيد عل  ج. تتم مرافقة تلك اإلجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي

  .سنة، من تاري    خ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية، وقابل ألن يحول بكل حرية

  .الفصل، كذلك، عل العائدات المتأتية من االستثمارتطبق أحكام الفقرة األوىل من هذا  .2

ة يوافق الطرف المتعاقد المضيف عل ضمانات االستثمار، أو  :المادة السادسة عشر

ي يقدمها لالستثمار الطرف المتعاقد اآلخر، أو أي 
ضمانات ائتمان التصدير المرتبطة به، التى

رية، عل أن يتم إخضاع اتفاقات هذه طرف آخر، أو مؤسسة دولية أو إقليمية، أو هيئة تجا

  .الضمانات لموافقة البلد المضيف
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ة ي  :المادة السابعة عشر
ار التى  للمستثمر، عن األرص 

ً
إذا ما دفع أي طرف متعاقد، أو جهة، مبلغا

اك مع جهة أخرى، أو نتيجة أية   أو باالشبى
ً
تعرض لها، نتيجة ضمان كان قد قدمه له، منفردا

ي حدود ما تدابب  تأمينية، يح
 
ل الدافع محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد المضيف، ف

 للقواني   
ً
ي ذلك الحقوق المقررة للمستثمر تجاه ذلك الطرف، طبقا

 
 يتعدى ف

ّ
دفعه، عل أال

الجاري بها العمل بالبلد المضيف، وتظل حقوق المستثمر تجاهه قائمة فيما يتجاوز المبالغ 

ي دفعت
  .التى

م الطرف المتعاقد المضيف لالستثمار بأن يكون تقييمه ألصول  :ةالمادة الثامنة عشر  يلبى 

 يأخذ بعي   
ً
 عادال

ً
االستثمار، ألغراض تطبيق األنظمة المحلية أو ألغراض هذه االتفاقية، تقييما

، المطبق يوم   لسعر الرصف الرسمي
ً
االعتبار القيمة السوقية لالستثمار. ويتم التحويل وفقا

ي البلد المضيفإنهاء اتخاذ إجراء 
 
  .التحويل ف

اعات   الفصل الخامس: الضمانات القضائية وتسوية الت  

ة تقبل األطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية، ينشأ بي    :المادة التاسعة عشر

ي بالده، عل الهيئة 
أحدهم ومستثمر أحد األطراف األخرى، بخصوص استثمار مقام ف 

 لالتفاقية الموحدة القضائية لدول اتحاد المغر 
ً
، أو محكمة االستثمار العربية، طبقا ي ب العرب 

ي الدول العربية، أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية، 
الستثمار رؤوس األموال العربية ف 

 لالتفاقيات الدولية المتعلقة 
ً
اعات المتعلقة باالستثمار، وذلك طبقا المتخصصة بتسوية الب  

اع بها، والمصادق عليها من قبل ي الب  
  .األطراف المتعاقدة األطراف ف 

ون   :المادة العشر

ي تنشأ بي   األطراف المتعاقدة، والخاصة بتفسب  أو  1
اعات التى يقع، بقدر اإلمكان، تسوية الب  

  .تطبيق االتفاقية، بالطرق الودية

وإذا تعذر تسوية الخالف بتلك الطرق، يتم عرضه، بطلب من أحد األطراف المتعاقدة،  .2

  .مام الهيئة القضائية لدول االتحاد، أو عل هيئة تحكيمأ

  :تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة خاصة كما يلي  .3

  ،بالهيئة 
ً
يعي   كل طرف، خالل شهرين، ابتداء من تاري    خ تسليم طلب التحكيم، عضوا

 لهيئة 
ً
 من تاري    خ تعيي   آخرهم رئيسا

ً
ويختاره هؤالء األعضاء خالل الثالثي   يوما

اعال ي الب  
ي إحدى الدول األطراف طرف ف 

  .تحكيم، عل أن يكون من مواطت 

  ي صورة انعدام
وإذا لم يتم القيام بالتعيينات الالزمة خالل اآلجال المقررة لذلك، وف 

أي اتفاق آخر، يمكن ألي طرف دعوة رئيس الهيئة القضائية لدول االتحاد، للقيام 

  .بالتعيينات الالزمة
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 اع، أو تعذر عليه فإذا كان رئيس اله ي الب  
 
يئة مواطن أحد األطراف المتعاقدة طرف ف

القيام بالمهام المذكورة، ألي سبب من األسباب، يدع نائب رئيس الهيئة القضائية 

ي أحد 
للقيام بالتعيينات الالزمة. وإذا كان نائب رئيس الهيئة القضائية من مواطت 

 
ً
اع، أو تعذر عليه، هو أيضا ي الب  

 
، القيام بالمهام المذكورة، يدع عضو األطراف طرف ف

ي الرتبة، والذي ال يحمل جنسية 
 
ة ف الهيئة القضائية لدول االتحاد، الذي يليه مبارسر

ي الخالف، للقيام بالتعيينات الالزمة
 
  .أحد األطراف ف

تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية األصوات. ويكون للرئيس صوت مرجح، عند تساوي  .4

  .األصوات

 لألطراف
ً
، وملزما

ً
  .يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا

ون يستمر نفاذ مفعول االتفاقية لمدة عشر سنوات، بالنسبة  :المادة الواحدة والعشر

ي حالة حدوث أي نزاعات بدول اتحاد 
ي ظلها، ف 

تبة ف  امات المبى للحقوق المكتسبة وااللبى 

ي 
ي وعند انتهاء العمل بهذه االتفاقية. وف  ي مرحلة التنفيذ المغرب العرب 

 حالة وجود عقود ف 

اتفق عليها أثناء رسيان مفعول االتفاقية، أو وجود مدفوعات تتعلق بتلك العقود وتستحق 

التسديد، فإن تلك العقود والمدفوعات تخضع ألحكام هذه االتفاقية، وتتمتع بما تضمنه من 

امات   .حقوق وما ترتبه من البى 

ون  بأي لألطر  :المادة الثانية والعشر
ً
اف المتعاقدة، أن تتفق عل تأجيل، أو وقف العمل مؤقتا

رة،  ي أي منها، بناء عل طلبها، ويكون ذلك ألسباب موضوعية مب 
من أحكام هذه االتفاقية، ف 

ي حدود زمنية أو مكانية محددة. وال يشب  ذلك الضمانات القانونية والمالية والقضائية 
وف 

ي هذه االتفاقية
  .الواردة ف 

امات الناشئة من قبل بمقتىص  أحكام تقرر وقف العمل ال يؤ  ثر عل الحقوق المكتسبة أو االلبى 

  .بها

ون يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد  :المادة الثالثة والعشر

موافقة الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصويت عليه من كافة دول 

ي التاليةاالتحاد، 
  .وفقا لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ون تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء،  :المادة الرابعة والعشر

ي كل منها
  .لإلجراءات المعمول بها ف 

ّ  التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى األمانة  وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك العامة التحاد 
، التى ي   .المغرب العرب 
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قعت هذه االتفاقية بمدينة الجزائر بتاري    خ أول محرم 
ُ
و.ر( الموافق ل   5044ـه ) 5055و

  القوة القانونية .م5554يوليه  19
 
  .وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 

 دول اتحاد المغرب العرب   : اتفاقية تجاري   ة وتعريفي  ة 5الملحق رقم 
 بي  

اكية العظم، والجمهورية التونسية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

، ال سيم - ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
ي تنص عل انطالقا

ا المادة الثانية، التى

 تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس األموال، فيما بينها، 

نامج عمله،  -  لب 
ً
 منها لتحقيق أهداف االتحاد، وتنفيذا

ً
 وسعيا

 لقرار مجلس الرئاسة، باعتماد مبادئ وقواعد قيام وحدة جمركية بي   دول اتحاد  -
ً
وتنفيذا

، المغرب العر ي  ب 

، الذي يؤديه توسيع التبادل التجاري بينها، عل أساس  -  منها بالدور األساسي
ً
وإيمانا

ي والتنمية 
، وذلك لتعزيز التكامل واالندماج االقتصادي، وتحقيق االكتفاء الذابى تفضيلي

كة فيما بينها،   المشبى

  :اتفقت عىل ما يىل  

  الفصل األول: التعاريف

  :تفاقية، يفهم منلغرض هذه اال  :المادة األوىل

ي :"االتحاد"   .اتحاد المغرب العرب 

  .القرار المتضمن للمبادئ المتعلقة بإنشاء الوحدة الجمركية :"قرار مجلس الرئاس    ة"

اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة باالقتصاد والمالية  :"اللجنة الوزارية المتخصصة"

  .لالتحاد

ي الدول  :"األطراف المتع     اقدة" ي اتحاد المغرب العرب 
  .األعضاء ف 

ائب والرسوم ذات األثر المماثل" ي تفرضها  :"الرسوم الجمركية والرص 
ائب، التى الرسوم والرص 

 كان     الدولة الطرف عل السلع 
ً
المستوردة، وال تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أيا

ائب أو الرسوم، أو طبيعتها، أو الجهة    .الجابية لهااسم هذه الرص 

ي تتخذها الدولة  :"القي  ود غت  الجمركية "
ية، التى كافة التدابب  واإلجراءات التقييدية أو التميب  

وتشمل هذه القيود، بوجه خاص،  .الطرف لغب  األغراض التنظيمية أو اإلحصائية البحتة

اد ي تفرض عل االستب 
  .القيود الكمية والقيمية والنقدية واإلدارية، التى
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ائب والرسوم، لدى :"القيمة اإلجمالية للمنتوج" ي من الرص 
 
، الصاف هي السعر اإلجماىلي

، أو منطقة االستخراج، بالنسبة للموارد  الخروج من المصنع، بالنسبة للمنتوج الصناعي

  .األولية

: قواعد متعلقة بحركة البضائع  
 
  الفصل الثاب

  :المادة الثانية

ي كل من األطراف المتعاقدة -أ -
، المتبادلة  يعق  البضائع، ذات المنشأ والمصدر المحليي  

ائب والرسوم ذات األثر المماثل، المفروضة  ة فيما بينها، من الرسوم الجمركية والرص  مبارسر

ي كل دولة من 
 
ائب والرسوم المفروضة عل اإلنتاج المحلي ف اد، باستثناء الرص  عند االستب 

ي الموحد، 
ي المادة السادسةدول االتحاد، وكذلك الرسم التعويىص 

 
  .الوارد ف

ي تستفيد من  -
يتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة، أو ما يماثلها، بالنسبة للمنتجات، التى

ائب  ادها، دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والرص  اإلعفاءات الجمركية عند استب 

ي المادة الس
ي الموحد، المشار إليه ف 

  .ادسةذات األثر المماثل، والرسم التعويىص 

وتوكول الخاص بها،  -ب - ي الب 
، الواردة ف  ي تحرر قائمة البضائع، ذات المنشأ المغارب 

ين أدناه، من كل القيود غب  الجمركية، مع مراعاة  ي المادة الرابعة والعشر
المنصوص عليه ف 

ي البلد المستورد. 
 قواني   الحْجر الزراعي البيطري، والقواني   الصحية واألمنية، المعمول بها ف 

 ، ويقع توسيع هذه القائمة، بصفة تدريجية، وذلك إلعطاء الفاعلية الكاملة لإلعفاء الجمركي

ي الفقرة )أ( من هذه المادة، قصد تعزيز التبادل التجاري بي   دول االتحاد
  .المنصوص عليه ف 

ي الفقرة )أ( من هذه  -ج -
تيبات الواردة ف  يتم تعويض الخسائر، الناتجة عن تطبيق البى

ة من قرار مجلس الرئاسة، المتعلق باعتماد مبادئ وقواعد المادة  للفقرة الحادية عشر
ً
، طبقا

  .وحدة جمركية بي   دول االتحاد. وذلك بوضع آلية لهذا الغرض

  :تعتت  ذات منشأ محىل   :المادة الثالثة

ي ذلك المنتجات  -
ي كل دولة من الدول األطراف المتعاقدة، بما ف 

 ف 
ً
المواد المنتجة كليا

ي لم يدخل ال
وات الطبيعية، التى زراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والبر

  .عليها أي تحويل صناعي 

ي البلد المصدر، عن أربعي    -
ي ال تقل نسبة قيمتها المضافة ف 

المنتجات الصناعية، التى

ي ال تقل نسبة قيمة المواد األولية، المحلية أ
و بالمائة من قيمتها اإلجمالية، أو التى

 بالمائة من إجماىلي قيمة المواد األولية
  .المغاربية، عن ستي  

ي تحدد مقاييس التحويل  -
ي القوائم، التى

المنتجات الصناعية األخرى، المدرجة ف 

. وتحدد 
ً
 اقتصاديا

ً
را  ومب 

ً
يطة أن يكون هذا التحويل كافيا المفروضة عل كل منتوج، رسر

  .هذه القوائم باتفاق دول االتحاد



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

244 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

، المصدرة من بلد أحد األطراف  :ابعةالمادة الر  ترفق المنتجات، ذات المنشأ المحلي

المتعاقدة إىل بلدان األطراف األخرى، بشهادة منشأ، تعد حسب نموذج موحد، تتفق عليه 

  .األطراف المتعاقدة

ي البلد المصدر، وتؤرسر وتراقب من طرف السلطات 
 
تصدر هذه الشهادة السلطات المختصة ف

ي 
 
  .نفس البلدالجمركية ف

، عل حالتها  :المادة الخامسة يجوز إعادة تصدير المنتجات المتبادلة، ذات المنشأ المحلي

يطة الحصول عل  ي االتحاد، رسر
 
 ألحكام هذه االتفاقية، إىل بلد آخر غب  طرف ف

ً
األصلية، وفقا

  .الموافقة الكتابية المسبقة من قبل البلد المصدر

، الموجهة إىل سوق تخضع المنتج :المادة السادسة ات، ذات المنشأ والمصدر المغاربيي  

ي إنتاجها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة من 
 
ي تدخل ف

أحد األطراف المتعاقدة، والتى

ي موحد، بنسبة 
ي إطار األنظمة االقتصادية الجمركية، لرسم تعويىص 

 
خارج دول االتحاد، ف

، عل  % 37.01 ي
ي البلد المستورد النهاب 

 إليها يستخلص ف 
ً
أساس قيمة البضاعة، مضافا

  .( C.I.F )مصاريف النقل والتأمي   

ي البلد المستورد
ي حالة وجود نفس اإلنتاج ف 

  .ال يجوز فرض هذا الرسم، إال ف 

م بي   األطراف المتعاقدة ي بروتوكول اتفاق، يب 
  .تحدد تدابب  تطبيق هذه المادة ف 

  
 
  المعارض الفصل الثالث: التنسيق التجاري والمشاركة ف

ي إحدى  :المادة السابعة
ي تقام ف 

ي المعارض واألسواق الدولية، التى
تشارك األطراف المتعاقدة ف 

ي بلده، ويقدم له التسهيالت 
دول االتحاد، ويسمح كل منها للطرف اآلخر بإقامة المعارض ف 

ي البلد المضيف. كما تشجع األطراف 
ي إطار القواني   المعمول بها ف 

المتعاقدة عل الالزمة، ف 

ة بي   المؤسسات المعنية، وتبادل الوفود والمعلومات االقتصادية  االتصاالت المبارسر

  .والتجارية

يات الخارجية، ومبيعات  :المادة الثامنة تعمل األطراف المتعاقدة عل تنسيق المشبى

ي األسواق الدولية، كما تقوم هذه األطراف بالبحث عن أشكال 
التعاون، المنتجات المغاربية ف 

كة لإلنتاج وتسويق المنتجات  وخاصة عن طريق إنشاء التجمعات والمؤسسات المشبى

ي األسواق الدولية
  .المغاربية ف 

  الفصل الرابع: تسوية المعامالت
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تجري تسوية المعامالت المالية، المتعلقة بالمبادالت التجارية بي   دول  :المادة التاسعة

 لقو 
ً
، طبقا ي ي كل منها، وألحكام االتفاقيات اتحاد المغرب العرب 

 
اني   الرصف، المعمول بها ف

ي هذا الشأن
 
  .الثنائية، أو المتعددة األطراف، الموقعة بينها ف

ة   :المادة العاشر

يجوز لدول االتحاد تطبيق نظام المقايضة، حسب الرغبة، قصد زيادة حجم التبادل التجاري 

  .فيما بينها

  ةالفصل الخامس: التدابت  الوقائي

ة ي قطاع  :المادة الحادية عشر
 
ي االتحاد، تتعرض إىل اضطرابات هامة ف

 
يجوز ألية دولة عضو ف

من القطاعات االقتصادية، أو إىل صعوبات تخل بوضعها االقتصادي، أو قصد حماية صناعة 

يطة أن تقوم بإشعار اللجنة الوزارية المتخصصة  وطنية ناشئة، أن تتخذ ترتيبات وقائية، رسر

 ،
ً
تيبات، للنظر فيها. وال تشي هذه فورا رات لتلك البى ، يتضمن كافة المب 

ً
وأن تقدم تقريرا

ي تنفيذها
وع ف  ي تم الشر

تيبات عل العقود، التى   .البى

تيبات سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاري    خ تطبيقها، وال يجوز تمديد هذه  وتبقى هذه البى

  .المدة، إال من قبل اللجنة الوزارية المتخصصة

ة م كل من األطراف المتعاقدة بمنع كل ما من شأنه أن يشكل نشاطات  :المادة الثانية عشر يلبى 

إغراق ألسواق األطراف األخرى، وباالمتناع عن تقديم إعانات للسلع المصدرة لهذه األطراف، 

  .أو أية نشاطات أخرى، تخّل بقواعد المنافسة السليمة المتعارف عليها

ي حالة ثبوت ممارسة اإلغراق، أو اعتماد إعانات للسلع المصدرة من  :ةالمادة الثالثة عشر 
ف 

ر، أن يحيل الخالف إىل لجنة  جانب أحد األطراف المتعاقدة المصدرة، يحق للطرف المترص 

ين من هذه االتفاقية ي المادة الثانية والعشر
  .المتابعة، المشار إليها ف 

ي حالة عدم توصل هذه اللجنة إىل حل لهذا ا
ي أجل أقصاه شهران، ابتداء من وف 

لخالف، ف 

 استثنائية مضادة 
ً
ر، أن يفرض، بصفة مؤقتة، رسوما تاري    خ اإلشعار، يمكن للطرف المترص 

يطة أن يقوم هذا الطرف بإشعار اللجنة الوزارية  لإلغراق، أو تعويضية عن إعانات التصدير، رسر

  .المتخصصة

  الفصل السادس: إجراءات انتقالية

ةالمادة الرا ي ظرف ستة أشهر من تاري    خ اعتماد  :بعة عشر
ي انتظار تشغيل آلية التعويض، ف 

ف 

ي المادة 
رة من جراء اإلعفاءات، المنصوص عليها ف  هذه اآللية، يجوز لكل دولة طرف، مترص 
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ائب والرسوم،  ي للرسوم الجمركية والرص 
الثانية من االتفاقية، أن تعيد التطبيق الكلي أو الجزب 

ي هذا الفصلذات األثر المما
 
ي المواد الواردة ف

 
وط المنصوص عليها ف   .ثل، حسب الشر

ة رة استعمال اإلجراءات الوقائية، الممكن  :المادة الخامسة عشر ال يجوز للدولة المترص 

ي حالة تعرضها إىل صعوبات مالية، ناتجة عن تنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية، 
 
اللجوء إليها، ف

ي تمكنها من
ي الحدود التى

 
 ف
ّ
ر الماىلي الحاصل لها إال

  .تصحيح الرص 

ة ي نقص المحاصيل  :المادة السادسة عشر
 
، المتوقع ف ر الماىلي

تقدر كل دولة عل حدة، الرص 

ي هذا 
 
 ف
ً
ائب والرسوم، ذات األثر المماثل، وتقدم تقريرا المتأتية من الرسوم الجمركية والرص 

ين من ه ي المادة الثانية والعشر
 
ذه االتفاقية، قبل أخذ اإلجراءات الشأن للجنة المشار إليها ف

ي هذا الفصل
 
  .الوقائية االنتقالية الالزمة، المذكورة ف

ة ي المحاصيل المالية، المتأتية من الرسوم  :المادة السابعة عشر
 
إن النقص الجوهري ف

ائب والرسوم، ذات األثر المماثل، يجب أن ينتج، بصفة خاصة، عن  الجمركية والرص 

ي المادة الثانية من هذه االتفاقيةاإلعفاءات المنصوص عل
  .يها ف 

ة مرجعية،  ويتم تقييم هذا النقص الجوهري، حسب المحاصيل المذكورة أعاله، خالل فبى

ر، من طرف لجنة المتابعة  تتكون من السنوات الثالث السابقة للسنة الحاصل فيها الرص 

ين من هذه االتفاقية، ع ي المادة الثانية والعشر
ل ضوء تقرير يقدمه البلد المنصوص عليها ف 

ي 
ر، خالل أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر، بعد نهاية السنة المالية لكل بلد معت    .المترص 

ة ي هذا الموضوع إىل اللجنة الوزارية  :المادة الثامنة عشر
ترفع لجنة المتابعة تقريرها ف 

تقرير لجنة المتخصصة، التخاذ القرار المناسب خالل مدة أقصاها شهران، بعد تقديم 

  .المتابعة

ة رة، أن تطبق، بصفة  :المادة التاسعة عشر ي حالة عدم اتخاذ القرار، يجوز للدولة المترص 
ف 

ي المادة 
ي انتظار قرار اللجنة المشار إليها ف 

ر الحاصل، ف   إلصالح الرص 
ً
مؤقتة، ما تراه مناسبا

 بإشعار لجنة المتابعة
ً
ة، عل أن تقوم فورا   .الثامنة عشر

ونالمادة  ، بمد لجنة المتابعة بتقارير  :العشر م كل طرف، يلجأ إىل اتخاذ مثل هذه التدابب   
يلبى

ائب والرسوم، ذات األثر المماثل،  دورية، حول المحاصيل المتأتية من الرسوم الجمركية والرص 

ة من مراقبة حسن تنفيذ مقتضيات هذا الفصل، بما ال يتعارض مع  حتى تتمكن هذه األخب 

  .ألخرى لهذه االتفاقيةالمقتضيات ا

ون ورة إىل ذلك، بدراسة  :المادة الواحدة والعشر يجوز للجنة المتابعة القيام، إذا دعت الرص 

يرات الطلب المقدم، وكذلك حول تطبيق  ر، حول محتوى وتب  ميدانية للبلد المترص 
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ويد لجنة  ر ببى  م الطرف المترص  المتابعة بكل اإلجراءات المتخذة، أو المزمع اتخاذها. ويلبى 

  .الوثائق والمعلومات، الكفيلة بتسهيل مأموريتها

  الفصل السابع: أحكام ختامية

ون ، عن كل دولة  :المادة الثانية والعشر تنشأ لجنة للمتابعة، تتكون من ممثلي   اثني   دائمي  

اف عل اء، ويوكل إليها اإلرسر ورة، بخب  ، كلما دعت الرص   من دول االتحاد. ويمكن أن تستعي  

  :حسن تطبيق بنود هذه االتفاقية، وخاصة

ي المادتي   الثانية والثالثة من هذه االتفاقية -
 
  .إعداد القوائم المنصوص عليها ف

احات والتوصيات، حول كافة المجاالت المتعلقة بالتبادل التجاري بي   دول  -
تقديم االقبى

  .االتحاد

ي قد تنجم عن تطبيق هذه اال  -
تفاقية، وترفع هذه اللجنة تقاريرها إىل دراسة الخالفات، التى

  .اللجنة الوزارية المتخصصة، قصد بتها

ون ي  :المادة الثالثة والعشر
ي حالة عدم توصل اللجنة الوزارية المتخصصة إىل حل يرض 

ف 

اعات الناجمة عن تفسب  وتطبيق هذه االتفاقية، تحال هذه   
األطراف المتعاقدة، بالنسبة للب 

اعات إىل الهيئ ة من معاهدة إنشاء اتحاد الب   ي المادة الثالثة عشر
ة القضائية، المنصوص عليها ف 

ي    .المغرب العرب 

ون    لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، تقوم األطراف المتعاقدة  :المادة الرابعة والعشر
ً
تسهيال

ي المادة الثانية، الفقرة "ب"، ومواد الفصل 
بإبرام برتوكوالت اتفاق، لتوضيح ما جاء ف 

  .خامس من هذه االتفاقية المذكورةال

ون مة بي   دول  :المادة الخامسة والعشر تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي هذا المجال، سارية المفعول
ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية،  .االتحاد، ف 

وف 

ة ي بنود هذه األخب 
  .يتم العمل بما جاء ف 

ونالمادة ال يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد  :سادسة والعشر

موافقة الدول األخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول 

ي المادة التالية
 لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ً
  .االتحاد، طبقا

ون لتصديق عليها من قبل كافة الدول تخضع هذه االتفاقية ل :المادة السابعة والعشر

ّ  التنفيذ، بعد إيداع وثائق  ي كل منها، وتدخل حب 
 لإلجراءات المعمول بها ف 

ً
األعضاء، وفقا

ي تقوم 
، التى ي المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .بإشعار الدول األعضاء بذلك
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  خمسة
 
عت هذه االتفاقية ف

ّ
ق
ُ
  الحجية القانونية،  و

 
نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

اكية العظم، بتاري    خ  ية العربية الليبية الشعبية االشت  و  19بمدينة رأس النوف بالجماهت 

  .م5555مارس  54و  5و.ر( الموافق  5044ـه، )5055من شعبان  10

 

يت   وإرساء قواعد 54الملحق رقم 
التعاون المتبادل  : اتفاقية خاصة بتفادي االزدواج الرص 

 دول اتحاد المغرب العرب   
ائب عىل الدخل بي     ميدان الرص 

 
 ف

اكية العظم، والمملكة المغربية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 

  ،ال سيما المادة الثالثة منها ، ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
   انطالقا

  ،عل تحقيق أهدافها 
ً
   وعمال

  ، ي نامج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 
ً
   وتنفيذا

  ي توثيق العالقات االقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بي   دول اتحاد
  ورغبة منها ف 

 ، ي  المغرب العرب 

  ي إلرساء قواعد التعاون يت 
ورة عقد اتفاقية لتجنب االزدواج الرص   منها برص 

ً
  واقتناعا

 لتسيب  تنقل األشخاص والبضائع بي   
ً
ائب عل الدخل، وسعيا ي ميدان الرص 

المتبادل ف 

ي 
كة ف  ات وإنجاز مشاري    ع مشبى  عل تبادل الخب 

ً
، وحرصا ي دول اتحاد المغرب العرب 

 شتى المجاالت، 

  :ما يلي اتفقت عل 

  الباب األول

تنطبق أحكام هذه االتفاقية عل األشخاص المقيمي   بإحدى  : األشخاص المعنيون5الفصل 

  .الدول المغاربية المتعاقدة، أو بكل منها

ائب المعنية1الفصل    : الرص 

  
ا
ائب عل الدخل الواقع استخالصها لفائدة دولة  :أول تنطبق هذه االتفاقية عل الرص 

كل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية، كيفما كانت طريقة متعاقدة، و 

  .االستخالص

  
 
ائب المستخلصة عل مجموع المداخيل أو  :ثانيا ائب عل الدخل، الرص  تعتب  كرص 

  .عل عنارص المداخيل

  
 
ي تنطبق عليها هذه االتفاقية، هي  :ثالثا

ائب الحالية، التى   :إن الرص 
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ائب المتعلقة بدخل األشخ -   .اصالرص 

كات - ائب المتعلقة بأرباح الشر   .الرص 

  
 
ي تحدث بعد  :رابعا

ائب من نوع مماثل أو مشابه، التى  عل الرص 
ً
تنطبق االتفاقية أيضا

ائب الحالية أو تعوضها ي يمكن أن تضاف للرص 
  .إمضاء االتفاقية، والتى

ي نهاي
 
ة كل يقع تبادل المعلومات من طرف السلطات المختصة التابعة للدول المتعاقدة ف

يعاتها الجبائية ات المدخلة عل كل من تشر   .سنة، حول التغيب 

  
 
  الباب الثاب

  : تعاريف عامة9الفصل 

 
ا
  .حسب مدلول هذه االتفاقية، ما لم يدل السياق عل خالف ذلك :أول

ي عبارة الدول المغاربية المتعاقدة
ية العربية الليبية  :أ. تعت  الجمهورية التونسية، والجماهب 

اكية العظم، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة  الشعبية االشبى

  .المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية

كات، وكل مجموعات األشخاص  ، والشر ب. تشمل لفظة "شخص" األشخاص الطبيعيي  

  .األخرى

كة" كل شخص معنوي، أو كل كائن يعتب  بمثا ي لفظة "رسر
بة شخص معنوي، قصد ج. تعت 

يبة   .توظيف الرص 

 ، ي عبارتا "مؤسسة دولة متعاقدة" و "مؤسسة الدول المتعاقدة األخرى"، عل التواىلي
د. تعت 

ي الدول المتعاقدة 
ي دولة متعاقدة، ومؤسسة يستغلها مقيم ف 

مؤسسة يستغلها مقيم ف 

  .األخرى

ي عبارة "النقل الدوىلي 
أو طائرة مستغلة من طرف كل نقل يتم بواسطة سفينة  "ـه. تعت 

 إذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة 
ّ
مؤسسة، يكون مقر إدارتها الفعلية بدولة متعاقدة، إال

  .بي   نقاط، توجد داخل الدول المتعاقدة األخرى

  :و. تدل كلمة "مواطنون" عل

، الذين لهم جنسية دولة متعاقدة (1)   .جميع األشخاص الطبيعيي  

ي    ع جميع األشخ (2)  للتشر
ً
كات األشخاص والجمعيات، المكونة وفقا ، أو رسر اص المعنويي  

  .الجاري به الع  مل بدولة متعاقدة
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ي نص عليها الفصل 
ائب، التى يبة" عل الرص    .من هذه االتفاقية 0ز. تدل كلمة "رص 

ي عبارة "السلطة المختصة
  :"وتعت 

ي ذلكبالنسبة للجمهورية التونسية: وزير االقتصاد والمالية، أ (3)
 
  .و ممثله المرخص له ف

بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية: الوزير المكلف بالمالية، أو ممثله  (0)

ي ذلك
 
  .المرخص له ف

اكية العظم: أمي   اللجنة الشعبية  (1) ية العربية الليبية الشعبية االشبى بالنسبة للجماهب 

  .العامة للخزانة

ة اإلسالمية: وزير االقتصاد والمالية، أو ممثله المرخص بالنسبة للجمهورية الموريتاني (0)

ي ذلك
 
  .له ف

  .بالنسبة للمملكة المغربية: وزير المالية أو من ينيبه (1)

 
 
لتطبيق االتفاقية من طرف دولة متعاقدة، يكون لكل عبارة لم يرد تعريفها، المعت  الذي  :ثانيا

ي    ع الدولة المتعاقدة، المتعلق بالرص   ي هي موضوع االتفاقية، يخصص لها حسب تشر
ائب التى

  .إال إذا اقتىص  السياق خالف ذلك

  : المقيم0الفصل 

 
ا
ي عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " كل شخص يخضع  :أول

حسب مدلول هذه االتفاقية، تعت 

ي    ع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره، أو محل إقامته،  يبة بهذه الدولة، بمقتىص  التشر للرص 

  .أو بحكم كل مقياس آخر مماثلأو مقر إدارته، 

 
 
 بإحدى الدول  :ثانيا

ً
 ألحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل، مقيما

ً
،وفقا إذا اعتب  شخص طبيىعي

  :المتعاقدة، تقع تسوية وضعيته عل النحو التاىلي 

ي يكون له فيها مسكن دائم تحت ترصفه. 
 بالدولة المتعاقدة، التى

ً
أ. يعتب  هذا الشخص مقيما

 بالدولة المتعاقدة، أما إذا  
ً
ي إحدى الدول المتعاقدة األخرى، يعتب  مقيما

كان له مسكن دائم ف 

ي له بها عالقات شخصية واقتصادية أوثق )مركز المصالح الحيوية (. 
 التى

ي حالة 
ي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، وكذلك ف 

ب. إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة، التى

ي عدم وجود مسكن دائم تحت ت
 بالدولة التى

ً
ي أي من الدول المتعاقدة، يعتب  مقيما

رصفه ف 

  .اعتاد اإلقامة بها

ج. إذا كانت له إقامة معتادة بكل من الدول المتعاقدة، أو إذا لم تكن له إقامة معتادة بأي 

ي يحمل جنسيتها
 بالدولة المتعاقدة التى

ً
  .منها، فإنه يعتب  مقيما
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ي ينتمي إليها الشخص، د. إذا لم تمكن المقاييس، 
السابقة الذكر، تعيي   الدولة المتعاقدة التى

ك ""تثبت ي الموضوع باتفاق مشبى
 
  .السلطات المختصة بالدولة المتعاقدة ف

 
 
 ألحكام الفقرة األوىل  :ثالثا

ً
 بكل من الدول المتعاقدة، وفقا

ً
إذا اعتب  شخص غب  طبيىعي مقيما

 بالدولة المت
ً
ي يوجد فيها مقر إدارته الفعليةمن هذا الفصل، يعد مقيما

  .عاقدة التى

يت   1الفصل 
ي تنفيذ أحكام هذه االتفاقية، الدولة  : الموطن الرص 

 
، ف ي يت 

يعتب  الموطن الرص 

يبة ي يتحقق فيها الدخل الخاضع للرص 
  .التى

  : المؤسسة الدائمة9الفصل 

ي مفهوم االتفاقية، منشآت ثابتة ل
 
ي عبارة "مؤسسة دائمة"، ف

: تعت 
ً
ألعمال، حيث تمارس أوال

  .المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها

: تشمل عبارة "مؤسسة دائمة" بالخصوص
ً
  :ثانيا

  .أ. مقر اإلدارة
ً
  .ب. فرعا

ً
ة بناء أو  .و. مغازة للبيع .د. مصنعا.ً ـه. ورشة .ج. مكتبا ز. حظب 

ح.  .الثة أشهرتركيب أو أنشطة مراقبة، يقع القيام بها داخلها، إذا تجاوزت مدة إقامتها ث

مستودع أو مغازة أو منشآت أخرى، إلبقاء كمية البضائع عل ملك المؤسسة، تقام منها كميات 

ط.  .لتنفيذ طلبيات، سواء كان المستودع المذكور يديره مستخدم أو عون تابع للمؤسسة

 أو أي مكان آخر الستخراج الموارد الطبيعية
ً
ول أو غاز، محجرا ، بب  ببى

ً
ديم ي. تق .منجما

ي ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة، تعمل بواسطة أجراء أو 
الخدمات، بما ف 

، وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض   .موظفي  

 
 
  :برصف النظر عن األحكام السابقة لهذا الفصل، ال يعتب  أن هناك مؤسسة دائمة :ثالثا

 (ات لغرض الخزن أو عرض بضائع   .المؤسسة فقط أ( إذا استعملت التجهب  

 (إذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة، لغرض خزنها أو عرضها فقط )ب.  

 (إذا أودعت بضائع عل ملك المؤسسة، لغرض تصنيعها من طرف مؤسسة أخرى ج )

  .فقط

 ( اء البضائع أو جمع معلومات د( إذا استعملت منشآت ثابتة لألعمال، لغرض رسر

  .للمؤسسة

 (إذا استعملت منشآه ) ت ثابتة ألعمال المؤسسة فقط، لغرض القيام بأي نشاط

ي 
يطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل ف  آخر ذي صبغة إضافية أو تمهيدية، رسر

ي يمارس بها
  .الدولة التى
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من هذا الفصل، إن الشخص الذي يعمل بدولة  0و 3برصف النظر عن أحكام الفقرتي    :رابعا

تعاقدة األخرى )فيما عدا الوكيل الذي يتمتع بوضعية متعاقدة، لحساب مؤسسة بالدولة الم

مستغلة، والمشار إليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل(، يعتب  له مؤسسة قارة بالدولة 

  :األوىل

ها، عادة، وتسمح له بإبرام العقود باسم المؤسسة، أ ) ( إذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يبارسر

 إذا كانت أنشطة هذا الشخص
ّ
من هذا  1ال تتعدى حدود األنشطة المذكورة بالفقرة  إال

ي نطاق منشأة دائمة لألعمال، ال تجعل من هذه المنشأة 
 
ي إذا وقعت ممارستها ف

الفصل، والتى

  .الدائمة لألعمال مؤسسة دائمة، حسب مضمون الفقرة المذكورة

ي الدولة األوب)
 
ىل بكمية بضائع، ( إذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة، وكان يحتفظ، عادة، ف

  .يأخذ منها السلع بانتظام، لغرض التسليم لحساب المؤسسة

 
 
ي إحدى الدول المتعاقدة  :خامسا

 
ال يعتب  أن له مؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة دائمة ف

 بواسطة سمسار، أو وكيل عام، أو أي 
ً
ي إحدى هذه الدول نشاطا

األخرى، لمجرد ممارستها ف 

ط ي نطاق نشاطهم العادي وسيط له وضع مستقل، عل رسر
  .أن يعمل هؤالء األشخاص ف 

 
 
كة مقيمة بإحدى  :سادسا كة مقيمة بدولة متعاقدة، تراقب أو تكون مراقبة من قبل رسر إن رسر

الدول المتعاقدة األخرى، أو تمارس نشاطها داخل هذه الدولة )سواء عن طريق مؤسسة 

ي حد ذاته أن يجعل من أيهما م
ي ف 
  .ؤسسة دائمة لألخرىدائمة أم ال(، ال يكق 

  مجال التجهت   واألشغال 55الملحق رقم 
 

: اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية، ف

 دول اتحاد المغرب العرب   
 العمومية بي  

إن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية 

ية العربية الليبي اكية العظم، والمملكة الديموقراطية الشعبية، والجماهب  ة الشعبية االشبى

 المغربية، 

، ال سيما المادة الثالثة منها، - ي  من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
  انطالقا

ً
وسعيا

ي مجال التجهب   
 للتعاون ف 

ً
امج عمله، وتشجيعا  لب 

ً
منها لتحقيق أهداف االتحاد ، وتنفيذا

 واألشغال العمومية، 

  :يىل  اتفقت عىل ما 

  الباب األول: اعتبارات عامة

  الفصل األول: أهداف االتفاقية
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ي للصفقات العمومية، من أجل إنجاز األشغال  ي وضع إطار مغارب 
 
تكمن هذه األهداف ف

ي مجال التجهب   واألشغال العمومية، داخل اتحاد 
 
ويد بالمواد والخدمات والدراسات، ف والبى 

، من طرف أشخاص معنويي    ي   . وذاتيي   مغاربيي   المغرب العرب 

: ميدان التطبيق  
 
  الفصل الثاب

مة من طرف الدولة، والجماعات  ي ميدان هذا التنظيم جميع الصفقات، المب 
 
تدخل ف

، مع  ي المحلية، والمؤسسات، والمقاوالت العمومية، داخل أقطار اتحاد المغرب العرب 

  .أشخاص معنويي   وذاتيي   مغاربيي   

  الفصل الثالث: مصطلحات

  :يقصد بالعبارات التالية، قصد تطبيق هذا التنظيم، ما يىل  

، قصد تنفيذ :الصفقة - ي
ي الفصل الثاب 

مه جهة من الجهات المشار إليها ف  ، تب  ي عقد كتاب 

وع، أو تزويد بمواد أو خدمات أو دراسات   .مشر

  الصفقة -
 
، لتنفيذ :المشارك ف

ً
ي أو المعنوي، الذي تم اختياره، نهائيا

  .الصفقة الشخص الذابى

ي توجد فيها اإلدارة، أو :الدولة المعنية بالصفقة -
، التى ي إحدى دول اتحاد المغرب العرب 

وع   .المؤسسة صاحبة المشر

وع - ي تنظم، وتسهر عل تنفيذ الصفقة:صاحب المشر
  .اإلدارة أو المؤسسة أو الهيئة، التى

، ين:التكتل - ، معنويي   كانوا أو ذاتيي   تمون إىل دولة أو أكبر من مجموعة أشخاص متضامني  

ي تنفيذ الصفقة
  .دول األعضاء، يشاركون ف 

ي أو :المقاولة الثانوية -
ي أو معنوي، يسند إليه صاحب الصفقة التنفيذ، الجزب 

شخص ذابى

، للصفقة   .الكلي

وع موضوع :كراس المقتضيات الخاصة - وط الخاصة، المتعلقة بالمشر وثيقة، تشمل الشر

  .الصفقة

كةالفصل الرابع   :: مقتضيات تنظيمية مشت 

  تنظيم الصفقات العامة، باالتحاد
 
  تراع المبادئ العامة التالية ف
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-  ، إبرام الصفقات عل مبدأ المنافسة داخل جميع دول االتحاد. ويبقى االتفاق المبارسر

  .أو المنافسة المحدودة، حالة استثنائية

وط المشاركة، بالنسبة لجميع ا -   .لمرشحي   المغاربيي   المساواة فيما يخص رسر

ي وإدارته المركزية،  -
 إلحدى دول االتحاد، ما دام مقره القانوب 

ً
ويعتب  المرشح منتميا

  .موجودين بهذه الدولة

م  -
ِ
ي نطاق الصفقات، يقد

 
ي انتظار وضع نظام موحد، لتأهيل وتصنيف المقاوالت ف

 
ف

ي الصفقة شهادة من الوزارة، أو األمانة المختصة بالبل
 
د، الذي ينتمي إليه، المشارك ف

ي أن ال تتعدى مدة صالحية هذه 
ي إطار تخصصاته. وينبىع 

 
ز مؤهالته وقدراته ف تب 

  .الشهادة سنة، منذ تاري    خ توقيعها

توحيد ظروف إيصال المعلومات، حول الصفقات العمومية، إىل المعنيي   بجميع  -

  .دول االتحاد

- ،
ً
 أو كليا

ً
ي نقل المواد، جزئيا

 
والمعدات واألشخاص، إلنجاز  حرية صاحب الصفقة ف

  .الصفقات

  .إمكانية تحويل جزء من مجموع قيمة الصفقة -

ي جميع دول االتحاد -
  .إقرار مبدأ التسبيقات ف 

ي دفع المستحقات -
  .إقرار مبدأ التعويض عن التأخب  ف 

  الفصل الخامس: اختيار المواد والمقاوالت الثانوية

والمعايب  والمواصفات المعمول بها بالبلد  تعتب  جميع المنتجات، الخاضعة للمقاييس

ي جميع دول االتحاد
  .المنتج، منتجات وطنية، مقبولة االستعمال ف 

 توريد وتصدير هذه المنتجات، خاضعي   للتنظيمات 
ي غياب نظام جمركي موحد، يبقى

وف 

ي كل دولة
  .المعمول بها ف 

 بموافقة  
ً
وع. كما ويبقى اللجوء إىل المقاولة الثانوية، مرهونا كتابية مسبقة، من صاحب المشر

وع، ويمكن لهذه المقاولة، أن  ي أن تكون هذه المقاولة مقبولة من طرف صاحب المشر
ينبىع 

 
ً
ي جميع الحاالت يبقى صاحب الصفقة مسؤوال

تنتمي إىل أي دولة من دول االتحاد. وف 

ي ينفذها المقاول الثانوي
 عن الخدمات، التى

ً
  .شخصيا

: حول  
  مبادئ إبرام الصفقات الباب الثاب 

  الفصل السادس: اإلشهار

ي الجدول التاىلي 
ي يفوق، أو يساوي تقديرها المبالغ المبينة ف 

  :بالنسبة للصفقات، التى



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

255 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

طبيعة 

 الصفقة 

بالدينار 

ي   الليت 

بالدينار 

 التونشي 

بالدينار 

 الجزائري 

بالدرهم 

ي   المغرب 

باألوقية 

 الموريتانية 
   

     400  40  80  4  2  :األش غ  ال

ويدات      100  10  20  1.0  0.5  :البى 

     20  2  4  0.2  0.1  :الدراسات

  .التقديرات بالمليون

  
 
م دول االتحاد باإلشهار عنها عىل النحو اآلب   :تلت  

ي جرائد دول االتحاد -
 
  .تنشر اإلعالنات، المتعلقة بالعروض، ف

 من  -
ً
ي كل تبعث اإلعالنات، قبل ثالثي   يوما

 
ها، إىل جريدتي   عل األقل، ف تاري    خ نشر

  .دولة من دول االتحاد

ويبي   اإلعالن المدة الممنوحة للمشاركي   لتقديم عروضهم، وذلك بتحديد التاري    خ  -

وع   .األقىص الستالم العروض من طرف صاحب المشر

  .الناتولهذا الغرض، تحدد كل دولة الئحة الجرائد، المرخص لها بنشر هذا النوع من اإلع

ويجب أن تنص الرسالة، المرفقة لإلعالن، عل أن يتم نشر اإلعالن خالل خمسة وأربعي   

ي 
 عل األقل، قبل التاري    خ المحدد للتوصل بالعروض. يمكن توجيه نفس اإلعالن، وف 

ً
يوما

نفس الظروف، بالنسبة للصحافة، إىل السفارات المغاربية بالدولة المعنية بالصفقة، وإىل كل 

، أو اإلشهار، أو الصفقات، أو المقاوالت، أو مكاتب  هيئة كة، تهتم بالنشر مغاربية مشبى

 
ً
  .الدراسات، كلما تم تأسيسها، عل أن هذا اإلجراء ال يعد إلزاميا

ي ملف المنافسة، قبل التاري    خ األقىص المحدد لتقديم العروض، يعلن 
ات ف  وإذا طرأت تغيب 

تيب ات بنفس البى ي استعلمت لنشر عن فحوى هذه التغيب 
ات الزمنية، ونفس الوسائل، التى

  .المعلومات، المتعلقة بملف المنافسة األصلي 

ي الجدول السابق، فيبقى 
ي تقّل تقديراتها عن المبالغ المشار إليها ف 

أّما بالنسبة للصفقات، التى

تيبات السابق ذكرها، أو استعمال المقتضيات المعمو  ي نهج البى
وع ف  ل الخيار لصاحب المشر

ي هذا المضمار
  .بها ف 

  الفصل السابع: المعايت  والمقاييس والمواصفات التقنية

ي كراس، المقتضيات الخاصة بأصل المعايب  والمقاييس وكذا 
وع، ف  يحدد صاحب المشر

  .المواصفات التقنية الالزم العمل بها، قصد تنفيذ الصفقة
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وط   الفصل الثامن: كراسات الشر

المقتضيات الخاصة، تخضع الصفقة إىل مقتضيات الكراسات األخرى، عالوة عل كراس 

  .المعمول بها بالدولة المعنية بالصفقة

 ال يتجزأ من عقد الصفقة
ً
  .وتعتب  هذه الكراسات جزءا

ي  
 
ي حالة إصدار كراس موحد من هذه الكراسات، فسيتم تطبيقه بدل الكراس المعمول به ف

 
وف

ي الصفقات،
 
ي  كل دولة عل حدة، ف

م بمقتىص  هذا التنظيم، باستثناء الصفقات، التى ي تب 
التى

  .تكون سارية المفعول عند تاري    خ هذا اإلصدار

  الفصل التاسع: أثمان الصفقات

تحرر العروض بعملة الدولة المعنية بالصفقة. كما تتم الدفعات بنفس العملة. إال أنه يمكن 

ر  ، يب  ي
ه بعملة قابلة للرصف، ويحدد كراس للمرشح، أن يطلب التحويل، الكلي أو الجزب 

وط وعملة التحويل   .المقتضيات الخاصة نسبة ورسر

وع، فإن الدفع يتم بهذه الدولة  ي ينتمي إليها صاحب المشر
حينما يقع الدفع بعملة الدولة، التى

ف بها بنفس الدولة   .بواسطة مؤسسة بنكية، أو الخزينة العامة، أو أي مؤسسة مالية معبى

وع، فإن  وحينما تستوج ي ينتمي إليها صاحب المشر
ب الصفقة الدفع بغب  عملة الدولة، التى

  .كراس المقتضيات الخاصة، يضبط كيفية هذا الدفع

ي ينتمي إليها 
ويمكن أن يتم ذلك، إما بتحويل المبالغ المعنية إىل مؤسسة مالية بالدولة، التى

ي حساب صاحب الصفقة بالدولة،
ي ينتمي إليها صاحب  صاحب الصفقة، وإما بتحويلها ف 

التى

يعها المتعلق بالرصف، يسمح بذلك وع، إذا كان تشر   .المشر

وط  - ، ألثمنة الصفقات، ورسر يحدد كراس المقتضيات الخاصة الطابع الثابت، أو المتغب 

  .مراجعة هذه األثمنة

: الضمانات   الفصل العاشر

يجب تقديم هذه من قيمة العرض. و  %3تحدد الضمانة المؤقتة بنسبة مئوية تبلغ  -

  .الضمانة داخل الظرف المغلق، الذي يشمل التعهد

ي نسبة  -
ي مدة ال  %1وتحدد قيمة الضمانة النهائية ف 

من مبلغ الصفقة. ويجب تقديمها ف 

، بعد تاري    خ تبليغ المصادقة عل الصفقة
ً
  .تتجاوز ثالثي   يوما
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ي نس -
 
من مبلغ  %1بة كما تخضع الدفعات المتوالية إىل حجز برسم جودة الخدمات، ف

  .الدفعات

مة من طرف المؤسسات  -
ه
وتجوز تغطية الضمانة المؤقتة، والنهائية، بضمانات بنكية مسل

المقبولة لدى السلطات المختصة بإحدى دول االتحاد. كما يجوز رصف االقتطاعات برسم 

م من طرف المؤسسات اآلنفة الذكر، يكون ساري 
ه
جودة الخدمات مقابل ضمان بنيي مسل

  .لمفعول إىل حد نهاية مدة الضمانا

ولهذا الغرض، تنشر السلطات المختصة بكل دولة الئحة رسمية للمؤسسات، المرخص  -

  .لها بتسليم هذه الضمانات

ام بالعروض : مدة االلت     الفصل الحادي عشر

 
ً
مي   بعروضهم لمدة أقصاها تسعون يوما  

  .يبقى المشاركون ملبى

امهم لهذا ا ي حالة عدم احبى
 
وعوف  لصاحب المشر

ً
ام، فتصبح الضمانة المؤقتة ملكا   .اللبى 

، خالل هذه المدة،  وع، أنه ليس بإمكانه اختيار أحد المشاركي   إال أنه إذا اعتب  صاحب المشر

 ،
ً
م باألجل الجديد سوى من وافقوا منهم، كتابيا فيجب عليه إخبار المشاركي   بذلك، وال يلبى 

وععل التمديد المحدد من طرف صاحب ا   .لمشر

: إقامة صاحب الصفقة   عشر
  الفصل الثاب 

ويدات   له قرب مكان األشغال، أو البى 
ً
 ثابتا

ً
يجب عل صاحب الصفقة، أن يبي   إقامته أو عنوانا

ي حالة ما إذا لم 
بمواد، أو خدمات، أو الدراسات، ويمكن له تعيي   موكل بنفس هذا العنوان. وف 

تبليغ المصادقة عل الصفقة، فتتم جميع التبليغات يتم هذا اإلجراء، خالل شهرين بعد 

والمراسالت، المتعلقة بالصفقة، بمقر الجماعة المحلية، أو ما يقوم مقامها بمكان إنجاز 

  .الصفقة

: التأمينات   الفصل الثالث عشر

ي 
، للتأمي   برسم الصفقة. وف  ، أو غب  اإللزامي يضبط كراس المقتضيات الخاصة الطابع اإللزامي

، أحد، أو بعض، أو كل الميادين التاليةحال
ً
، وجوبا   :ة اإللزام، يغطي التأمي  

ي يتحمل صاحب الصفقة مسؤوليتها، برسم إنجاز األشغال، أو  -
ار أو الخسارات، التى األرص 

ويدات   .نقل البى 

ي حالة حوادث تقع  -
مسؤولية صاحب الصفقة برسم حوادث الشغل، والمسؤولية المدنية، ف 

، أو ل ي إطار إنجاز الصفقةللغب 
، ف  وع، أو لمستخدمي هذا األخب 

  .صاحب المشر
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ي حالة اإللزام، يتم عقد هذا التأمي   لدى مؤسسة مقبولة بإحدى الدول، وتسليم 
 
وف

، بعد تاري    خ تبليغ 
ً
ي أجل ال يفوق شهرا

 
وع، ف المستندات المتعلقة به إىل صاحب المشر

  .المصادقة عل الصفقة

  .ة بكل دولة الئحة المؤسسات، المرخص لها بعقد هذه التأميناتوتنشر السلطات المختص

، عند الطلب، بإثبات األداءات المنتظمة ألقساط  ويجب عل صاحب الصفقة، أن يدىلي

  .التأمي   

: الدفعات المقدمة   الفصل الرابع عشر

وتعد الدفعات المقدمة إلزامية للصفقات، كيفما كان نوعها. ويحدد كراس المقتضيات 

ي يجب أن ال تتجاوز ال
من قيمة الصفقة وملحقاتها،  %00خاصة نسبة هذه الدفعات، التى

وط منحها وحسمها   .عند االقتضاء، وكذا رسر

ي الفصل 
ويجب ضمان هذه الدفعات من قبل مؤسسة من بي   المؤسسات، المشار إليها ف 

  .العارسر 

  الدفع
 
: فوائد التأخت  ف   الفصل الخامس عشر

تب عل ذلك تمتيع إذا لم يتم الدفع  ، بعد تاري    خ االستحقاق، فيبى
ً
ي أجل تسعي   يوما

الفعلي ف 

ي تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي هذا األجل
، التى   .صاحب الصفقة بفوائد التأخب 

ي بلد صاحب 
وتحتسب هذه الفوائد عل أساس النسبة المالية، المعمول بها لهذا الغرض ف 

وع   .المشر

ي هذا 
ي    ع ف  ي غياب تشر

وع، فيلجأ إىل معدل النسب، المعمول وف  الباب بدولة صاحب المشر

ي أقطار االتحاد األخرى
  .بها لهذا الغرض ف 

ي هذا المضمار
ي كل دولة النسبة، المعمول بها ف 

  .وتنشر السلطات المختصة ف 

  
: النظام الجباب    الفصل السادس عشر

 ، ي
 بعي   االعتبار النظام الجباب 

ً
ي دولة صاحب يجب أن يكون الثمن آخذا

الجاري به العمل ف 

وع   .المشر

يعات والقواني    ام التشر : احت    الفصل السابع عشر
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ي 
ي الدولة، التى

 
، الجاري بها العمل ف يعات والقواني   م التشر يجب عل صاحب الصفقة، أن يحبى

، والطرق والنظافة،  وع، وال سيما المتعلقة منها بالملك العمومي
ينتمي إليها صاحب المشر

  .ة الشغل، والبيئةوحماي

: مستخدمو صاحب الصفقة   الفصل الثامن عشر

وع،  ي دولة صاحب المشر
 
، الجاري بها العمل ف ي إطار القواني  

 
مع مراعاة اإلجراءات المطبقة ف

وع، أن يأخذ التدابب  الالزمة لدى السلطات  ي مجال اليد العاملة، يتعي   عل صاحب المشر
 
ف

ي دولته، قصد منح جميع
 
ها  المختصة ف ي يعتب 

رخص اإلقامة للمستخدمي   وعائالتهم، التى

  .صاحب الصفقة الزمة

وع، عل  ي دولة صاحب المشر
 
وط العامة للشغل، الجاري بها العمل ف وتطبق القواعد والشر

  .مستخدمي صاحب الصفقة، بما فيها القواعد، المتعلقة بالحد األدب  لألجور

: مسؤولية صاحب الصفقة   الفصل التاسع عشر

 
ً
وع، عل المنشآت، طبقا ي للمشر

، بعد االستالم االبتداب 
ً
يظل صاحب الصفقة مسؤوال

وع بهذا الصدد ي دولة صاحب المشر
يعات، الجاري بها العمل ف    .لمقتضيات التشر

ي 
أّما فيما يتعلق بالدراسات، فإن مسؤولية صاحب الصفقة، تبقى سارية المفعول، وذلك ف 

 للقواني   
ً
ي الدولة المعنية بالصفقة اآلجال المحددة طبقا

يعات، الجاري بها العمل ف    .والتشر

  الباب الثالث: حول التنبيه وفسخ الصفقة

ون: فسخ الصفقات   الفصل العشر

ي حالة وفاة صاحبها، أو إفالسه. ويحدد كراس 
وع فسخ الصفقة ف  يمكن لصاحب المشر

،  .المقتضيات الخاصة ظروف هذا الفسخ
ً
إذا لم يِف صاحبها ويمكن فسخ الصفقة، أيضا

، بواسطة رسالة 
ً
وع تنبيها ي هذه الحالة، يجب أن يوجه له صاحب المشر

اماته. وف  بالبى 

ي أجل محدد، ال 
اماته، ف  مضمونة الوصول إىل العنوان المتعاقد عليه، يدعوه فيها بالقيام بالبى 

، ابتداء من تاري    خ تبليغ التنبيه
ً
  .يمكن أن يقّل عن ثالثي   يوما

ون: تأجيل أو إيقاف الصفقةالفصل الوا   حد والعشر

، سواء 
ً
وع تأجيل الصفقة لمدة تفوق ستة أشهر، أو إيقافها نهائيا عندما يقرر صاحب المشر

ام  قبل بداية التنفيذ أو بعده، فإن من حق صاحب الصفقة المطالبة بفسخها، مع احبى

وط التالية   :الشر
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  .أن يتم دفع الجزء، الذي أنجز من الصفقة -

تفيد صاحب الصفقة من التعويض، إذا تبي   أن إيقاف أو تأجيل الصفقة، قد أن يس -

 
ً
ارا   .ألحق به أرص 

ي حالة عدم االتفاق، تطبق مقتضيات 
 
، كلما أمكن ذلك. وف ي

اض  ويحدد هذا التعويض بالبى

ين بالباب الرابع   .الفصل الرابع والعشر

ون: تعديل حجم الصفقة   والعشر
 
  الفصل الثاب

ي حد أقصاه يبقى لصاحب الم
 
ي تعديل الصفقة، بالزيادة أو النقصان، ف

 
وع الحق ف من 00jشر

ي األثمان، أو 
 
ي المطالبة بأي تعديل ف

 
القيمة األولية للصفقة، دون أن يكون لصاحبها الحق ف

ي هذه الحالة، يحتفظ بحق المطالبة بتعديل مدة اإلنجاز
 
  .الحصول عل أي تعويض. وف

ي األثمان، ومدة اإلنجاز، كلما فاقت أو إال أن صاحب الصفقة، يبقى له 
 
ي إعادة النظر ف

 
الحق ف

ي الصفقة11jنقصت الكميات، المتعلقة بثمن ما بنسبة 
ي الكميات المحددة ف 

  .ف 

ي قد تنتج عن هذه التعديالت، قصد 
ي هذه الحاالت، يتدارس المتعاقدون الخسارات، التى

وف 

، إىل ي
اض  ي يمكن منحها، بالبى

ي  . صاحب الصفقة، عن طريق ملحق لهاإقرار التعويضات، التى
وف 

ين بالباب  حالة عدم الحصول عل اتفاق بهذا الشأن، تطبق مقتضيات الفصل الرابع والعشر

  .الرابع

من القيمة األولية للصفقة، فيحق لصاحبها المطالبة  %20أما إذا تجاوزت نسبة التعديل 

ي تنفيذها، 
وط لالستمرار ف  اح رسر يطة أن بفسخ الصفقة، أو اقبى عن طريق ملحق للصفقة، رسر

، بعد معاينة هذا التجاوز
ً
 واحدا

ً
ي أجل ال يتعدى شهرا

  .يفعل ذلك ف 

ون: غرامة التأخت   ي حالة  الفصل الثالث والعشر
، ف  يخضع صاحب الصفقة لغرامات التأخب 

 ، ي الموعد المتفق عليه. وتتحدد نسبة، أو قيمة غرامة التأخب 
تأخره عن تنفيذ الصفقة ف 

وط توقيعها عل صاحب الصفقة، بأي من كراسات المقتضيات الخاصة وك يفية، ورسر

  .بالصفقة

اعات   الباب الرابع: حول الت  

  
اض  اعات بالت  ون: فصل الت   وع : الفصل الرابع والعشر كلما وقع نزاع بي   صاحب المشر

إىل وصاحب الصفقة، ناتج عن تفسب  مقتضيات الصفقة، أو تنفيذها، فال يجب االلتجاء 

ي الدولة 
 بعد استنفاد الطرق الودية لحله حسب التنظيمات، الجاري بها العمل ف 

ّ
القضاء، إال

  .المعنية بالصفقة
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ون: االلتجاء إىل القضاء بعد عدم جدوى اإلجراء المذكور بالفصل : الفصل الخامس والعشر

، أو كليهما، إىل المحاكم المختصة، ي دولة  السابق، يتم االلتجاء، من أحد الطرفي  
 
الموجودة ف

وع   .صاحب المشر

وع ي دولة صاحب المشر
 
  .ويطبق القانون المعمول به ف

  الباب الخامس: حاالت تطبيقية

ون: حالة التناقض ي حالة تناقضها مع مقتضيات التنظيمات : الفصل السادس والعشر
 
ف

ح مقتضيات هذه االتفاقية   .الداخلية لكل دولة، ترجَّ

ون:  بالنسبة لكل المقتضيات األخرى، :  حالة سكوت االتفاقية الفصل السابع والعشر

ي هذه االتفاقية، فيعمل بالنصوص 
 
المنظمة للصفقات العمومية، وغب  المنصوص عليها ف

وع ي الدولة صاحبة المشر
 
  .المطبقة ف

  الباب السادس: أحكام ختامية

ون   .ات المتعددة األطرافرسيان مفعول االتفاقيات، الثنائية واالتفاقي الفصل الثامن والعشر

ي هذا المجال،  -
مة بي   دول االتحاد، ف  تبقى االتفاقيات، الثنائية أو المتعددة األطراف، المب 

ي 
ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية، يتم العمل بما جاء ف 

سارية المفعول. وف 

ة   .بنود هذه األخب 

ون: تعديل أحكام االتفاقي يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من : ةالفصل التاسع والعشر

إحدى دول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد 

ي المادة التالية
 لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ً
  .التصديق عليه من كافة دول االتحاد، وفقا

تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة  الفصل الثالثون: نفاذ أحكام االتفاقية

ي كل منها
 لإلجراءات المعمول بها ف 

ً
ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق  .الدول األعضاء، وفقا وتدخل حب 

ي تقوم 
، التى ي المصادقة عليها من طرف هذه الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .بإشعار الدول األعضاء بذلك

عت ب
ّ
ق  55و.ر( الموافق  5041ـه، )5059جمادى األوىل  51مدينة نواكشوط، بتاري    خ وُ

  الحجية القانونية5551نوفمب ر 
 
  خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها ف

 
  .م، ف
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ي للمسافرين  51الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب   خاصة بالنقل الت 
: اتفاقية بي  

 والبضائع والعبور 

اكية العظم، والمملكة المغربية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 

، ال سيما المادة الثالثة منها،  - ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
 انطالقا

-  
ً
 عل تحقيق أهدافها،  وعمال

-  ، ي امج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 
ً
 وتنفيذا

ي توثيق العالقات االقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بي   دول اتحاد  -
 
ورغبة منها ف

 ، ي  المغرب العرب 

ورة تعزيز وتسهيل النقل عل الطرقات، لألشخاص والبضائع، بينها  -  منها برص 
ً
واقتناعا

 والعبور بدولها، 

  :ت عىل ما يىل  اتفق

  الباب األول: مجال التطبيق والتعاريف

ي للمسافرين والبضائع، بي   الدول  :المادة األوىل تطبق أحكام هذه االتفاقية عل النقل الب 

، بواسطة  ي تعب  أراضيها من طرف متعاملي   وطنيي  
، أو التى ي ي اتحاد المغرب العرب 

األعضاء ف 

ي إحدى الدول المتعاقد
  .ةعربات مرقمة ف 

  :من خالل هذه االتفاقية يعت  ب  :المادة الثانية

ر  :السلطة المختصة -1
ْ
ي الهياكل الرسمية، أمانات ووزارات وهيئات عامة أخرى، بكل قط

تعت 

فة عل قطاع النقل عل الطرق، أو ذات العالقة بقضايا  ، المشر ي من أقطار اتحاد المغرب العرب 

  .العبور والمرور

ي اتحاد المغرب شخص طبي :الناقل -2
، أو شخص معنوي من إحدى الدول األعضاء ف  ىعي

 لألحكام القانونية والتنظيمية 
ً
ي للمسافرين أو البضائع، طبقا ، معتمد للقيام بالنقل الب  ي العرب 

ي إحدى البلدان المتعاقدة
ي بلده، وعامل ف 

  .السارية المفعول ف 

ي ذلك م :وسيلة النقل -3
قطورة أو نصف مقطورة مصممة أي عربة برية ذات محرك، بما ف 

 للنقل
ً
  .خصيصا

: قواعد الدخول  
  الباب الثاب 
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  :يخضع دخول العربات للقواعد التالية :المادة الثالثة

ي القطر التابعة له، وتحمل شهادة تسجيل سارية  - أ -
 
يجب أن تكون العربة مسجلة ف

  .المفعول

ر من أقطار المغرب  تعامل العربات بنظام اإلفراج المؤقت، وال تطالب، -ب -
ْ
ي أي قط

 
ف

ي سيسمح بها 
ة التى ائب والرسوم الجمركية، وذلك للفبى ي المقصود، بسداد الرص  العرب 

  .من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر

  الباب الثالث: النقل العموم  للركاب

يجوز، بموافقة األطراف المعنية، ضبط خطوط بي   مدن أقطار المغرب  :المادة الرابعة

ي 
كات النقل العام للركاب، التى ي مسارات متفق عليها، ويتم تشغيلها بواسطة رسر

 
، ف ي العرب 

ر
ْ
ي كل قط

 
  .تحددها السلطات المختصة ف

وط،  :المادة الخامسة كات، يتضمن تحديد المسارات، والشر يتم اتفاق بي   تلك الشر

خطوط، بعد والتفاصيل، وعدد الرحالت، والتعريفة، وأسلوب التذاكر، وتشغيل هذه ال

ي بالخطوط المتفق عليها
ر معت 

ْ
  .مصادقة الجهات المختصة بكل قط

  :المادة السادسة

م سائق عربة النقل العمومي بحمل قائمة، محررة باللغة العربية، بأسماء  -أ  -
يلبى 

وجنسيات الركاب، ويستظهر هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بكل 

ر مقصود
ْ
  .قط

جوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تقوم بنقل الركاب من مكان إىل آخر داخل ال ي -ب -

  .األقطار غب  المسجلة فيها العربة، إال بموافقة السلطات المختصة

ي القطر المقصود أو  -ج -
ة البقاء، ال يجوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تبقى ف 

فبى

ة تتجاوز المدة المسموح ب ي الحاالت المعبور لفبى
ها من السلطات المختصة، إال ف 

  .الطارئة، والخارجة عن اإلرادة، وبترصي    ح خاص

  :المادة السابعة

ي تقوم بها حافالت لنقل مجموعات  - أ -
خيص المسبق الرحالت، التى ال تخضع إىل البى

  .متجانسة، كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية

خيص المسبق، من -ب - طرف السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه  تخضع إىل البى

  .الحافلة المستعملة للرحالت السياحية

  الباب الرابع: نقل البضائع
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،  :المادة الثامنة ي يسمح لشاحنات نقل البضائع، المسجلة بأحد أقطار اتحاد المغرب العرب 

 لها بمزاولة هذا النوع
ً
ط أن يكون مرخصا من النشاط  بنقل البضائع بي   هذه األقطار، بشر

ي الحاالت التالية
 
  :داخل القطر المسجلة به، وذلك ف

  .االنطالق محملة، والعودة فارغة -أ  -

  .االنطالق فارغة، والعودة محملة -ب -

  .االنطالق محملة، والعودة محملة -ج -

  :المادة التاسعة

م بأعمال ال يجوز لشاحنات نقل البضائع، التابعة ألحد أقطار االتحاد، بأن تقو  - أ -

خيص من السلطات المعنية ي القطر اآلخر، إال ببى
 
  .النقل الداخلي ف

 آخر من أقطار االتحاد، أن تبقى  -ب -
ً
ي تدخل قطرا

ال يجوز لشاحنات نقل البضائع، التى

ي الحاالت الطارئة، والخارجة عن اإلرادة، 
 
ة المحددة، إال ف ي هذا القطر أكبر من الفبى

 
ف

خيص من السلطات المعن   .يةوببى

  الباب الخامس: أحكام عامة

ة   :المادة العاشر

ي ال يشملها هذا  -3
تطبق القواني   الداخلية لكل طرف متعاقد عل كل المسائل، التى

  .االتفاق

ي المادة الثانية من هذه االتفاقية، أن تكون بحوزتهم  -0
ي العربات، الواردة ف 

عل سائقى

ي القطر غب  المسجلة فيه الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة هذه العربات
  .ف 

يجب أن تكون العربات مطابقة، من حيث األوزان المحورية والقياسات، لما هو  -1

  .معمول به بالقطر اآلخر الذي تدخله

ي  -0
ي حالة تجاوز وزن أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة،الحدود المسموح بها ف 

ف 

، أراض  أطراف متعاقدة، يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه  ي
خيص استثناب  ببى

وط تنفيذ  خيص رسر ي هذا البى
تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف اآلخر، توضح ف 

  .النقل المنجز

ي تحويل اإليرادات الناتجة  -1
يمنح كل طرف متعاقد األطراف المتعاقدة األخرى الحق ف 

ي  
 لقواني   تحويل العملة المعمول بها ف 

ً
كل عن النقل العمومي للركاب أو البضائع، طبقا

  .قطر

6-  

3. 6-  
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ي المادة الثانية عند دخول القطر المجاور، أثناء وجودها،  -أ
 
تعق  العربات، المنصوص عليها ف

ائب والرسوم   .من كافة الرص 

ي اتجاه  -ب
 
، والعابرة ألحد أقطاره ف ي ر مغارب 

ْ
تعق  حافالت نقل المسافرين، المنطلقة من قط

ائب ي ثاٍن، من كافة الرسوم والرص  ر مغارب 
ْ
  .قط

ي اتجاه  -ج
 
، والعابرة ألحد أقطاره ف ي ر مغارب 

ْ
تخضع شاحنات نقل البضائع، المنطلقة من قط

ي القطر المعبور، المطبقة عل الناقلي   الوطنيي   
 
ي ثاٍن، للرسوم المعمول بها ف   .قطر مغارب 

ي الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة -7
 
، تعق  كميات الوقود والزيوت الموجودة ف

بموجب هذه االتفاقية، وكذا األمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة، وقطع الغيار واإلطارات 

ائب أو رسوم جمركية   .االحتياطية لغرض إصالحها، من أي رص 

ة يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة  :المادة الحادية عشر

ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، الدول األخرى. ويكون هذا التعديل 

ي المادة التالية
 لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ً
  .وفقا

ة   :المادة الثانية عشر
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل منها
  .لإلجراءات المعمول بها ف 

ّ  التنفيذ، بعد إيداع وثا ئق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى، األمانة وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك
، التى ي   .العامة التحاد المغرب العرب 

 19و.ر( الموافق ل   5044ـه ) 5055محرم  5ُوقعت هذه االتفاقية بمدينة الجزائر بتاري    خ 

  القو  .م5554يوليه 
 
  .ة القانونيةوذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 

 دول اتحاد المغرب العرب   59الملحق رقم 
 : اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الفالحية بي  

اكية العظم، والمملكة المغربية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 راطية الشعبية، اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديموق

  ،والسيما المادة الثالثة منها ، ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
   انطالقا

  ،عل تحقيق أهداف المعاهدة 
ً
   وعمال

  ، ي نامج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 
ً
   وتنفيذا

  ي مندمج  لمتسع اقتصادي مغارب 
ً
ي توثيق العالقات االقتصادية، تحقيقا

  ورغبة منها ف 

 متكامل، 
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  ، ي ورة الرفع من طاقات اإلنتاج الفالحي لدول اتحاد المغرب العرب   منها برص 
ً
  وإيمانا

ي  ي المغارب 
وتيسب  انسياب المحاصيل الزراعية األساسية بينها، لتحقيق األمن الغذاب 

 الشامل، 

  :فقت عىل ما يىل  ات

تتعهد األطراف المتعاقدة بإقامة اتحاد جمركي بينها، وذلك بصفة تدريجية،  :المادة األوىل

ي انتظار تحقيق هذا الهدف، تخضع 
 
كة. وف بهدف إحداث سوق مغاربية فالحية مشبى

ي هذه االتفاقي
 
تيبات المنصوص عليها ف   .ةمبادالت المنتجات الفالحية بي   أقطار االتحاد، للبى

تتعهد األطراف المتعاقدة بإعفاء المنتجات الفالحية، ذات المنشأ والمصدر  :المادة الثانية

ائب ذات األثر المماثل، المفروضة عند  ، المتبادلة بينها، من الرسوم الجمركية والرص  المحليي  

ي كل قطر، وذلك 
 
ائب المفروضة عل اإلنتاج المحلي ف اد، باستثناء الرسوم والرص   االستب 

ً
طبقا

 ألحكام هذه 
ً
لبنود هذه االتفاقية. وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية، طبقا

  .االتفاقية، أو االتفاقيات الثنائية، أو لقواني   كل قطر

،  :المادة الثالثة ي تتعهد األطراف المتعاقدة بإعفاء المنتجات الفالحية، ذات المنشأ المغارب 

ي قائمات، من اإلجراءات غب  الجمركية، وتتوىل لجنة األمن  المتبادلة بينها، والمحددة
ف 

ي تحديد هذه القائمات
  .الغذاب 

تعتب  منتجات فالحية المنتجات النباتية والحيوانية، ومنتجات الصيد  :المادة الرابعة

ي الفصول 
بالتصنيفة الجمركية  00إىل  3البحري، بما فيها المصنعة، المنصوص عليها ف 

  .للمنتجات

  :تعتب  ذات منشأ محلي  :لمادة الخامسةا

ي أحد أقطار االتحاد -أ
 ف 
ً
  .المنتجات الفالحية المنتجة كليا

ي  -ب
المنتجات المصنعة المتأتية من تحويل منتجات أقطار االتحاد، كما هو معّرف بها ف 

  .(الفقرة )أ

، المصدرة  :المادة السادسة من قطر أحد ترفق المنتجات الفالحية، ذات المنشأ المحلي

األطراف المتعاقدة إىل أقطار األطراف األخرى، بشهادة منشأ، مستوحاة من النموذج المعتمد 

  .من طرف السلطات الجمركية من القطر المصدر
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تجري تسوية المعامالت المالية المتعلقة بالمبادالت التجارية بي   أقطار  :المادة السابعة

 ألحكام اتفاقيا
ً
، طبقا ي  لقواني   الرصف المغرب العرب 

ً
ت الرصف المغاربية أو الثنائية، أو طبقا

ي كل قطر
 
  .المعمول بها ف

ك، لحماية المنتجات  :المادة الثامنة تتعاهد األطراف المتعاقدة عل وضع نظام مشبى

الفالحية المغاربية من مزاحمة المنتجات الموردة من خارج أقطار االتحاد ذات األسعار 

لسوق المجحفة، مع األخذ بعي   االعتبار مصالح كل األطراف المدعمة، ومن تقلبات ا

ي تحديد قائمة هذه المنتجات
  .المتعاقدة. وتتوىل لجنة األمن الغذاب 

 عل توحيد قواني   الرقابة الصحية  :المادة التاسعة
ً
تتعهد األطراف المتعاقدة بالعمل تدريجيا

  .والمواصفات وسياسات األسعار

ة  لما جاء يمكن  :المادة العاشر
ً
ي هذه االتفاقية، أن يتخذ تدابب  وقائية وفقا

 
للطرف المتعاقد ف

  .بالملحق المصاحب، والمتعلق بالتدابب  الوقائية

ة يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة  :المادة الحادية عشر

عليه من كافة دول االتحاد، الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق 

ي المادة التالية
  .وفقا لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ة   :المادة الثانية عشر
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل منها
  .لإلجراءات المعمول بها ف 

ه الدول لدى األمانة وتدخل حب   التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذ

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك
، التى ي   .العامة التحاد المغرب العرب 

قعت هذه االتفاقية بمدينة الجزائر بتاري    خ   19و.ر( الموافق ل   5044ـه )5055محرم  5وُ

  القوة القانونية5554يوليه 
 
  .م، وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 

 دول اتحاد المغرب العرب   50الملحق رقم 
  المجال البحري بي  

 
 :اتفاقية تعاون ف

اكية العظم، والجمهورية التونسية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

 من  -
ً
، ال سيما المادة الثالثة منهاانطالقا ي  منها   .معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 

ً
وسعيا

نامج عمله  لب 
ً
 منها عل توثيق العالقات االقتصادية،  .لتحقيق أهداف االتحاد، وتنفيذا

ً
وعزما

ي هذا المجال، بغية تسهيل التبادل التجاري، ولتحقيق التنمية 
وتكثيف التعاون فيما بينها ف 
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ك ي مجال البحرية التجارية، المشبى
 
 منها عل دعم وسائل االتصال بينها، خاصة ف

ً
ة، وحرصا

 والنقل البحري ومشموالته، 

  :اتفقت عىل ما يىل  

  الباب األول: أحكام عامة

  المادة األوىل: األهداف

  :تهدف هذه االتفاقية إىل

ي القيام بنقل القسط الراجع لها  -
 
ي ف ، بالنظر ضبط حق دول اتحاد المغرب العرب 

لمبادالتها الخارجية فيما بينها، من جهة، وفيما بينها وبي   الدول األخرى من جهة 

  .ثانية

كة -   .البحث عن بعث مشاري    ع مشبى

، من ناحية، وبينها وبي   الدول  - ي  دول اتحاد المغرب العرب 
تنظيم العالقات البحرية بي  

  .األخرى، من ناحية ثانية

  .ريتحقيق تنسيق أفضل للنشاط البح -

ي ترص  بتنمية النقل البحري -
  .اتقاء جميع العراقيل، التى

ي تكامل االقتصاديات المغاربية -
  .مساهمة النقل البحري ف 

، بما يتماسر ومتطلبات التجارة الخارجية لدول  - ي تطوير قطاع النقل البحري المغارب 

  .االتحاد

ي مجال نقل السوائب لسد النقص ال -
ي ف  ي هذا زيادة طاقة األسطول المغارب 

حاصل ف 

  .المجال

  .العمل عل الرفع من القدرة التنافسية لألساطيل المغاربية -

  .العمل عل وقاية وحماية البيئة والمحيط البحري -

ي وجه األساطيل  -
العمل عل تسهيل المالحة الساحلية بي   مواب   البلد الواحد ف 

  .المغاربية

يك والتكامل بي   العمل عل سن سياسة مغاربية موحدة، ومركزة عل مب - دأ التشر

ي نقل حجم المبادالت التجارية البحرية، البينية والخارجية
  .أساطيل دول االتحاد، ف 

  المادة الثانية: المصطلحات

  :لتطبيق هذه االتفاقية وملحقاتها

ي  -1 ي اتحاد المغرب العرب 
ي عبارة "األطراف المتعاقدة" الدول األعضاء ف 

  .تعت 
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ي عبارة  -2
، المنبثق من اللجنة الوزارية تعت  "المجلس الوزاري للنقل" المجلس القطاعي

ي  ية األساسية، ويتكون من وزراء النقل لدول اتحاد المغرب العرب 
ْ
  .المتخصصة، المكلفة بالبن

ي عبارة "اللجنة البحرية المغاربية" اللجنة المنبثقة من المجلس الوزاري للنقل  -3
تعت 

، وتتكون من مجم ي ، ومسؤولي   عن إدارات البحرية المغارب  وع ثالثة أعضاء، قارين معيني  

ي   التجارية لدول اتحاد المغرب العرب 
  .التجارية، ومؤسسات النقل البحري الوطنية، والمواب  

، المكلف بالبحرية التجارية، أو  -4 ي عبارة "السلطة البحرية المختصة" الوزير، أو األمي  
تعت 

  .من ينوب عنه

ي عبارة -5
"سفينة الطرف المتعاقد" كل سفينة تجارية، تمتلكها الدولة، أو الخواص،  تعت 

 السفن 
ً
يعه كما تشمل هذه العبارة أيضا ومسجلة بإقليم هذا الطرف، ورافعة لعلمه طبق تشر

المستأجرة من طرف المؤسسات البحرية، التابعة إلحدى دول االتحاد. إال أن هذه العبارة ال 

  :تشمل

  .السفن البحرية -

اتيب الجاري  - ي ال تخضع للبى
سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والعلمية، والتى

  .بها العمل لدى األطراف المتعاقدة األخرى، فيما يتعلق بأنشطتها

  .سفن الصيد البحري -

ي دون المقاييس -
  .السفن التى

كة تابعة ألحد األطراف المتعاقدة، وتست -6 ي عبارة "المؤسسة البحرية" كل رسر
ي تعت 

وف 

وط التالية   :الشر

، للمصالح العمومية أو الخاصة ألحد األطراف -
ً
  .أن تكون تابعة، فعال

  .أن يكون مقرها االجتماعي بإقليم إحدى دول االتحاد -

ف بصفتها تلك السلطة البحرية المختصة -   .أن تعبى

ي دفبى طاقم هذه  -7
ي عبارة "عضو من طاقم سفينة" الربان، وكل شخص مسجل ف 

تعت 

 بمهام تتعلق بالنشاط 
ً
، بالفعل، عل متنها، خالل اإلبحار، ومكلفا

ً
السفينة، إذا كان موجودا

  .التجاري الطبيىعي للسفينة، أو قيادتها، أو صيانتها

ي إقليم إحدى  -8
 لمراف   ف 

ً
ي عبارة "ميناء طرف متعاقد" كل ميناء بحري تجاري، متضمنا

تعت 

 الستقبال ال
ً
  .سفن التجاريةدول االتحاد، ويكون معدا

: المالحة البحرية  
  الباب الثاب 
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  مجال مكافحة التلوث
 
  المادة الثالثة: التعاون ف

يعاتها وإمكانياتها، قصد منع ومكافحة التلوث البحري   .تنسق الدول األعضاء تشر

ي مجال مكافحة 
 
لهذا الغرض، يتم إنشاء منظمة عل المستوى الجهوي، تكلف بالتنسيق ف

ي ذلكالتلوث، وتتو
 
  :ىل ف

ك للوسائل المتوافرة عل مستوى كل بلد عضو -   .االستعمال المشبى

ي إطار المخططات الجهوية لمكافحة التلوث -
 
  .التدخل الشي    ع والفعال ف

  مجال سالمة المالحة البحرية
 
  المادة الرابعة: التعاون والتنسيق ف

ي تنسيق المراكز المختصة بسالمة المالحة البحرية، التابعة 
 
لدول االتحاد، أعمالها، خاصة ف

ي 
 
ميدان التفتيش واإلرشاد، وتبادل المعلومات فيما بينها، وذلك لتوفب  أكبر سبل السالمة ف

  .عرض البحر

  المادة الخامسة: الحوادث البحرية

إذا تعرضت سفينة تابعة ألحد األطراف المتعاقدة لعطب، أو جنحت قرب سواحل طرف 

، تمنح ألعضاء الطاقم والمسافرين، متعاقد آخر، فإن السلط  المختصة لهذا الطرف األخب 

  .وكذلك للسفينة وحمولتها، نفس الحماية والمساعدة اللتي   تمنحهما لسفنها

  الباب الثالث: السفن

  المادة السادسة: معاملة السفن بالمواب   

ي دول االتحاد نفس المعاملة لسفن الدول األعضاء
  .توفر السلط المختصة ف 

  المادة السابعة: صناعة وإصالح السفن

تحث األطراف المتعاقدة المؤسسات البحرية التابعة لها، عل االلتجاء التفضيلي الستعمال 

ي إطار التعاون 
ورشات صناعة وإصالح السفن، التابعة لدول االتحاد، عند الحاجة، وذلك ف 

ك   .المفيد والمشبى

اض العرصية، الالزمة لصناعة وإصالح السفن، تعمل األطراف المتعاقدة عل إنجاز األحو 

  .وذلك لالستجابة لحاجيات سوق دول االتحاد، والحد من طلب هذه الخدمات من الخارج
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وتعمل هذه األحواض عل تحسي   مردودها، قصد توفب  أحسن الخدمات، لضمان مكانتها 

  .إزاء السوق الدولية

  الباب الرابع: البحارة

  ئق تعريف البحارةالمادة الثامنة: وثا

مة من قبل السلطات المختصة  -1
ّ
ف األطراف المتعاقدة بوثائق تعريف البحارة، المسل تعبى

ة من هذه  لكل طرف. ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة العارسر

وط   .االتفاقية، حسب ما تتضمنه من رسر

  :إن وثائق التعريف المذكورة، هي بالنسبة -2

 اكية العظم "جواز بحريل ية العربية الليبية الشعبية االشبى   ."لجماهب 

 ي لرجال البحر
  ."للجمهورية التونسية "الدفبى المهت 

 للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية "دفبى المالحة البحرية".  

 للمملكة المغربية "دفبى بحري".  

 وللجمهورية اإلسالمية الموريتانية "دفبى بحري".  

ف بها للبحارة حامىل  وثائق التعريف
  المادة التاسعة: الحقوق المعت 

يرخص لألشخاص الحاملي   لوثائق التعريف، الممنوحة من أحد األطراف، والمذكورة  -1

بالمادة الثامنة، مهما كانت وسيلة النقل المستعملة لدخول أي إقليم، أو العبور منه لاللتحاق 

سفينة أخرى، أو العودة إىل بالدهم، أو السفر ألي غرض آخر، بعد  بسفينتهم، أو االنتقال إىل

  .الموافقة المسبقة لسلطات بلدهم

عندما يتم إنزال أحد أعضاء الطاقم، الحاملي   لوثيقة التعريف المشار إليها بالفقرة  -2

 السابقة، بميناء تابع ألحد األطراف المتعاقدة، ألسباب صحية، أو لظروف يقتضيها الشغل،

ة تمنح الرخص الالزمة،  عيتها السلط المختصة، فإن هذه األخب  ف بشر أو ألسباب أخرى، تعبى

ي حالة االستشفاء، من اإلقامة بإقليمها، أو العودة إىل بلده 
ي باألمر، ف 

حتى يتمكن المعت 

، أو االلتحاق بميناء آخر، لإلبحار بواسطة أية وسيلة من وسائل النقل   .األصلي

ة:  اف بالشهادات واإلجازات المادة العاشر   االعت 

ف كل طرف متعاقد بالشهادات العلمية واإلجازات الممنوحة، والمعتمدة من قبل أحد  يعبى

األطراف األخرى الستثمار الخدمات الخاصة بالمالحة التجارية، وذلك كلما أتيح الحد األدب  

ي والتشغيلي الوارد باالتفاقيات الدولية
  .التكويت 
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ي عل ميى  إحدى سفنه، عل االلتجاء ويشجع كل طرف 
ي حالة وجود نقص وظيق 

 
متعاقد، ف

التفضيلي لسد هذا الشعور، وذلك بانتداب إحدى الكفاءات التابعة لألطراف المتعاقدة 

  .األخرى

كة   الباب الخامس: المشاري    ع المشت 

ة: منح الحقوق   المادة الحادية عشر

ي هذا الباب، كل مؤسسة تمنح األطراف المتعاقدة حق استثمار 
 
الخدمات، المتفق عليها ف

  .بحرية تابعة لها

ك   الباب السادس: التعاون المشت 

م البحرية
ُ
ة: توحيد النظ   المادة الثانية عشر

يعات  ي ميدان البحرية التجارية، أنظمتها. وذلك عل مستوى التشر
تنسق دول االتحاد، ف 

ي كل من هذه الدول، وعل مست
  .وى االتفاقيات البحرية الدوليةالمعمول بها ف 

  الميدان البحري
 
ة: التكوين ف   المادة الثالثة عشر

تعمل كل األطراف المتعاقدة عل التنسيق بي   أعمال مراكز التكوين البحري، التابعة لدول 

، وانسجام  االتحاد، مما يسمح باالستعمال األمثل للقدرات المتاحة، من تبادل المدرسي  

امج التكوي   .نلب 

ويسمح كل طرف متعاقد بدخول رعايا دول االتحاد إىل اإلدارات البحرية، ومراكز التكوين 

ي والرسكلة
ات والتكوين المهت    .التابعة له، وذلك قصد تبادل الخب 

ة: التعاون بي   المؤسسات البحرية   المادة الرابعة عشر

ت، الالزمة لتحقيق تشجع األطراف المتعاقدة مؤسساتها البحرية عل اتخاذ اإلجراءا

  دول االتحاد، من ناحية، وبي   
كة، بما فيها خطوط بحرية منتظمة بي   مواب 

المشاري    ع المشبى

  .موانئها ومواب   الدول األخرى، من ناحية ثانية

ة: طرق ممارسة النقل البحري   المادة الخامسة عشر

كات النقل البحري، التابعة لدول اال  تحاد، حسب مقتضيات يكون توزي    ع حقوق النقل بي   رسر

  :مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية، وذلك ب 
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أن يخضع نقل البضائع والمسافرين بي   دول االتحاد، إىل قسمة عادلة، ومتساوية - -

ي تعمل عل هذه الخطوط، من حيث الحجم وقيمة 
بي   المؤسسات البحرية، التى

  .أجرة النقل

ي نقل الحصة الراجعة -
 
ي هذه المادة إعطاء كل طرف الحق ف

 
ي حدود ما ورد ف

 
  .له، ف

ي سوق النقل، أو  -
 
التدخل المبارسر لحكومات دول االتحاد، عند حصول اضطرابات ف

  .إغراق، أو كش لسوق النقل، الذي يقوم به بعض المجهزين الظرفيي   

كات النقل البحري، التابعة لدول االتحاد، أن تعمل عل الخطوط  - كما يمكن لشر

ي حالة عدم استجابة أسطول المنتظمة أو غب  
 
ها، بي   أي بلد عضو وبلد آخر، وذلك ف

اماته، عل الصعيد الدوىلي  .هذا البلد إىل أي طلب نقل
  .وذلك دون اإلخالل بالبى 

ة: التعاون بي   المواب   التجارية   المادة السادسة عشر

  :تحث دول االتحاد، بغية تنمية التعاون الكامل فيما بينها، عل

، وإنشاء المواب   التجاريةالتشاور ا - ي ميدان برامج التجهب  
  .لدوري بي   سلط المواب   ف 

ها -   .التبادل المكثف للمعلومات والوثائق واإلحصائيات الدورية وغب 

ة: استعمال مواب   دول االتحاد إلعادة توزي    ع السلع   المادة السابعة عشر

  ،إلعادة توزي    ع السلع تعمل دول االتحاد عل تخصيص بعض المواب   المغاربية

ي   المبادالت البحرية لدول اتحاد المغرب العرب 
وحاويات الشحن، وذلك قصد تأمي  

  .مع المناطق البعيدة

  ، ي  المغرب العرب 
ي مواب  

كما تسىع دول االتحاد إىل وضع قاعدة تعريفية واحدة ف 

، بغية تحسي   العالقات البحرية، وتشجيع   
ي هذه المواب 

 
وتنسيق اإلجراءات ف

ي ا  المغرب العرب 
وري بي   مواب     .لتنافس الرص 

 وتكون مقاييس هذا التنافس الكلفات واإلنتاجية.  

  الباب السابع: أحكام ختامية

ة: هيكل المتابعة   المادة الثامنة عشر

ي 
احات، التى تسهر اللجنة البحرية المغاربية عل تطبيق ومتابعة هذه االتفاقية، وتقديم االقبى

  .لتعاون بي   الدول األعضاءمن شأنها أن تدعم ا

ة: التحكيم   المادة التاسعة عشر
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إذا قام أي خالف بي   عضوين أو أكبر من الدول األعضاء، حول تطبيق هذه االتفاقية،  -1

ي 
 
ي إطار اللجنة البحرية المغاربية المنصوص عليها ف

 
تعذرت تسويته عن طريق المفاوضات، ف

ة من هذه االتفاقية، ،  المادة الثامنة عشر ي يحال عل الهيئة القضائية التحاد المغرب العرب 

اع ي الب  
 
  .وذلك بناء عل طلب إحدى الدول األطراف ف

ي الفقرة األوىل من هذه المادة، ملزمة، ونهائية -2
 
  .تكون أحكام الهيئة القضائية، المشار إليها ف

ون: الملحقات   المادة العشر

 ال يتجزأ تضاف إىل هذه االتفاقية العامة اتفاقيات م
ً
تخصصة، وصالحة لتطبيقها، وتعتب  جزءا

  .منها

ون: شيان مفعول االتفاقيات الثنائية   المادة الواحدة والعشر

ي هذا المجال، 
مة بي   دول االتحاد، ف  تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه  .سارية المفعول
ي وف 

االتفاقية، يتم العمل بما جاء ف 

ة   .بنود هذه األخب 

ون: التعديل   المادة الثانية والعشر

يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. ويكون 

 لإلجراءات 
ً
هذا التعديل ساري المفعول. بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، طبقا

ي المادة التاليةالمنصوص عل
  .يها ف 

ون: التصديق   المادة الثالثة والعشر

 لإلجراءات المعمول 
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ّ  التنفيذ من تاري    خ إيداع وثائق التصديق عليها من طرف هذه  ي كل منها، وتدخل حب 
بها ف 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلكالدول، لدى األمانة العامة التحاد 
، التى ي   .المغرب العرب 

  الحجية القانونية، 
 
  خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 
وقعت هذه االتفاقية ف

اكية العظم، بتاري    خ  ية العربية الليبية الشعبية االشت  ، 19بمدينة رأس النوف بالجماهت 

  .م5555ارس م 54، 5و.ر( الموافق  5044ـه، )5055من شعبان  10
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ي للمسافرين 51الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب   خاصة بالنقل الت 
: اتفاقية بي  

 والبضائع والعبور 

اكية العظم، والمملكة المغربية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 ائرية الديموقراطية الشعبية، اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجز 

 عل  -
ً
، ال سيما المادة الثالثة منها، وعمال ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 

ً
انطالقا

،  تحقيق أهدافها،  ي امج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 
ً
ي توثيق العالقات  وتنفيذا

 
ورغبة منها ف

، االقتصادية، وتكثيف التعاون المثمر بي   دول اتحاد المغ ي ورة  رب العرب   منها برص 
ً
واقتناعا

 تعزيز وتسهيل النقل عل الطرقات، لألشخاص والبضائع، بينها والعبور بدولها، 

  :اتفقت عىل ما يىل  

  الباب األول: مجال التطبيق والتعاريف

ي للمسافرين والبضائع، بي   الدول  :المادة األوىل تطبق أحكام هذه االتفاقية عل النقل الب 

، بواسطة  األعضاء ي تعب  أراضيها من طرف متعاملي   وطنيي  
، أو التى ي ي اتحاد المغرب العرب 

ف 

ي إحدى الدول المتعاقدة
  .عربات مرقمة ف 

  :من خالل هذه االتفاقية يعت  ب  :المادة الثانية

ر  :السلطة المختصة -1
ْ
ي الهياكل الرسمية، أمانات ووزارات وهيئات عامة أخرى، بكل قط

تعت 

فة عل قطاع النقل عل الطرق، أو ذات العالقة بقضايا من أقطار ا ، المشر ي تحاد المغرب العرب 

  .العبور والمرور

ي اتحاد المغرب  :الناقل -2
، أو شخص معنوي من إحدى الدول األعضاء ف  شخص طبيىعي

 لألحكام القانونية والتنظيمية
ً
ي للمسافرين أو البضائع، طبقا ، معتمد للقيام بالنقل الب  ي  العرب 

ي إحدى البلدان المتعاقدة
ي بلده، وعامل ف 

  .السارية المفعول ف 

ي ذلك مقطورة أو نصف مقطورة مصممة  :وسيلة النقل -3
أي عربة برية ذات محرك، بما ف 

 للنقل
ً
  .خصيصا

: قواعد الدخول  
  الباب الثاب 

  :يخضع دخول العربات للقواعد التالية :المادة الثالثة

 ي القطر التابعة له، وتحمل شهادة تسجيل سارية يجب أن تكون العربة  - أ
مسجلة ف 

  .المفعول
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 ر من أقطار المغرب  -ب
ْ
ي أي قط

 
تعامل العربات بنظام اإلفراج المؤقت، وال تطالب، ف

ي سيسمح بها 
ة التى ائب والرسوم الجمركية، وذلك للفبى ي المقصود، بسداد الرص  العرب 

  .من طرف سلطات الجمارك بهذا القطر

  ثالث: النقل العموم  للركابالباب ال

يجوز، بموافقة األطراف المعنية، ضبط خطوط بي   مدن أقطار المغرب  :المادة الرابعة

ي 
كات النقل العام للركاب، التى ي مسارات متفق عليها، ويتم تشغيلها بواسطة رسر

 
، ف ي العرب 

ر
ْ
ي كل قط

 
  .تحددها السلطات المختصة ف

وط، يتم اتفاق بي   تلك  :المادة الخامسة كات، يتضمن تحديد المسارات، والشر الشر

والتفاصيل، وعدد الرحالت، والتعريفة، وأسلوب التذاكر، وتشغيل هذه الخطوط، بعد 

ي بالخطوط المتفق عليها
ر معت 

ْ
  .مصادقة الجهات المختصة بكل قط

  :المادة السادسة

  م سائق عربة النقل العمومي بحمل قائمة، محررة باللغة العرب -أ
ية، بأسماء يلبى 

وجنسيات الركاب، ويستظهر هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المعنية بكل 

ر مقصود
ْ
  .قط

 ال يجوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تقوم بنقل الركاب من مكان إىل آخر  -ب

  .داخل األقطار غب  المسجلة فيها العربة، إال بموافقة السلطات المختصة

 ة البق -ج ي القطر المقصود أو فبى
اء، ال يجوز لعربات النقل العمومي للركاب، أن تبقى ف 

ي الحاالت 
ة تتجاوز المدة المسموح بها من السلطات المختصة، إال ف  المعبور لفبى

  .الطارئة، والخارجة عن اإلرادة، وبترصي    ح خاص

  :المادة السابعة

 ي تقوم  - أ
خيص المسبق الرحالت، التى بها حافالت لنقل مجموعات ال تخضع إىل البى

  .متجانسة، كنقل الطلبة أو الفرق الرياضية أو الفنية

 خيص المسبق، من طرف السلطة المختصة بالبلد المسجلة فيه  -ب تخضع إىل البى

  .الحافلة المستعملة للرحالت السياحية

  الباب الرابع: نقل البضائع

، يسمح لشاحنات نقل البضائع، المسج :المادة الثامنة ي لة بأحد أقطار اتحاد المغرب العرب 

 لها بمزاولة هذا النوع من النشاط 
ً
ط أن يكون مرخصا بنقل البضائع بي   هذه األقطار، بشر

ي الحاالت التالية
  :داخل القطر المسجلة به، وذلك ف 
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  االنطالق محملة، والعودة فارغة -أ.  

 االنطالق فارغة، والعودة محملة -ب.  

 لة، والعودة محملةاالنطالق محم -ج.  

  :المادة التاسعة

 ال يجوز لشاحنات نقل البضائع، التابعة ألحد أقطار االتحاد، بأن تقوم بأعمال  - أ

خيص من السلطات المعنية ي القطر اآلخر، إال ببى
 
  .النقل الداخلي ف

 آخر من أقطار االتحاد، أن تبقى  -ب 
ً
ي تدخل قطرا

ال يجوز لشاحنات نقل البضائع، التى

ي الحاالت الطارئة، والخارجة عن اإلرادة، 
 
ة المحددة، إال ف ي هذا القطر أكبر من الفبى

 
ف

خيص من السلطات المعنية   .وببى

  الباب الخامس: أحكام عامة

ة   :المادة العاشر

ي ال يشملها هذا  -3
تطبق القواني   الداخلية لكل طرف متعاقد عل كل المسائل، التى

  .االتفاق

ي العربات،  -0
ي المادة الثانية من هذه االتفاقية، أن تكون بحوزتهم عل سائقى

الواردة ف 

ي القطر غب  المسجلة فيه
  .الوثائق المطلوبة عند قيامهم بقيادة هذه العربات ف 

يجب أن تكون العربات مطابقة، من حيث األوزان المحورية والقياسات، لما هو  -1

  .معمول به بالقطر اآلخر الذي تدخله

ي حالة تجاوز وزن -0
ي  ف 

أو قياسات وسيلة النقل أو الحمولة،الحدود المسموح بها ف 

 ، ي
خيص استثناب  أراض  أطراف متعاقدة، يجب أن تصحب وسيلة النقل هذه ببى

وط تنفيذ  خيص رسر ي هذا البى
تعطيه السلطة المختصة لهذا الطرف اآلخر، توضح ف 

  .النقل المنجز

ي تحويل اإليرادات الناتجة يمنح كل طرف متعاقد األطراف المتعاقدة األخرى الحق  -1
ف 

ي كل 
 لقواني   تحويل العملة المعمول بها ف 

ً
عن النقل العمومي للركاب أو البضائع، طبقا

  .قطر

6-  

 ي المادة الثانية عند دخول القطر المجاور، أثناء  -أ
تعق  العربات، المنصوص عليها ف 

ائب والرسوم   .وجودها، من كافة الرص 

 والعابرة ألحد أقطاره تعق  حافالت نقل المسافر  -ب ، ي ر مغارب 
ْ
ين، المنطلقة من قط

ائب ي ثاٍن، من كافة الرسوم والرص  ر مغارب 
ْ
ي اتجاه قط

  .ف 
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 والعابرة ألحد أقطاره  -ج ، ي ر مغارب 
ْ
تخضع شاحنات نقل البضائع، المنطلقة من قط

ي القطر المعبور، المطبقة عل 
 
ي ثاٍن، للرسوم المعمول بها ف ي اتجاه قطر مغارب 

 
ف

  .اقلي   الوطنيي   الن

ي الخزانات العادية للعربات الداخلة أو العابرة،  -7
 
تعق  كميات الوقود والزيوت الموجودة ف

بموجب هذه االتفاقية، وكذا األمتعة الخاصة بأفراد طاقم العربة، وقطع الغيار واإلطارات 

ائب أو رسوم جمركية   .االحتياطية لغرض إصالحها، من أي رص 

ةالمادة الحادية ع يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة  :شر

الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، 

ي المادة التالية
 
 لإلجراءات المنصوص عليها ف

ً
  .وفقا

ة  تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من  :المادة الثانية عشر
ً
قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل منها
ّ  التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من  .لإلجراءات المعمول بها ف  وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول 
، التى ي طرف هذه الدول لدى، األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .األعضاء بذلك

 19و.ر( الموافق ل   5044ـه ) 5055محرم  5ُوقعت هذه االتفاقية بمدينة الجزائر بتاري    خ 

  القوة القانونية .م5554يوليه 
 
  .وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها ف

 

 دول اتحاد المغرب العرب   59الملحق رقم 
  بي  

 
 : اتفاقية التعاون الثقاف

ة إن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائري

اكية العظم، والمملكة  ية العربية الليبية الشعبية االشبى الديموقراطية الشعبية، والجماهب 

 المغربية، 

، الموقعة بتاري    خ  - ي  من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
ـه 3001رجب  30انطالقا

اير  37الموافق  ابعة من المادة ، وخاصة الفقرة الرابعة من المادة األوىل، والفقرة الر 3191فب 

 ، ي  دول اتحاد المغرب العرب 
ي بي  

 ألُسس وآفاق التعاون الثقاف 
ً
 وتعميقا

ً
 الثالثة منها، وترسيخا

 لمقوماته 
ً
ي وارتباطه بوطنه وأمته العربية، وتوطيدا  لعمق انتماء اإلنسان العرب 

ً
وتأكيدا

ي مختلف مجاالت الثقافة والفنون واآلدا
 إلبداعاته ف 

ً
اث، الثقافية، وتشجيعا  ب والبى

  :اتفقت عىل ما يىل  
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ي دول  :المادة األوىل
 
اث، والمحافظة عليه، وصيانته، والتعريف به، وتوظيفه ف االهتمام بالبى

، وذلك بالطرق التالية ي   :اتحاد المغرب العرب 

  كة، وتنظيم ندوات وملتقيات، علمية وثقافية، حول مختلف أ. وضع برامج مشبى

  .جوانبه

 شاملة ومتكاملة لجرده بشتى أشكاله ب. القيام بعملية.  

  ،ي دول االتحاد
 
ج. تطوير التعاون بي   مؤسسات حفظ الوثائق والمخطوطات ف

اثية، وذلك بحفظها وصيانتها   .وتبادل التجارب والدراسات، المتعلقة بالمقتنيات البى

 اث وتنقيحها يعية، المنظمة للمحافظة عل البى   .د. توحيد النصوص التشر

 تكثيف التعاون بي   متاحف دول االتحاد، وتبادل القطع المتحفية والدراسات . ه

ات فيما بينها   .والخب 

  ي دول االتحاد، وترميمها، والمحافظة
 
و. تشجيع عمليات صيانة المدن القديمة ف

  .عليها، والقيام بحمالت، محلية ودولية، تحقق ذلك

 ات والتجارب، بي   المؤسسات الم ي ز. تبادل الخب 
ميم والصيانة للمباب  ي البى

ختصة ف 

والمعالم التاريخية واألثرية، مع العمل عل توفب  فرص تدريبية، وِمنح دراسية 

  .للمهتمي   بالموضوع

  ي مجال
امج الدراسية بي   المعاهد العليا بدول االتحاد، ف  ح. العمل عل تنسيق الب 

، لتحقيق التو  ي
اث والفنون والتنشيط الثقاف  أمة بي   المدن القديمة، وكذلك اآلثار والبى

  .المؤسسات المتخصصة

 كة بي   دول االتحاد
  .ط. تبادل الوثائق التاريخية المشبى

 ي علقت به -ي
ي من التشوي  هات، التى   .العمل عل تنقية التاري    خ المغارب 

  :المادة الثانية

ة بي   المكتبات الوطنية، وتكثيف تبادل الدو  - ريات تمتي   عالقات التعاون المبارسر

ات والفهارس بينها   .والنشر

جمة من وإىل اللغة العربية، بهدف إغناء المكتبة العربية، من  - تشجيع عملية البى

، من جهة أخرى ي اإلسالمي اث العرب 
  .جهة، والتعريف بالبى

ي الخارج، بغية التعريف  :المادة الثالثة
التنسيق الكامل بي   المراكز الثقافية لبلدان االتحاد ف 

ي بثقافة 
األمة العربية وحضارتها، والعمل عل توحيدها، وإحداث مراكز ثقافية موحدة، ف 

  .المستقبل

ي مجال الفنون التشكيلية،  :المادة الرابعة
كة، ف  فات المشبى الحث عل إقامة المعارض والمحبى

ك، والعمل عل دعم إنشاء الورش المشحية، وتبادل  وتشجيع اإلنتاج المشحي المشبى
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ات و  النصوص المشحية، وتنظيم جوالت، محلية ودولية، للِفرق والمجموعات الفنية الخب 

  .والمشحية لدول االتحاد

  :المادة الخامسة

تكثيف اللقاءات والتظاهرات، الثقافية والفنية الموحدة، بي   دول االتحاد، بإقامة  -

طة الخيالة )السينما(، والمهرجانات وال ندوات األسابيع الثقافية، وأسابيع أرسر

ي المهرجانات، الثقافية والفنية، المحلية والدولية، 
 
ها، والمشاركة المنتظمة ف وغب 

ي تقام داخل دول االتحاد
  .التى

ي مجال العناية بثقافة الطفل -
 
ك، ف   .تشجيع وتنشيط العمل المشبى

ي مختلف التخصصات الثقافية -
 
ين ف   .تبادل زيارات المحارص 

ي شتى ميادين الثقافة والفنون، بي   تكثيف زيارات الم :المادة السادسة
 
اء، ف سؤولي   والخب 

ي 
 
دول االتحاد، ووضع برامج موحدة عل صعيد المؤسسات العليا، للتكوين والتدريب ف

، قصد تبادل زيارات البعثات، وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية  ي
الميدان الثقاف 

  .لفائدتها

طة الخيالة  :المادة السابعة ة، وتشجيع اإلنتاج ال)تبادل أرسر سينما(، الطويلة والقصب 

ي المهرجانات، العربية والدولية، بإنتاج 
، والمشاركة ف  ك، وتبادل الزيارات بي   المختصي  

المشبى

ات المتاحة لدى دول االتحاد، وتنسيق عمليات  ك، واالستفادة من الوسائل والخب 
مشبى

طة األجنبية اد األرسر   .استب 

ي بي   دول االتحادتأمي    :المادة الثامنة
  .االنسياب الحر لإلنتاج الثقاف 

ي  :المادة التاسعة
ك للكتاب، والمشاركة المنتظمة ف  العمل عل تشجيع النشر المشبى

ي الخارج
ي دول االتحاد، وإقامة معارض موحدة للكتاب ف 

ي تقام ف 
  .المعارض، التى

ة ي دول االتحاد عل  :المادة العاشر
إقامة ِصالت فيما بينها، حث المؤسسات الثقافية ف 

ك ي المشبى
  .وتمكينها من وسائل تنفيذ برامج التعاون الثقاف 

ة ي تعوق  :المادة الحادية عشر
يعات موحدة، تساعد عل تذليل الصعوبات، التى وضع تشر

يعات المتعلقة  ي بي   دول االتحاد، وتوحيد التشر
تنمية العالقات الثقافية والتبادل الثقاف 

حقوق الملكية، األدبية والفنية، وتكثيف التعاون من أجل توفب  الحماية بالمحافظة عل 

ي كل دولة من ملكية دولة أخرى
ورية لما ينشر ف    .الرص 

ة وعات الثقافية،  :المادة الثانية عشر كة، والمشر تشجيع إقامة المؤسسات الثقافية المشبى

ي دول االتحاد
ي تشارك فيها الكفاءات المتخصصة ف 

  .التى
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ة المادة   :الثالثة عشر

ي مختلف المجاالت -
 
  .رصد جوائز لتكريم اإلبداع ف

ي مختلف المجاالت بدول االتحاد -
 
  .إحياء ذكرى األعالم ف

ة   :المادة الرابعة عشر

ي مجال محاربة المخططات التغريبية  -
 
تنسيق المواقف بي   دول االتحاد، ف

ي تتعارض وِقيمنا، الحضارية والروحي
  .ةوالثقافات المائعة، التى

ي  -
 
ي مجال تعميم استعمال اللغة العربية، والحفاظ عل سالمتها ف

 
تنسيق الجهود ف

ي الحياة العامة
 
  .مجاالت، المحيط واإلدارة والتعامل اليومي ف

اتيجية ثقافية -   .وضع إسبى

ة مة بي   دول  :المادة الخامسة عشر تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي 
ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية،  .هذا المجال، سارية المفعولاالتحاد، ف 

وف 

ة ي بنود هذه األخب 
  .يتم العمل بما جاء ف 

ة يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة  :المادة السادسة عشر

يه من كافة دول االتحاد، الدول األخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عل

ي المادة التالية
 لإلجراءات المنصوص عليها ف 

ً
  .وفقا

ة تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء،  :المادة السابعة عشر

ي كل منها
 لإلجراءات المعمول بها ف 

ً
ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها  .وفقا وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول من طرف هذه 
، التى ي الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .األعضاء بذلك

عت بمدينة نواكشوط بتاري    خ 
ِّ
 55و.ر( الموافق  5041ـه )5059جمادى األوىل  51ُوق

  الحجية القانونية5551نوفمت  
 
  خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها ف

 
  .م، ف

 

 دول اتحاد المغرب العرب   : اتفاقية الت51الملحق رقم 
  بي  

  والقضاب 
 عاون القانوب 

اكية العظم، والجمهورية التونسية، والجمهورية  ية العربية الليبية الشعبية االشبى إن الجماهب 

 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والمملكة المغربية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

 من معاهدة إنشاء ات -
ً
، ال سيما المادة الثالثة منها، انطالقا ي  عل  حاد المغرب العرب 

ً
وعمال

 من اإلعالن عن قيام 
ً
، وانطالقا ي نامج عمل اتحاد المغرب العرب   لب 

ً
تحقيق أهدافها، وتنفيذا
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 ، ي ي المغرب العرب 
 
، الذي عب ّ عن اإلرادة الراسخة، الفردية والجماعية، ف ي اتحاد المغرب العرب 

 ألصالتنا وقِ 
ً
،  يمنا الروحية، واستلهاما ي

، والتوحيد القضاب  يىعي  منها بأن التوحيد التشر
ً
واقتناعا

ي العمل عل تحقيقهما بتعزيز 
، وينبىع  ي ي اتحاد المغرب العرب 

 
هما من األهداف األساسية ف

ي تقوية الحماية القضائية لألشخاص  صيغ التعاون والتنسيق والتوحيد، 
 
ورغبة منها ف

 لما يحققه 
ً
 الستقرارها، واعتبارا

ً
 عل سالمة مجتمعاتها، وضمانا

ً
ابها، وحرصا المقيمي   ببى

، وتبليغ الوثائق، وتنفيذ اإلنابات القضائية، وتوحيد قواعد  ي
تبسيط إجراءات التقاض 

اف باألحكام وتنفيذها، وتسليم ا لمتهمي   والمحكوم عليهم، وتنفيذ االختصاص، واالعبى

 العقوبات، من تأثب  عل جميع هذه الغايات، 

  :اتفقت عىل ما يىل  

  القسم األول: أحكام عامة

اتها لدى األطراف  تتبادل وزارة :المادة األوىل ، أو أمانة العدل، لدى كل طرف متعاقد، مع نظب 

ي عات النافذة، والمطبوعات المتعاقدة األخرى، بصفة مستمرة ومنتظمة، نصوص التشر

نشر فيها األحكام القضائية. كما 
ُ
ي ت
ات والبحوث، القانونية والقضائية، والمجالت، التى والنشر

، وتعمل عل اتخاذ اإلجراءات الرامية إىل توحيد  ي
تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضاب 

يعية واألنظمة القضائية بي   دولها   .النصوص التشر

ة عن كل طرف متعاقد، تسم اللجنة  :الثانيةالمادة  تكّون لجنة من اثني   من ذوي الخب 

. تتوىل دراسة ومتابعة وسائل  ي ي لدول اتحاد المغرب العرب 
ي والقانوب 

الدائمة للتعاون القضاب 

اح ما يتعي   مراجعته وتعديله منها، عند االقتضاء
  .تنفيذ ما نصت عليه هذه االتفاقية، واقبى

ي السنة عل األقل، بدعوة من األمانة العامة التحاد  وتجتمع هذه
ي دورة عادية، مرة ف 

 
اللجنة ف

ي    .المغرب العرب 

  :المادة الثالثة

 م األطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة، لتكوين المرشحي   للوظائف القضائية   .تلبى 

 ي بلده، عل القيا
ي األطراف األخرى، ف 

م كل طرف متعاقد بتشجيع مواطت  م ويلبى 

  .بالدراسات أو التدريبات بالمعاهد القضائية والمحاكم أو مواصلتها

ي وسعها، لتسهيل تبادل القضاة والباحثي    :المادة الرابعة
تبذل األطراف المتعاقدة ما ف 

ي مختلف الميادين القضائية والقانونية
ة ف  هم، من ذوي الخب    .وغب 

ي نطاق التبادل  :المادة الخامسة
المشار إليه بالمادة السابقة، بكل ما يتمتع يتمتع القضاة، ف 

  .به القضاة المساوون لهم ببلد الطرف الذي يعملون به
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  :المادة السادسة

  ي بلد أحد
 
ي كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامي   ف

يجوز لمواطت 

وط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل.  األطراف األخرى، عل أن يستوفوا الشر

  .تعون، لدى قبولهم، بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليهاويتم

  ي النيابة
 
ولكل محام مسجل بنقابة للمحامي   ببلد أحد األطراف المتعاقدة، الحق ف

وط المنطبقة عل  والمرافعة لدى محاكم األطراف المتعاقدة األخرى، بنفس الشر

ي المحامي   فيها، عل أن يتخذ من مكتب أحد المحامي   ب
 له، لتلقىّ

ً
 مختارا

ً
ها محال

ي نص عليها القانون
  .جميع األوراق والوثائق القضائية، التى

ي ممارسة المهن الحرة، المساعدة للقضاء  :المادة السابعة
 
ي كل طرف متعاقد الحق ف

لمواطت 

ي يمارس، بمقتضاها، مواطنوه تلك المهن، 
 لقوانينه، التى

ً
ببلد أحد األطراف المتعاقد، وفقا

  .يب   بينهمدون تم

تشجع األطراف المتعاقدة تبادل الزيارات، وعقد اللقاءات بي   رجال القضاء  :المادة الثامنة

ي 
ي الجهات القضائية، وكذلك بي   التنظيمات المهنية لرجال القضاء والمحامي   ف 

وموظق 

ي فيها، وعل ما توافر لديها من ت
يىعي والقضاب 

جارب، بلدانها، وذلك لالطالع عل التطور التشر

ي هذا المجال
ضها ف  ي تعبى

ي المشاكل، التى
  .ولتبادل الرأي ف 

  
: ضمان حق التقاض   

  القسم الثاب 

ي أمام الهيئة القضائية ببلدان  :المادة التاسعة
يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد بحق التقاض 

  .األطراف األخرى، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها

ة ي بلد األطراف األخرى، أية ال يجوز أن تفرض ع :المادة العاشر
ي أي طرف متعاقد ف 

ل مواطت 

  .ضمانة شخصية، أو عينية، بأي وجه كان، ليست مفروضة عل مواطنيه

 لقواني   
ً
ويطبق حكم الفقرة السابقة عل األشخاص االعتبارية، المنشأة أو المرخص لها، وفقا

  .أحد األطراف المتعاقدة

ة ي الحصول  يتمتع مواطنو  :المادة الحادية عشر
األطراف المتعاقدة ببلد كل منها، بالحق ف 

ي    ع النافذ فيه  للتشر
ً
  .عل المساعدة القضائية، أسوة بمواطنيه، وفقا

ي محل إقامته 
م الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية إىل طالبها من الجهات المختصة، ف 

ّ
وتسل

م إليه هذه الشهادة من قنصل المختار. وإذا كان يقيم خارج بلدان األطراف المتعاقدة، فت
ّ
سل

  .بلده المختص، أو من يقوم مقامه
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م فيه الطلب، فيمكن الحصول عل معلومات تكميلية 
َّ
ي البلد، الذي قد

 
وإذا أقام الشخص ف

  .من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد، الذي ينتمي إليه

  القسم الثالث: التعاون بي   الهيئات القضائية

  إرسال األوراق والوثائق القضائية وغت  القضائية وتبليغها: الباب األول

ة   :المادة الثانية عشر

ي المواد المدنية والتجارية والدعاوى 
 
رسل األوراق والوثائق القضائية وغب  القضائية، ف

ُ
ت

اإلدارية وقضايا األحوال الشخصية، الموجهة إىل أشخاص يقيمون ببلد أحد األطراف 

ة  ي المتعاقدة، مبارسر
 
ي يقيمون ف

ي بلد الطرف اآلخر، التى
 
تها ف من الجهة المختصة إىل نظب 

  .دائرتها لتقوم بتبليغهم بها

ي المواد الجزائية، عن طريق وزارة، أو أمانة 
وترسل األوراق والوثائق القضائية وغب  القضائية، ف 

والمحكوم العدل، لدى كل طرف متعاقد، وذلك مع مراعاة األحكام الخاصة بتسليم المتهمي   

  .عليهم

ي تبليغ األوراق والوثائق القضائية 
وال تحول أحكام هذه المادة دون حق األطراف المتعاقدة ف 

ي حالة تنازع القواني   
ة، عن طريق ممثليها أو نوابهم. وف  وغب  القضائية، إىل مواطنيها مبارسر

 
ً
لقانون الطرف حول جنسية الشخص الموجهة إليه الورقة أو الوثيقة، يقع تحديدها طبقا

  .المتعاقد، الذي يتم التبليغ فيه

ة إذا كانت الجهة المطلوب إليها تبليغ األوراق والوثائق القضائية وغب   :المادة الثالثة عشر

ي بلدها. 
القضائية، غب  مختصة، فإنها تقوم، من تلقاء نفسها، بإرسالها إىل الجهة المختصة ف 

ي وإذا تعذر عليها ذلك، تحيلها إىل وزارة
 الجهة الطالبة بما تم ف 

ً
، أو أمانة العدل، وتخِطر فورا

  .الحالتي   

ة تقترص مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد، المطلوب إليه  :المادة الرابعة عشر

تسليم األوراق والوثائق، عل تسليمها إىل المطلوب تبليغه. ويتم إثبات التسليم بتوقيع 

مه، أو بشهادة تعدها الجهة المطلوب تبليغه عل صورة الورق
ّ
ة أو الوثيقة، مع بيان تاري    خ تسل

مت إليه 
ّ
المختصة، توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب، وتاري    خ التنفيذ، والشخص الذي سل

  .الورقة أو الوثيقة، وعند االقتضاء، السبب الذي حال دون التسليم

و الشهادة المثبتة للتسليم، وترسل نسخة الورقة أو الوثيقة، الموقعة من المطلوب إبالغه، أ

ة   .إىل الجهة الطالبة مبارسر
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ة تب عل تبليغ األوراق والوثائق القضائية وغب  القضائية، دفع أية  :المادة الخامسة عشر ال يبى

  .رسوم أو مصاريف

ة يجب أن ترفق األوراق والوثائق القضائية وغب  القضائية، بطلب  :المادة السادسة عشر

  :ت التاليةيحتوي عل البيانا

ي صدرت عنها الورقة أو الوثيقة القضائية وغب  القضائية .1
  .الجهة التى

  .نوع الورقة أو الوثيقة القضائية وغب  القضائية، المطلوب تبليغها .2

االسم الكامل للشخص المطلوب إعالمه أو تبليغه، ومهنته، وعنوانه، وجنسيته، إن أمكن،  .3

ي لألشخاص الم
، إن وجد، والمقر القانوب  ي

عنوية، وعنوانها واالسم الكامل لممثلها القانوب 

  .وعنوانه

ة ي كل طرف من األطراف  :المادة السابعة عشر
ال تحول أحكام المادة السابقة دون حق مواطت 

غوا األشخاص المقيمي   فيه جميع 
ّ
ي أن يبل

المتعاقدة، المقيمي   ببلد أحد األطراف األخرى، ف 

ي القضايا المدنية والتجارية واإلدارية واألحوال األوراق والوثائق القضائ
ية وغب  القضائية، ف 

ي هذا الشأن اإلجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، 
الشخصية، وتطبق ف 

  .الذي يتم فيه التبليغ

ة ي بلد الطرف  :المادة الثامنة عشر
 ألحكام هذا الباب، كأنه تم ف 

ً
يعتب  التبليغ الحاصل وفقا

  .المتعاقد، طالب التبليغ

: اإلنابات القضائية  
  الباب الثاب 

ة ي  :المادة التاسعة عشر
لكل طرف متعاقد، أن يطلب إىل أي طرف متعاقد آخر، أن يقوم، ف 

ي متعلق بدعوى قائمة، وبصفة خاصة سماع شهادة 
بلده، نيابة عنه، بأي إجراء قضاب 

اء ومناقشتها، وإ ي تقارير الخب 
  .جراء المعاينات، وطلب أداء اليمي   الشهود، وتلقىِ

ون ي القضايا المدنية والتجارية واإلدارية،  :المادة العشر
ترسل طلبات اإلنابة القضائية، ف 

ة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد، الطالب، إىل  وقضايا األحوال الشخصية، مبارسر

. فإذا تبي   عدم اختصاصها، الجهة المطلوب إليها تنفيذ اإلنابة، لدى أي طرف متعاقد آخر 

تحيل الطلب، من تلقاء نفسها، إىل الجهة المختصة. وإذا تعذر عليها ذلك، تحيله إىل وزارة، 

ي الحالتي   
 الجهة الطالبة بما تم ف 

ً
  .أو أمانة العدل، وتعِلم فورا
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ون ي القضايا الجزائية، المطلو  :المادة الواحدة والعشر
 
ب ترسل طلبات اإلنابة القضائية، ف

ة عن طريق وزارة، أو أمانة العدل، لدى   تنفيذها لدى أي طرف من األطراف المتعاقدة، مبارسر

  .كل منها، وتنفذ بواسطة الجهات القضائية، حسب إجراءات كل منها

ون يجوز للجهة المطلوب إليها تنفيذ إنابة قضائية، أن ترفض تنفيذها،  :المادة الثانية والعشر

ي الحاالت التالية
 
  :ف

ي اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد،  .1
 
إذا كان هذا التنفيذ، ال يدخل ف

  .المطلوب إليه التنفيذ

إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد، المطلوب إليه ذلك، أو بالنظام  .2

  .العام فيه، أو بسالمته

ها الطرف ا .3  بجريمة، يعتب 
ً
لمتعاقد، المطلوب إليه التنفيذ، جريمة إذا كان الطلب متعلقا

  .ذات صبغة سياسية

ي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية، أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب إليها 
وف 

ي دعت 
، مع إعادة الوثائق وبيان األسباب، التى

ً
تنفيذ الطلب، بإعالم الجهة الطالبة بذلك فورا

  .إىل رفض، أو تعذر تنفيذ الطلب

ونا  لإلجراءات القانونية، المعمول بها  :لمادة الثالثة والعشر
ً
يتم تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا

ي قواني   الطرف المتعاقد، المطلوب إليه ذلك. ويجب عل الجهة المطلوب إليها تنفيذ 
ف 

  :اإلنابة، بناء عل طلب رصي    ح من الجهة الطالبة، ما يلي 

1.  
ً
ي    ع بالدها أن تنفذ اإلنابة القضائية طبقا  لتشر

ً
  .لشكل خاص، إذا لم يكن هذا الشكل مخالفا

ي الوقت المناسب، الجهة الطالبة بالتاري    خ والمكان، اللذين سيقع فيهما تنفيذ  .2
أن تعِلم، ف 

اإلنابة القضائية، ليتمكن الطرف المعت  من الحضور، إن شاء، أو توكيل من ينوب عنه، وذلك 

ي    ع الجاري به العمل  للتشر
ً
ي البالد المطلوب إليها طبقا

  .ف 

ون يكلف األشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور، بالطرق  :المادة الرابعة والعشر

  .المتبعة لدى الطرف المتعاقد، المطلوب أداء الشهادة لديه

ون تب عل تنفيذ اإلنابات القضائية دفع أية مصاريف من  :المادة الخامسة والعشر ال يبى

م الطالب الطرف المتعاقد،  ي يلبى 
اء، وكذلك نفقات الشهود، التى الطالب، ما عدا أجور الخب 

 مع ملف اإلنابة
ً
  .بأدائها، ويرسل بها بيانا
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ون  ألحكام  :المادة السادسة والعشر
ً
يكون لإلجراء، الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية، وفقا

ي ذاته، كما لو تم أمام الجهة المخ
تصة لدى الطرف المتعاقد، هذه االتفاقية، األثر القانوب 

  .الطالب

 

  دول اتحاد المغرب العرب   58الملحق رقم 
 

 : النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية ف

إن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية 

اكية العظم، والمملكة  ية العربية الليبية الشعبية االشبى الديموقراطية الشعبية، والجماهب 

 المغربية، 

، ال سيما المادة الثالثة منها  - ي  من أهداف معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
ً
  ، انطالقا

ً
وتنفيذا

ي المجال 
 
 منها بأهمية التكوين والتأهيل ف

ً
، واقتناعا ي نامج عمل اتحاد المغرب العرب  لب 

 ، ي
 القضاب 

  :اتفقت عىل ما يىل  

  القسم األول: األهداف

  إىل :5المادة 
  :يهدف منهاج التأهيل القضاب 

، عل  .3
ً
 وتطبيقيا

ً
العمل إعداد أعضاء الهيئات القضائية الجدد، وتأهيلهم، نظريا

، وتمرينهم عل التقنيات، القضائية والقانونية، واستيعاب النصوص  ي
القضاب 

  .وتأويلها، وترسيخ المفاهيم القانونية، وصقل الذهنية القضائية

0.  ، ي
، ورفع مستواهم، الفقهي والقانوب  ة أعضاء الهيئات القضائية العاملي   استكمال خب 

ي الحلول القضائية وتحسي   تقنياتهم القضائية وممارستهم التطبيق
ية، ومواكبتهم ف 

  .للوقائع المستجدة

تكوين أعضاء القضاء، ومساعديه، وتدريبهم عل اإلجراءات القانونية، ورفع  .1

، ومتابعة تأهيلهم، وتحسي   معلوماتهم وكفاءتهم ي
  .مستواهم القانوب 

ي الميادين، القانونية والقضائية والفقهية .0
، وتعميمه ف    .تنمية البحث العلمي

، تحقيق األهداف  :1المادة  ي ي كل دولة من دول اتحاد المغرب العرب 
، ف  ي

يتوىل المعهد القضاب 

ي المادة السابقة
  .المشار إليها ف 

: التأهيل اإلعدادي ألعضاء الهيئات القضائية  
  القسم الثاب 
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، عل  :9المادة  تكون مدة التأهيل اإلعدادي ألعضاء الهيئات القضائية سنتي   دراسيتي  

ورة ذلك .قلاأل   .ويجوز تخفيضها لمدة سنة واحدة، إذا اقتضت الرص 

  :0المادة 
ً
 عمليا

ً
 وتدريبا

ً
 نظريا

ً
  .تشمل الدراسة تكوينا

  الباب األول : التكوين النظري

ي  :1المادة 
ي المواد، الفقهية والقانونية، التى

 
 نظرية معمقة ف

ً
يتلقى المؤهلون القضائيون دروسا

  :ل الهيئات القضائية، وعل الخصوصلها ارتباط وثيق بأعما

ي اإلسالم، التحكيم، 
 
ي ف

يعة اإلسالمية، النظام القضاب  ، فلسفة الشر ي الفقه اإلسالمي
 
التوثيق ف

، المحاسبة،  ي
(، علم النفس الجناب  عي

، االتفاقيات الدولية، الطب العدىلي )الشر تنازع القواني  

  .آداب القضاء، صياغة األحكام، وطرق البحث

ات عامة، تخصص للمجاالت، الثقافية  :9 المادة يستكمل التكوين النظري بمحارص 

  .واالجتماعية واالقتصادية، ولقاءات مهنية وندوات، علمية وقضائية

: التدريب العمىل    
  الباب الثاب 

  :يشمل التدريب العمىل   :1المادة 

  .وصياغة األحكام بشأنهاأ. دراسة وقائع معينة، وبيان اإلجراءات القضائية، الواجبة التطبيق، 

ة األعمال القضائية، وأعمال النيابة العامة   .ب. مبارسر

اف  :8المادة  يوزع المؤهلون القضائيون إىل مجموعات، ويجرون تمارينهم تحت اإلرسر

  .المبارسر لألساتذة والمسؤولي   عن التدريب

اف يكون تدريب المؤهلي   القضائيي   بالمحاكم واألجهزة العدلي :5المادة  ة األخرى، تحت إرسر

  :أحد أعضاء الهيئات القضائية، بقصد

 إىل جانب القضاة 
ً
  .أ. التعرف عل األعمال القضائية، وممارستها فعليا

  ي
ب. التعرف عل أعمال النيابة العامة وتشكيالتها واختصاصاتها، والطرق المتبعة ف 

  .تعاملها مع الجهات المرتبطة بها

 ي المك
لف بالتحقيق، والتعرف عل دوره ومهامه، وأسلوب ج. مساعدة القاض 

ي يتخذها
  .معالجته للقضايا، والقرارات التى

  الع عل الجوانب، القانونية
ّ
ي المكلف باألحداث، واالط

د. مساعدة القاض 

بوية، المتعلقة بالقضايا المعروضة عليه   .واالجتماعية واإلدارية والبى
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 ضايا. حضور جلسات المحاكم، ودراسة القه.  

 و. صياغة مشاري    ع أحكام وقرارات وأوامر وملتمسات.  

 الع عل السجالت والدفاتر الممسكة بالمحاكم، وطرق استعمالها
ّ
  .ز. االط

 ح. التعرف عل أعوان القضاء ومساعديه.  

  :يقوم المؤهلون القضائيون بما يىل   :54المادة 

طة والدرك والجمار  ك، والمؤسسات العقابية، ومراكز المالحظة أ. زيارة اإلدارات، ومراكز الشر

ي 
وتوقيف األحداث، وإدارة السجل العقاري، والمصارف والنقابات، ومكاتب المهن الحرة، التى

ي 
  .لها ارتباط بالعمل القضاب 

ي ينظمها المعهد، ومناقشة المواضيع المطروحة، ب
ي الحلقات الدراسية، التى

 
. المشاركة ف

اح الحلول المالئمة،    .عند االقتضاءواقبى

  .ج. إعداد أبحاث، يختارون مواضيعها خالل السنة األوىل من التحاقهم بالمعهد

،  :55المادة 
ً
ي المحاكم واألجهزة العدلية، للمعهد، تقريرا

ف عل تدريب المؤهلي   ف  يقدم المشر

ي حصلوا 
يتضمن مالحظاته حول التدريب، الذي اجتازه المؤهلون القضائيون، والنتائج التى

  .عليها، والسلوك الذي امتازوا به

 بشأن التدريب، الذي أجري له خارج  :51المادة 
ً
ي إىل إدارة المعهد تقريرا

يرفع كل مؤهل قضاب 

  .المعهد

  الباب الثالث: امتحان نهاية التأهيل

ي وشفوي،  :59المادة  يخضع المؤهلون القضائيون، عند انتهاء الدراسة، المتحان، كتاب 

ي يهدف إىل تقيي
م كفاءتهم، القانونية والقضائية، ومدى التحصيل الذي أحرزوه، والقدرة التى

  .اكتسبوها لحل اإلشكاالت القانونية، ومعالجة القضايا، وابتكار الحلول القضائية

ي عل الخصوص، من تحرير األحكام والملتمسات  :50المادة  يتكون االمتحان، الكتاب 

عية، مع إمكانية االستعانة بال  الشر
ً
نصوص المتعلقة بها. أّما الشفوي، فيتضمن تحليال

ي أجريت فيها 
ي إحدى المواد المقررة، غب  التى

، وسؤال ف  ي
لموضوع عام، يختاره المؤهل القضاب 

ي نهاية التدريب
، ف 
ً
، أو قضائيا

ً
 قانونيا

ً
  .االختبارات الكتابية. ويقدم المؤهل بحثا

ي والشفوي، والبحوث  تحدد اللوائح الداخلية للمعهد مدة :51المادة  االمتحان، الكتاب 

والدرجات والتقديرات، المحددة لكل مادة وبحث، وكذلك ضوابط النجاح والرسوب 

  .واإلعادة
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اف عل االمتحانات،  :59المادة  ، بقرار من الجهة المختصة، لجنة، تتوىل اإلرسر
ً
تشكل، سنويا

  .وفق مقتضيات القواني   والضوابط المقررة

، الذين حصلوا عل المعدل العام، مرتبي    :51المادة  تحدد لجنة االمتحان قائمة الناجحي  

  .حسب تفّوقهم

  القسم الثالث: التأهيل المستمر

ي  :58المادة 
ينظم التأهيل المستمر ألعضاء الهيئات القضائية، بقصد مواكبة الفكر القضاب 

ي وآفاقه، االجتماعية للمستجدات، الفقهية والقانونية، وتطويره وفق متطلبات التقا
ض 

  .واالقتصادية

ي  :55المادة 
ي تطرأ عل سب  العمل، القضاب 

ي إطار المستجدات، التى
 
إلدارة المعهد، ف

، تنظيم اللقاءات الدورية، الجهوية والعامة، لمناقشة األمور، القانونية والقضائية  ي
والقانوب 

  .المستجدة

ي دورات تدريبية، تحدد يشارك أعضاء الهيئات القضائية، عن :14المادة 
د االقتضاء، ف 

  .مواضيعها ومدتها الجهة المختصة

شيح المتدربي    :15المادة 
تتوىل إدارة المعهد التنسيق مع الجهات المختصة، فيما يتعلق ببى

نامج المعهد   .للدورات، المحددة بب 

ي تناولتها اللقاءات والمناقشات ا :11المادة 
ي تنشر الدراسات واألبحاث، التى

لمتعلقة بها، ف 

المجالت، القانونية والقضائية، وكذا االجتهادات القضائية، ويتخذ المعهد التدابب  الكفيلة 

ويد أعضاء الهيئات القضائية بها   .ببى 

ر القضائية المساعدة
ُ
ط
ُ
  القسم الرابع: تأهيل األ

ة أعمالهم، دراسة نظرية :19المادة    يتلقى أعوان القضاء ومساعدوه، قبل مبارسر
ً
وتدريبا

ي المجاالت المالئمة لمهامهم
، ف 
ً
  .ميدانيا

  :تشمل الدراسة النظرية، بصفة خاصة :10المادة 

  والمساعدة ، ي
أ. مواد عامة، تتعلق باإلجراءات، المدنية والجزائية، والتنظيم القضاب 

ائب، وآداب القضاء   .القضائية، والقانون اإلداري، والرسوم المالية والرص 

 صة، تتعلق بالمهام المسندة للمؤهلي   ب. مواد خا.  

 ج. أصول مسك السجالت والدفاتر، وتنظيم الوثائق والحفظ واإلعالميات.  
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 ي اللغة العربية
 
  .د. أساليب الكتابة والخط ف

، بصفة خاصة :11المادة   
 
  :يشمل التدريب الميداب

  .أ. زيارات للمحاكم والمرافق، القضائية واإلدارية

  .صالح والمكاتب، المختصة بمهام أعوان القضاء ومساعديهب. زيارات للم

( والتسجيل  عي
طة والدرك، والسجل التجاري، والطب العدىلي )الشر ج. زيارات لمراكز الشر

  .العقاري

تها دون حق اإلمضاء   .د. التمرن عل األشغال، الوظيفية والمهنية، ومبارسر

ي   أعضاؤها، وتحدد  :19المادة 
اختصاصاتها، بقرار من الجهة المختصة تتوىل لجنة، يعَّ

ر القضائية المساعدة
ُ
ط
ُ
  .لوضع مناهج التكوين لأل

ي أتيحت  :11المادة 
تنتهي كل دورة بامتحان، يهدف إىل تقييم القدرات والمهارات، التى

وط االمتحان وإجراءاته .للمشاركي   فيها   .وتحدد الجهة المختصة رسر

اعديه دورات للتأهيل المستمر، بقصد تحسي   تنظم ألعوان القضاء ومس :18المادة 

معلوماتهم، النظرية والتطبيقية، وتتضمن مناقشة مواضيع معينة، ودراسة ملفات خاصة، 

  .وعرض أفالم وثائقية

،  :15المادة  ي
، قصد تعميق التكوين المهت  تنظم حلقات دراسية خاصة للتأهيل التخصىصي

ي ميادين مع
  .ينةوتركب   التقنيات المرتبطة به ف 

  القسم الخامس: أحكام ختامية

ي  :94المادة 
مة بي   دول االتحاد، ف  م، الثنائية والمتعددة األطراف، المب 

ُ
تبقى االتفاقيات والنظ

ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا النظام، يتم العمل بما 
هذا المجال سارية المفعول. وف 

ي بنود هذا األخب  
  .جاء ف 

هذا النظام بطلب إحدى دول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. يتم تعديل  :95المادة 

 
ً
ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، وفقا

  .لإلجراءات المنصوص عليها



قتصاد إلس ياسة )درإسة فكرية قانونية مقارنة مع قانون إلإحتاد إلأورويب حتاد إملغرب إلعريب بني إلس ياسة إلإقتصادية و إإ نعاش إإ  د. عيل لطرش              حتدايت إإ

292 

  

 

برلين -إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / المانيا   

 لإلجراءات  :91المادة 
ً
يخضع هذا النظام للتصديق عليه من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه المعمول بها  ي كل منها. ويدخل حب 
 
ف

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك
، التى ي   .الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

عت بمدينة نواكشوط، بتاري    خ 
ّ
ق
ُ
 55و.ر( الموافق 5041ـه، )5059جمادى األوىل  51و

  خمس ن5551نوفمب ر 
 
  الحجية القانونيةم، ف

 
  .سخ أصلية، تتساوى جميعها ف

 

 : النظام األساس  للهيئ ة القضائي ة التحاد المغرب العرب   55الملحق رقم 

ي المبينة إزاءها :المادة األوىل
ي هذا النظام، المعاب 

 
  .يقصد بالكلمات المنصوص عليها ف

ي  : االتحاد  -   .اتحاد المغرب العرب 

ي  معاهدة : المعاهدة  -   .إنشاء اتحاد المغرب العرب 

ي  : مجلس الرئاسة  -   .مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

ي  : الهيئة  -   .الهيئة القضائية التحاد المغرب العرب 

  .نظام الهيئة القضائية : النظام األساسي  -

  .أعضاء الهيئة القضائية لالتحاد : القضاة  -

ي القضية المعروضة عل الهيئة القضائية  : الوكيل  -
 ممثل األطراف المتنازعة ف 

  الفصل األول: تنظيم الهيئة

  :المادة الثانية

ي أنشأتها المعاهدة بمقتىص  المادة  -3
منها، الجهاز  31تكون الهيئة القضائية، التى

 ألحكام المعاهدة ولهذا النظام األساسي 
ً
ي لالتحاد، وتعمل الهيئة وفقا

  .القضاب 

  .يكون مقر الهيئة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية -0

تعقد الهيئة جلساتها بمقرها، ويجوز لها، عند االقتضاء، وبقرار منها، عقد جلساتها  -1

ي أية دولة من دول االتحاد
  .خارج المقر ف 

ي هذا النظام األساسي  :المادة الثالثة
ي االتحاد أطراف ف 

  .جميع الدول األعضاء ف 

 ألحكام المادة  :ابعةالمادة الر 
ً
، وفقا ي االتحاد، قاضيي  

من  31تعي   كل دولة، عضو ف 

  .المعاهدة
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، عل أن يجدد نصفهم عند نهاية (6)يعي   القضاة لمدة ست سنوات  :المادة الخامسة

ي 
ي هذه الحالة، تتوىل كل دولة تعيي   العضو الثاب 

 
  .السنة الثالثة من الوالية األوىل، وف

  .من تاري    خ أداء اليمي    تحسب مدة الوالية

ة عمله أمام الهيئة، اليمي   التالية :المادة السادسة ، قبل مبارسر ي
  :يؤدى القاض 

ي بكل أمانة ونزاهة(. يؤدى القضاة، 
)أقسم باهلل العظيم، أن أحكم بالعدل، وأن أمارس وظيفتى

ي جلسة علنية، أمام رئيس مجلس الرئاسة
 
ي أول تشكيلة للهيئة، اليمي   ف

 
  .ف

  :المادة السابعة

ي يتطلبها تحقيق أغراضها والقيام (1)
ي الدول األعضاء بالحصانات والمزايا، التى

 
تتمتع الهيئة ف

اؤها وشهودها وممثلو الدول المتنازعة أمامها،  .بوظائفها كما يتمتع موظفوها وخب 

ي القيام بمهامهم
ي يتطلبها ضمان استقاللهم وحريتهم ف 

  .بالحصانات والمزايا، التى

ة أعمالهم أو بسببها،  (2) ي الدول األعضاء بالحصانة القضائية، أثناء مبارسر
يتمتع القضاة ف 

مها الهيئة مع دولة المقر ي إطار اتفاقية تب 
  .ويتمتعون ببقية الحصانات والمزايا الدبلوماسية، ف 

ام حياد القضاة واستقاللهم، وبعدم التأ :المادة الثامنة م الدول األعضاء باحبى ثب  عل أي تلبى 

منهم بأي شكل كان، أثناء واليتهم، وكذلك بعدم مساءلتهم، بعد انتهاء الوالية، عن األعمال 

ي مارسوها أثناءها
  .التى

دمها إىل الرئيس، الذي  :المادة التاسعة
ِ
ي االستقالة، فعليه أن يق

إذا رغب أحد أعضاء الهيئة ف 

. ويخلو المنصب بهذا اإلبالغيتوىل إبالغها إىل رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الدول ي
  .ة المعت 

ة ي جميع حاالت شغور منصب قاٍض، تعيي   خلفه  :المادة العاشر
تتوىل الدولة المعنية، ف 

  .للمدة الباقية

ي أعلن فيها عن 
ي القضايا، التى

ي عمله، للفصل ف 
، الذي تنتهي واليته القانونية، ف  ي

يستمر القاض 

  .اختتام المرافعة

، خالل مدة واليته، أن يتوىل أية وظائف أو مهام،  :ةالمادة الحادية عشر  ي
ال يجوز للقاض 

ي هذا النظام األساسي 
  .تتعارض مع الوظيفة القضائية المحددة ف 

 ، ين من هذا النظام األساسي ي المادة الثانية والعشر
، المنصوص عليه ف  ويحدد النظام الداخلي

  .الوظائف والمهام المحظور القيام بها
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ةالمادة الث   :انية عشر
ً
ي أية قضية، سبق له أن كان وكيال

 
ي الفصل ف

 
اك ف ي االشبى

ال يجوز للقاض 

ي محكمة وطنية أو 
 
 ف

ً
 له، أو سبق عرضها عليه، بصفته عضوا

ً
عن أحد أطرافها، أو محاميا

 فيها، أو بأية صفة أخرى
ً
  .دولية أو لجنة تحقيق، أو أبدى رأيا

ي عد
 
وطوتبت الهيئة الموضوع متى ثار الشك ف ام بهذه الشر   .م االلبى 

ة ي بت  :المادة الثالثة عشر
 
اك ف إذا رأى أحد القضاة ما يوجب تنّحيه بسبب خاص عن االشبى

 بموجب هذا اإلخطار
ً
  .قضية معينة، أخطر الهيئة بذلك، ويعتب  متنِحيا

ي بت قضية 
 
ك بسبب خاص ف إذا رأى أحد أعضاء الهيئة، أنه ال يجوز ألحد القضاة، أن يشبى

  .ينة، وجب عليه إبالغ الهيئة بذلك، لتبت الموضوعمع

ة تحدد الرواتب والمكافآت والمزايا المالية للقضاة، بقرار من مجلس  :المادة الرابعة عشر

  .الرئاسة

ة  له، لمدة سنة واحدة :المادة الخامسة عشر
ً
 لها، ونائبا

ً
  .تنتخب الهيئة من بي   أعضائها رئيسا

ة ي  :المادة السادسة عشر
ي السنة عل األقل، للنظر ف 

ي جمعية عامة، مرة ف 
تجتمع الهيئة ف 

 للقيام بهذه المهام
ً
  .المسائل اإلدارية والمالية. ولها أن تفوض مكتبا

ة للهيئة أن تقرر تعيي   دوائر خاصة، التخاذ بعض إجراءات التحقيق، أو  :المادة السابعة عشر

  .اإلجراءات االستعجالية

تعمل الهيئة بصفة دائمة، ويحدد النظام الداخلي العطلة القضائية،  :ةالمادة الثامنة عشر 

 لمقتضيات العمل
ً
  .وفقا

ة  بحضور ثمانية قضاة عل األقل، عل أن  :المادة التاسعة عشر
ً
يكون انعقاد الهيئة صحيحا

يكون من بينهم قاٍض عن كل دولة من دول االتحاد عل األقل. وتصدر األحكام بموافقة سبعة 

ين من   .األعضاء الحارص 

ون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للهيئة. ولها أن تسمح بتقديم الوثائق  :المادة العشر

ط ترجمتها باللغة العربية   .والمستندات بلغة أجنبية، بشر

ون انية مستقلة، تتوىل إعدادها وعرضها عل مجلس  :المادة الواحدة والعشر تكون للهيئة مب  

  .ةالرئاسة، للمصادق

ون ي تتعلق بقيامها بوظائفها،  :المادة الثانية والعشر
م الداخلية، التى

ُ
تضع الهيئة النظ

  .واإلجراءات المتبعة لديها، وشؤونها اإلدارية والمالية
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ون   :المادة الثالثة والعشر

، تعّينهم الهيئة (3) ، يعاونه عدد كاٍف من الموظفي     .يكون للهيئة أمي  

ي جلسة علنية، وفق الصيغة يؤدي أمي   الهيئة، قبل مبارسر  (0)
 
ة مهامه، اليمي   أمامها، ف

ي بصدق وأمانة، وأن أحافظ 
التالية: )أقسم باهلل العظيم، أن أؤدي واجبات وظيفتى

  .(عل رسية أعمال الهيئة ووثائقها

ي المداوالت (1)
 
  .يحرص  أمي   الهيئة اجتماعاتها. ولها أن تطلب حضوره ف

  لله
 
: االختصاص القضاب  

 
  يئةالفصل الثاب

ون اعات، المتعلقة بتفسب  وتطبيق  :المادة الرابعة والعشر  
ي الب 

 
تختص الهيئة بالنظر ف

ي يحيلها إليها مجلس الرئاسة، أو إحدى 
ي إطار االتحاد، التى

 
مة ف المعاهدة واالتفاقيات المب 

اع ي الب  
 
  .الدول األطراف ف

ون اع، الذي ينشب ب :المادة الخامسة والعشر ي الب  
ي   أجهزة االتحاد وموظفيه، تنظر الهيئة ف 

 لما ينص عليه نظامهم الخاص
ً
  .وفقا

ون ي ترفع إليها :المادة السادسة والعشر
اعات التى   .تبت الهيئة الب  

 
ً
  :أ   بصفة أساسية، وفقا

  .للمعاهدة -

ي إطار االتحاد بي   الدول األعضاء -
مة ف    .لالتفاقيات المب 

  .االتحاد للقرارات التنفيذية، الصادرة عن أجهزة -

 
ً
  :ب   بصفة احتياطية، وفقا

ي االتحاد -
يعية للدول األعضاء ف  ك بي   األنظمة التشر

  .للمبادئ العامة للقانون المشبى

، المتالئمة مع المعاهدة -   .للمبادئ العامة للقانون الدوىلي

ون ء يجوز للهيئة أن تستأنس بأحكام المحاكم، ومذاهب كبار فقها  :المادة السابعة والعشر

ي مختلف الدول، إذا لم تكن متعارضة مع أحكام المعاهدة
  .القانون ف 

  الفصل الثالث: اإلج راءات

ون   .يحيل مجلس الرئاسة الدعوى، كتابة، إىل رئيس الهيئة :المادة الثامنة والعشر
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ون   :المادة التاسعة والعشر

  .ترفع الدعاوى األخرى، كتابة، إىل أمي   الهيئة -3

اع وأطرافهيتعي   أن تتضمن  -0   .الدعوى تحديد موضوع الب  

يعي ِ  أطراف الدعوى وكالء عنهم. ولهم أن يستعينوا، أمام الهيئة، بمستشارين  -1

  .وبمحامي   

يتوىل أمي   الهيئة إبالغ نسخة من صحيفة الدعوى إىل األطراف، ويخطر  :المادة الثالثون

  .بذلك الدول األعضاء

  :المادة الواحدة والثالثون

إحدى دول األعضاء، أن لها مصلحة قانونية، يؤثر فيها الحكم، جاز لها أن  إذا رأت -3

ي الدعاوى المرفوعة، قبل اختتام المرافعات
 
  .تطلب من الهيئة اإلذن لها بالتدخل ف

  .تبت الهيئة طلب التدخل -0

ي الدعوى -1
 ف 
ً
  .إذا قبلت الهيئة التدخل، اعتب  صاحبه طرفا

ي أية مرحلة من مراحلها، وذلك قبل  للمدعي  :المادة الثانية والثالثون
أن يتنازل عن دعواه ف 

ض أحد األطراف عل  جلسة النطق بالحكم، وللهيئة أن تقرر قبول هذا التنازل ما لم يعبى

  .ذلك

  :المادة الثالثة والثالثون

ي أول مذكرة يجيب بها  -3
للمدع عليه أن يتقدم بدعوى معارضة، ضد المدع، وذلك ف 

  .يةعل الدعوى األصل

ة بالدعوى األصلية، وأن  -0 ط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات ِصلة مبارسر يشبى

ي اختصاص الهيئة
  .تدخل ف 

إذا تخلف أحد األطراف عن الحضور، أو أمتنع عن الدفاع عن  :المادة الرابعة والثالثون

دعواه، جاز للطرف اآلخر أن يطلب من الهيئة، أن تحكم له بطلباته، وال يستجاب لهذا 

  .الطلب، إال بعد التثبت من أنه يقوم عل أساس صحيح، من حيث الواقع والقانون

ي تراها  :المادة الخامسة والثالثون
 بالتدابب  المؤقتة، التى

ً
للهيئة، عند االقتضاء. أن تتخذ قرارا

ورية لحفظ حق أي طرف. ويبلغ هذا القرار، فور اتخاذه، بحسب الحال، إىل مجلس  رص 

  .رئيس الهيئة، أو إىل األطراف عن طريق أمي   الهيئة، التخاذ التدابب  الالزمة الرئاسة عن طريق
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للهيئة أن تقرر، من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد أطراف  :المادة السادسة والثالثون

الدعوى، سماع شهود. عل الشاهد أن يؤدي اليمي   وفق الصيغة التالية: )أقسم باهلل 

  .( أشهد إال بالحقالعظيم، أن أقول الحق، وال 

  :المادة السابعة والثالثون

ورة إجراء تحقيق، قامت به بنفسها، أو عهدت به إىل إحدى  -3 إذا رأت الهيئة رص 

  .دوائرها

ي مسألة ما -0
 
اء، بالبحث، أو بإبداء الرأي ف ، أو خب  ي كل وقت، أن تعهد إىل خبب 

 
  .للهيئة، ف

ي االتحاد، ومن المجالس للهيئة أن تطلب من  :المادة الثامنة والثالثون
 
الدول األعضاء ف

ي تنظر فيها، وذلك عن 
واللجان واألجهزة التابعة له، المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضايا التى

  .طريق األمانة العامة لالتحاد

  .اإلجراءات أمام الهيئة نوعان: إجراءات كتابية، وأخرى شفهية :المادة التاسعة والثالثون

م للهيئة ولألطراف، من مذكرات وإجابات تشمل اإلجراءا -3
َّ
ت الكتابية ما يقد

  .وتعقيبات. كما تشمل الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك

وط واآلجال  -0  للشر
ً
م المذكرات واإلجابات والتعقيبات إىل أمي   الهيئة، طبقا

َّ
تقد

  .المحددة من قبلها

اء والوكالء تشمل اإلجراءات الشفهية استماع الهيئة للشهود، وأقوال ا -1 لخب 

  .والمستشارين والمحامي   

  :المادة األربعون

، أو بناء عل طلب  -3
ً
تكون جلسات الهيئة علنية، ما لم تقرر خالف ذلك، تلقائيا

  .األطراف

  .يعلن الرئيس اختتام المرافعات، بعد االنتهاء من دراسة القضية -0

ي القضيةتكون المداولة رسية، وال يشارك فيها إال القضاة، الذين  -1
  .تولوا النظر ف 

  :المادة الواحدة واألربعون

ي جلسة علنية، بعد إخطار األطراف ووكالئهم  -3
ي جميع األحوال، ف 

يصدر الحكم، ف 

  .بذلك، بصفة قانونية

ي عليها، ويتضمن أسماء القضاة، الذين صدر عنهم -0
ي بت 

  .يبي   الحكم األسباب التى

1-  
ً
 أو بعضا

ًّ
ي اإلجماع، إذا لم يصدر الحكم باإلجماع كال

، فمن حق كل قاض لم يشارك ف 

  .إصدار بيان مستقل برأيه، يرفق بالحكم
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  .يوقع الحكم من الرئيس، ومن أمي   الهيئة -0

تكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية، وذات حجية عل أطراف  :المادة الثانية واألربعون

            .الدعوى

ي منطوق الحكم من أخطاء مادية، تتوىل الهيئة  :المادة الثالثة واألربعون
 
تصحيح ما قد يقع ف

  .وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناء عل طلب أحد األطراف، ويتم ذلك دون مرافعة

يحق ألي من أطراف الدعوى، أن يطلب من الهيئة تفسب  ما يراه  :المادة الرابعة واألربعون

ي منطوق الحكم
 
، ف

ً
، أو مبهما

ً
            .غامضا

  :المادة الخامسة واألربعون

ي إحدى الحالتي   التاليتي    -1
 
ي الحكم الصادر عن الهيئة، إال ف

 
  :ال ُيقبل التماس إعادة النظر ف

 إذا قضت الهيئة بما لم يطلبه األطراف  .  

  إذا تكشف أمر حاسم بالنسبة للدعوى، كان يجهله، حتى صدور الحكم، كل من  

 عن إهمال من الهيئة والطرف الذي التمس 
ً
إعادة النظر، عل أن ال يكون ذلك ناشئا

  .قبل هذا الطرف

تب عل تقديم االلتماس وقف تنفيذ الحكم، ما لم تقرر الهيئة خالف ذلك -2   .ال يبى

ي  :المادة السادسة واألربعون
يقدم االلتماس خالل ستة أشهر من تاري    خ صدور الحكم ف 

ي الحالة الثانية، وال يقبل االلتماس، بأي حال، بعد  الحالة األوىل، ومن تاري    خ تكشف األمر 
ف 

  .انقضاء عشر سنوات من تاري    خ صدور الحكم

تبت الهيئة االلتماس خالل ثالثة أشهر من تاري    خ تقديمه لها،  :المادة السابعة واألربعون

  .ويبلغ الحكم إىل األطراف

لمصاريف الخاصة به، ما لم يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى ا :المادة الثامنة واألربعون

  .تقرر الهيئة خالف ذلك

  الفصل الرابع: االختصاص االستشاري للهيئة

  :المادة التاسعة واألربعون

ي أية مسألة قانونية، بناء عل طلب مجلس الرئاسة -3
  .تصدر الهيئة آراء استشارية ف 

  .يرفع رئيس الهيئة إىل مجلس الرئاسة، الرأي االستشاري الصادر عنها -0
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من هذا النظام  31و  30و  33تطبق عل اآلراء االستشارية أحكام المواد  :المادة الخمسون

  .األساسي 

  الفصل الخامس: تعديل النظام األساس  

  :المادة الواحدة والخمسون

  .لمجلس الرئاسة وللهيئة حق المبادرة بتعديل هذا النظام األساسي  -3

وع -0 ، بإعداد مشر ي الحالتي  
 
لهذا الغرض، وتعرضه عل مجلس الرئاسة  تقوم الهيئة، ف

  .للمصادقة عليه

ّ  التنفيذ، فور المصادقة عليه من طرف مجلس  :المادة الثانية والخمسون يدخل التعديل حب 

  .الرئاسة

 

 : النظام الداخىل  لمجل   س الش   ورى  14الملحق رقم 

، وال سيما ا توطئة ي  ألحكام معاهدة اتحاد المغرب العرب 
ً
منها، يوضع هذا  30لمادة تنفيذا

ي    .النظام، ويسم النظام الداخلي لمجلس الشورى التحاد المغرب العرب 

: أحكام تمهيدية
ا
  أول

، ليبدي رأيه حول مشاري    ع  :5المادة  ي يشكل مجلس الشورى هيئة التحاد المغرب العرب 

ي يعرضها عليه مجلس الرئاسة
سة ما يراه من كما له أن يرفع إىل مجلس الرئا .القرارات التى

  .توصيات لتعزيز عمل االتحاد، وتحقيق أهدافه

 من كل دولة، يقع اختيارهم من الهيئات  :1المادة 
ً
ين عضوا يتألف مجلس الشورى من عشر

 للنظم الداخلية لكل دولة
ً
  .السياسية للدول األعضاء، أو وفقا

ة عمل مجلس الشورى كل خمس سنوات :9المادة  لس الشورى يكون مقر مج .تجدد فبى

 لما تضمنته اتفاقية المقر
ً
  .بالجزائر، ويتمتع بحرمة طبقا

ي مجلس الشورى بالوفاة، أو باالستقالة، أو بإشعار من الهيئات  :0المادة 
تنتهي العضوية ف 

 للنظم الداخلية لكل دولة
ً
  .السياسية، أو وفقا
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ي حالة عدم اخت :1المادة 
 
ي مجلس الشورى، وف

 
ي عند انقضاء العضوية ف

 
يار أعضاء جدد، ف

ي ممارستها إىل غاية اختيار من 
 
اآلجال المحددة، يستمر األعضاء الذين انتهت عضويتهم ف

  .سيخلفهم

ة عمل مجلس الشورى : افتتاح فت 
 
  ثانيا

عند ثبوت حالة شغور عضوية بالمجلس، تتم معالجتها باالستخالف، خالل أجل  :9المادة 

 لإلج
ً
ي اختيار العضو السابقال يتجاوز ثالثة أشهر، وفقا

 
  .راءات المتبعة ف

ة عمل مجلس الشورى، يشغل مهام الرئيس العضو  :1المادة  عند افتتاح الجلسة األوىل لفبى

 بأصغر عضوين، ويتكون من هؤالء المكتب المؤقت، الذي يتوىل افتتاح 
ً
، محاطا

ً
األكب  سنا

ف عل تكوين    .المكتبالدورة، والمناداة عل أعضاء المجلس، ويشر

 عن تكوين المكتب
ً
 أية مناقشة، يكون موضوعها خارجا

ً
  .ال تتم تحت رئاسة العضو األكب  سنا

: العضوية
 
  ثالثا

لمانية عل إقليم  :8المادة  يتمتع أعضاء مجلس الشورى، خالل مدة عملهم، بالحصانة الب 

ي االتحاد
  .الدول األعضاء ف 

يوقف، وعل العموم، ال يمكن أن ترفع عليه دعوة ال يمكن أن يتابع أي عضو أو  :5المادة 

ظ به من كالم، بسبب تصويته أثناء 
ّ
مدنية أو جزائية، بسبب ما عب ّ عنه من اراء، أو ما تلف

  .ممارسته لعمله

م ألعضاء مجلس الشورى بطاقة عضوية، تضمن لهم حرية التنقل  :54المادة 
ّ
تسل

، الذين لم ُيَعد اختيارهم، والمساعدة والحماية، داخل دول االتحاد، وت م لألعضاء السابقي  
ّ
سل

  .بطاقة عضو سابق

  .يستفيد أعضاء مجلس الشورى من تعويض خاص بالدورة :55المادة 

ي المجلس وأية  :51المادة 
ي مجلس الشورى الجمع بي   عضويته ف 

ال يجوز ألي عضو ف 

ي أجهزة االتحاد
  .مسؤولية أخرى ف 

: أجهزة مجلس الشورى
 
  رابعا

  القسم األول : المكتب
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يتكون المكتب من خمسة أعضاء، ويجدد اختيارهم كل سنة، عل أساس عضو  :59المادة 

  .لكل بلد من بلدان االتحاد

  :يتوىل مكتب مجلس الشورى عل الخصوص :50المادة 

  .تحديد مكان وتاري    خ انعقاد الجلسات الموالية الفتتاح الدورة -

وع جدول أعمال دو  -   .رات المجلس، بالتنسيق مع األمانة العامة لالتحادإعداد مشر

ي جدول األعمال عل اللجان -
 
  .توزي    ع المسائل المدرجة ف

اح عقد جلسات مغلقة عند االقتضاء -   .اقبى

  .إعداد برنامج عمل المجلس -

لمانات الجهوية والدولية األخرى -   .تنظيم عالقات المجلس مع الب 

اف عل أعمال المجلس -   .اإلرسر

ي حالة تعذر حضور أحد 1/0يتخذ المكتب قراراته بأغلبية ) :51ة الماد
 
( من أعضائه. وف

  .أعضاء المكتب، يفّوض من ينوبه من أعضاء مجموعته

ي المكتب رئاسة مجلس الشورى، بالتناوب، ولمدة دورة كاملة،  :59المادة 
يتوىل كل عضو ف 

ي للدول
تيب األلفباب    .وحسب البى

: رئيس   
  المجلسالقسم الثاب 

رئاسة اجتماعات المكتب، وتطبيق النظام  :يتوىل رئيس المجلس عل الخصوص :51المادة 

  .الداخلي أثناء الجلسات

ي حالة الغياب، يكلف رئيس المجلس العضو الذي سيتوىل الرئاسة بعده، لينوب  :58المادة 
ف 

  .عنه

  القسم الثالث: اللجان

  :الدائمة التاليةيكّون مجلس الشورى اللجان  :55المادة 

  .لجنة الشؤون السياسية -

ي  -
  .لجنة االقتصاد والمالية والتخطيط واألمن الغذاب 

  .لجنة الشؤون القانونية -

ية -   .لجنة الموارد البشر

ية األساسية -
ْ
  .لجنة البن
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  :كما يجوز للمجلس تكوين لجان مؤقتة

ها -   .رئاسة جلسات المجلس وضمان حسن سب 

  .تنسيق أشغال اللجان -

  .عرض القضايا للتصويت واإلعالن عن نتائجه -

 ضمان التنظيم المادي للدورات  -

ي التظاهرات أو األعمال الرسمية أو الدولية -
 
  .تمثيل مجلس الشورى ف

تستدع اللجان، أثناء الدورة، من طرف رؤسائها، أو بناء عل طلب من مكتب  :14المادة 

ي إال بح
ي حالة مجلس الشورى. وال يتم النصاب القانوب 

 
ضور األغلبية المطلقة لكل لجنة. وف

اع، ويعي   اللجنة المختصة  
، يبت مكتب المجلس الب    .تنازع االختصاص بي   لجنتي   أو أكبر

  .تعرض تقارير اللجان عل مجلس الشورى للمصادقة عليها :15المادة 

: جدول األعمال والدورات
 
  خامسا

لدورة العادية، ويبلغه ألعضاء المجلس، يحدد مكتب المجلس جدول أعمال ا :11المادة 

ي جدول 
ة أيام من انعقاد أدوار جلساته. وله أن يضيف مسائل، لم تكن مدرجة ف  خالل عشر

ي 
َ ط الحصول عل موافقة أغلبية ثلتر أعمال الدورة، كلما دعت الظروف الطارئة لذلك، بشر

  .أعضاء المجلس

  :يتضمن جدول أعمال الدورات العادية :19المادة 

مه رئيس مجلشئاسة االتحاد أو  -
ِ
، يقد ي  حول وضعية اتحاد المغرب العرب 

ً
خطابا

  .ممثله

ي يقدمها مجلس الرئاسة -
  .دراسة مشاري    ع القرارات التى

ي أقر المكتب  -
ح رفعها إىل مجلس الرئاسة، والتى دراسة مشاري    ع التوصيات المقبى

ي جدول األعمال
  .إدراجها ف 

ي  -
احات البيانات التى   .يقرها المكتب، والمتعلقة بمواضيع ذات طابع عامدراسة اقبى

  .دراسة القضايا المتعلقة بالسب  الداخلي لمجلس الشورى -

  .يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة :10المادة 

يفتتح مجلس الشورى دورته العادية خالل الشهر األول من كل سنة ميالدية،  :11المادة 

  .الجلسات الموالية الفتتاح الدورةوللمكتب أن يحدد تاري    خ انعقاد 

ي مداولته، عند افتتاح الدورة، إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه
ع المجلس ف    .ال يشر
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، أو من ينوب عنه، جلسات المجلس،  :19المادة  ي  العام التحاد المغرب العرب 
يحرص  األمي  

م، بناء عل طلب المجلس، التوضيحات والمعلومات المتعلق
ِ
  .ة بسب  أجهزة االتحادويقد

، أن يتدخلوا أمام مجلس  :11المادة  ي ألعضاء مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العرب 

ي  الشورى، بناء عل طلبهم، أو بطلب من المجلس حول قضايا الساعة، عل الصعيد المغارب 

  .أو الجهوى أو الدوىلي 

ي إطار ممارسة صالحيات مجلس الشورى :18المادة 
 
، أن يستدعي كل شخصية للمكتب، ف

ي 
 
ي دراسة القضايا المسجلة ف

 
م مساهمة، تسّهل له أداء مهمته ف

ِ
من دول االتحاد مؤهلة لتقد

  .جدول أعماله

لمجلس الشورى أن يعقد، بناء عل طلب من مجلس الرئاسة، دورات استثنائية،  :15المادة 

ي 
 
 31 أجل خمسة عشر )يحدد تاري    خ ومكان انعقادها وجدول أعمالها من قبل المكتب، ف

ً
( يوما

ة ) ، قبل االفتتاح، وتبلغ ألعضاء المجلس قبل عشر ( أيام عل األقل من انعقاد 30عل األكبر

  .أول جلسة

  .تختتم الدورة االستثنائية بمجرد استيفاء جدول أعمالها :94المادة 

: الجلسات
 
  سادسا

ي  :95المادة 
جدول األعمال. ويشارك أعضاء تنظم مناقشة عامة لدراسة كل نقطة مسجلة ف 

ي المناقشة العامة، بعد التسجيل المسبق لدى أمانة المجلس
  .المجلس ف 

ي يحيلها عليه مجلس الرئاسة :91المادة 
  .يبدي المجلس رأيه حول مشاري    ع القرارات التى

ي أجل ال يتجاوز خمسة عشر )
 من تاري    31ويرسل رئيس المجلس هذه اآلراء، ف 

ً
، اعتبارا

ً
خ ( يوما

  .إبدائها، إىل رئيس مجلس الرئاسة

ة  :99المادة  احات التوصيات حول كل القضايا، لدى مكتب المجلس من قبل عشر ع اقبى
َ
تود

  .( أعضاء عل األقل30)

تودع مشاري    ع البيانات حول المواضيع ذات الطابع العام، لدى المكتب من قبل  :90المادة 

ة )   .( أعضاء عل األقل30عشر

ي تشي  :91المادة 
احات البيانات للقواعد نفسها، التى احات التوصيات واقبى تخضع دراسة اقبى

ي المواد من 
  .أعاله 10إىل  13عل مشاري    ع القرارات المنصوص عليها ف 

: التصويت
 
  سابعا
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، وال يجوز أن يكون محل وكالة :99المادة    .التصويت حق شخىصي

ي مجلس الشورى برفع  :91المادة 
 
  .اليديتم التصويت ف

يبدي المجلس رأيه، ويقرر التوصيات والبيانات، باألغلبية المطلقة ألعضائه.  :98المادة 

  .ويقوم مكتب المجلس بحساب األصوات، ويعلن النتيجة

: أحكام مختلفة
 
  ثامنا

اح يبديه هذا األخب   :95المادة 
انية مجلس الشورى، بناء عل اقبى   .يقرر مجلس الرئاسة مب  

  .لمجلس الشورى كتابة عامة، تخضع لسلطة رئيس المجلس :04المادة 

يعد لكل جلسة من جلسات مجلس الشورى محرص  كامل ألشغالها، توضح   :05المادة 

ي سجل 
ه والمحافظة عليه، بموجب منشور من المكتب، وتدّون المحارص  ف  كيفيات نشر

  .خاص

ي الجلسة التالية، قبل ساعة  :01المادة 
افتتاحها. يبت المجلس يوزع محرص  كل جلسة ف 

  .التحفظات المحتملة، ثم يصادق عل المحرص  

  .للمجلس أن يصدر المطبوعات، وينشر محارص  أشغاله، متى رأى ذلك :09المادة 

يعمل بهذا النظام الداخلي ابتداء من تاري    خ مصادقة مجلس رئاسة االتحاد عليه،  :00المادة 

ون )وال يجوز تعديل أحكامه إال بناء عل اقبى  ، يوقعه عشر ي  عل األقل، 00اح كتاب 
ً
( عضوا

ي )
َ   .( أعضائه، ومصادقة مجلس الرئاسة0/1وموافقة المجلس عليه بأغلبية ثلتر

تشي أحكام هذا النظام الداخلي عل تنظيم وسب  مجلس الشورى التحاد المغرب  :01المادة 

ي    .العرب 

 غرب العرب   والمجموعة األوروبية : ق رار بخص وص العالقات بي   اتحاد الم15الملحق رقم 

ي دورته العادية األوىل، بالعاصمة التونسية، 
، الملتئم ف  ي إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

 م، 3110يناير  01، 00، 03و.ر( الموافق  3111ـه )3030جمادى الثانية  26، 01، 00أيام 

  ، ي ي نصت عليها معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 
 للمبادئ األساسية، التى

ً
تأكيدا

، المغربية واألوروبية عل مر   من التواصل الحضاري بي   المجموعتي  
ً
وانطالقا

ي البحر المتوسط، 
 العصور، وتفاعل الحضارات المتعاقبة عل ضفتى
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  ي المنطقة، وإقامة عالقات
 
ورة العمل عل دعم األمن والسالم والتعاون ف  برص 

ً
واقتناعا

 ،  متكافئة لمصلحة شعوب المجموعتي  

  تب عليها ي العالقات الدولية، وما يصاحبها ويبى
 
ى الجارية ف وإذ يسجل التحوالت الكب 

ي التحالفات األوروبية، 
 
 من تحويرات هامة ف

  االنفراج، الذي أخذ يسود العالقات الدولية، ويؤدي إىل  وإذ يعب  عن ارتياحه لجو

، وإىل العدول عن  ي ي والغرب 
ى
ف ، الشر ي الجانبي  

 
ي ف التقليل من حجم العتاد الحرب 

ي مناخ 
 
ه بيئة مواتية لتنمية التعاون الدوىلي ف ي االستعدادات الحربية، ويعتب 

 
التسابق ف

راطية، وعل تقليص المحورية قائم عل تعزيز السلم ورعاية قيمة الحرية والديموق

 ،  إىل انفراج عالمي
ً
 السياسية واالقتصادية وصوال

  ي  اتحاد المغرب العرب 
وإذ يعتب  أن هذا االنفراج، يتيح الفرصة لتجديد الحوار بي  

 
ً
والمجموعة االقتصادية األوروبية ولتوسيع مداه، وتنوي    ع مضامينه، وجعله حوارا

، ومع ي
 مع الحوار الثناب 

ً
،  متكامال ي

ي   األفريقى ، والحوار األوروب  ي ي   األوروب  الحوار العرب 

ي التعاون الدوىلي المتطور، باعتبار 
 
ي طرف ف عل أساس أن اتحاد المغرب العرب 

، وباعتبار ما بي   أقطاره وبي   بلدان  إمداداته العربية واألفريقية، وموقعه التوسطي

  .أوروبا من روابط تعاون

-  
ا
، المغاربية يؤكد مجلس الرئاسة رص   :أول ورة شمولية العالقات بي   المجموعتي  

واألوروبية، بتغطيتها للجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ي يتوخاها كل من االتحاد والمجموعة 
بوية، وتحديد األهداف والنتائج التى والبى

ورة تطوير نوعية العالقات بينهم ا، عل األوروبية من هذه العالقات، وكذلك رص 

كة   .أساس الندية ومراعاة المصالح المشبى

-  
 
ي  :ثانيا

ي أن توضع ف 
يعتب  مجلس الرئاسة، أن تنمية التعاون بهذه الشمولية، تقتىص 

ي 
، ف  ي تكتشي

ي العريض، وعل مراحل معدودة، مع المبادرة بالقضايا التى
المدى الزمت 

قتصادي، وحماية نظر المجلس، صفة استعجالية، ومن بينها وضع برامج للتعاون اال

ي البحر األبيض 
بة ورعاية مصالحها، وتخفيف حدة التوتر ف  الجالية المغاربية المغبى

، وحماية البيئة فيهما ي المحيط األطلشي
  .المتوسط، وف 

-  
 
ي  :ثالثا

يعرب مجلس الرئاسة عن انشغاله العميق بمستقبل الجالية المغاربية بأوروبا ف 

(، ويكلف مجلس وزراء الخارجية بمتابعة 3111آفاق السوق األوروبية الموحدة )

ي من شأنها الحفاظ عل حقوقها 
وضعية الجالية المغاربية، واتخاذ التدابب  التى

  .ومصالحها

-  
 
يعهد مجلس الرئاسة إىل أجهزة االتحاد، بالتشاور مع التجمعات االقتصادية  :رابعا

، وتحديد  األوروبية، بوضع آلية، قصد تنظيم الحوار معها عل المستوى السياسي

أسلوبه ومواعيد وضمانات واستمرار نسقه، ومتابعة أطواره، ورفع تقارير إىل الدورات 

  .العادية لمجلس الرئاسة
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 اتحاد المغرب العرب   والتجمعات الجهوية  11الملحق رقم 
: ق رار بخص وص العالقات بي  

 األفريقية المماثلة 

، ا ي ي دورته العادية األوىل، بالعاصمة التونسية، إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 
 
لملتئم ف

 م، 3110يناير  01، 00، 03و.ر( الموافق  3111ـه )3030جمادى الثانية  26، 01، 00أيام 

  ن
ِّ
 سيمك

ً
 متطورا

ً
 مغربيا

ً
 بأن كيانا

ً
، واقتناعا ي  من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 

ً
انطالقا

ي 
ى
ك مع باف دم قارتنا دولنا من دعم العمل المشبى

ُّ
 الدول األفريقية الشقيقة، من أجل تق

 األفريقية وإزدهارها، 

  ،ي مواجهة سياسة الفصل العنرصي، ورفع مختلف التحديات
 
ي ف

 للتضامن األفريقى
ً
وتعزيزا

 وخاصة منها مشاكل التنمية والمديونية، 

 تب عل انتماء دول االتحاد إىل األمة العربية، وإىل الق  مما يبى
ً
ارة األفريقية، من وانطالقا

ي تقوية األوارص بي   الشعوب العربية واألفريقية، 
 مسؤولية خاصة ف 

  
ا
ي الميادين االقتصادية والثقافية واالجتماعية، مع  :أول

يؤكد عل توطيد التعاون، ف 

كة،  التجمعات الجهوية األفريقية القائمة والمماثلة لالتحاد، بما يخدم المصالح المشبى

ي استتباب األمن ويعزز وشائج 
ي تربط بي   شعوب  ها، ويسهم ف 

األخّوة والتضامن التى

  .واالستقرار والرفاهية ودفع عجلة التنمية

  
 
امج التعاون مع  :ثانيا يعهد مجلس الرئاسة إىل مجلس وزراء الخارجية برعاية التنسيق لب 

ورية معها، لتحديد مجاال  ت هذه التجمعات، وبإجراء االتصاالت والمشاورات الرص 

ي الغرض للدورات العادية لمجلس رئاسة االتحاد
  .التعاون، وتقديم تقارير ف 

 اتحاد المغرب العرب   ومجلس التعاون 19الملحق رقم 
: قرار بخص وص العالقات بي  

 لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العرب   

ي دورته العادية األوىل، 
، الملتئم ف  ي بالعاصمة التونسية، إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

 م، 3110يناير  01، 00، 03و. ر( الموافق  3111ـه )3030جمادى الثانية  26، 01، 00أيام 

  ي أكدت العمل من أجل أن يكون اتحاد
، التى ي  من معاهدة إنشاء المغرب العرب 

ً
انطالقا

 لبناء الوحدة العربية الشاملة، 
ً
ي سبيال  المغرب العرب 

 بما يربط األمة ال 
ً
 عربية من وشائج قومية، وإيمانا

  ،بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافها 
ً
اما  والبى 

  وبي   مجلس التعاون لدول ، ي  اتحاد المغرب العرب 
از ما يجمع بي    

وإذ يسجل باعبى

تبة عل  ، من وحدة الروابط الحضارية المبى ي الخليج العربية، ومجلس التعاون العرب 

ي الدين واللغة والتا
اك ف   للبناء الوحدوي، الذي تعمل عل االشبى

ً
ري    خ، والمعتمدة سندا
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ي التجمعات الجهوية العربية، ومن 
 
ي جامعة الدول العربية، وف

 
إنجازه الدول األعضاء ف

ي المجاالت السياسية، 
 
وحدة األهداف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وتوافق ف

ي الوسائل والطرق المتوخاة لتحقيق هذه األ
 
  .هدافومن تناسب ف

  كة حافز عل إرساء تعاون وثيق بي   التجمعات
وإذ يعتب  أن هذه السمات المشبى

 الجهوية العربية، وتتيح مجاالت عديدة لتنظيم هذا التعاون وتنميته، 

  ي عل
، يضق 

ً
ي العالقات الدولية، وبما آلت إليه مؤخرا

 
وإذ يرى أن تطور األوضاع ف

ي طابع اإللحاح والتأكد  ي من القيادة العربية تعزيز التضامن التعاون العرب 
، ويقتىص 

ي رحاب جامعة الدول العربية، وإرساء سياسة االعتماد 
 
داخل التجمعات العربية، ف

 الجماعي عل الذات، 

  ،ك، وتعزيز دور وفاعلية جامعة الدول العربية ورة دعم العمل المشبى وإذ يرى رص 

 وتكثيف التشاور حول القضايا العربية والدولية، 

  
ا
ي  :أول

، التى ي ي الوطن العرب 
 
يبارك الخطوات الوحدوية العربية، الثنائية والجماعية، ف

  .تمهد للوحدة العربية الشاملة

  
 
يقرر التشاور بي   أجهزة االتحاد وبي   أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج  :ثانيا

، قصد تنظيم الحوار عل جميع المستويات ي   .العربية ومجلس التعاون العرب 

 ثا 
 
امج التعاون مع  :لثا يعهد مجلس الرئاسة إىل أجهزة االتحاد برعاية التنسيق لب 

ي إطار ميثاق جامعة 
، ف  ي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العرب 

  .الدول العربية

  
 
،  :رابعا ي المجلسي   العربيي  

يكلف األمانة العامة لالتحاد بربط الّصلة مع مثيلتها ف 

ي المجاالت االقتصادية والثقافية لتحديد 
ك، ف  ميادين التعاون ومواطن العمل المشبى

ي المجاالت 
احات وبرامج عمل ف  ها، وتقديم اقبى بوية واإلعالمية واالجتماعية وغب 

والبى

  .المذكورة إىل الدورات العادية للمجلس

 

 اتحاد المغرب العرب   ومجلس ا10الملحق رقم 
لتعاون : قرار بخص وص العالقات بي  

 لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العرب   

ي دورته العادية األوىل، بالعاصمة التونسية، 
، الملتئم ف  ي إن مجلس رئاسة اتحاد المغرب العرب 

 م، 3110يناير  01، 00، 03و. ر( الموافق  3111ـه )3030جمادى الثانية  26، 01، 00أيام 

  ي  من معاهدة إنشاء المغرب العرب 
ً
ي أكدت العمل من أجل أن يكون اتحاد انطالقا

، التى

 لبناء الوحدة العربية الشاملة، 
ً
ي سبيال  المغرب العرب 

  ،بما يربط األمة العربية من وشائج قومية 
ً
 وإيمانا

  ،بمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافها 
ً
اما  والبى 
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 وبي   مجلس ال ، ي  اتحاد المغرب العرب 
از ما يجمع بي    

تعاون لدول وإذ يسجل باعبى

تبة عل  ، من وحدة الروابط الحضارية المبى ي الخليج العربية، ومجلس التعاون العرب 

 للبناء الوحدوي، الذي تعمل عل 
ً
ي الدين واللغة والتاري    خ، والمعتمدة سندا

 
اك ف االشبى

ي التجمعات الجهوية العربية، ومن 
 
ي جامعة الدول العربية، وف

 
إنجازه الدول األعضاء ف

ي المجاالت السياسية، وحدة األه
 
داف الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وتوافق ف

ي الوسائل والطرق المتوخاة لتحقيق هذه األهداف
 
  .ومن تناسب ف

  كة حافز عل إرساء تعاون وثيق بي   التجمعات
وإذ يعتب  أن هذه السمات المشبى

 يته، الجهوية العربية، وتتيح مجاالت عديدة لتنظيم هذا التعاون وتنم

  ي عل
، يضق 

ً
ي العالقات الدولية، وبما آلت إليه مؤخرا

 
وإذ يرى أن تطور األوضاع ف

ي من القيادة العربية تعزيز التضامن 
ي طابع اإللحاح والتأكد، ويقتىص  التعاون العرب 

ي رحاب جامعة الدول العربية، وإرساء سياسة االعتماد 
 
داخل التجمعات العربية، ف

 الجماعي عل الذات، 

  ك، وتعزيز دور وفاعلية جامعة الدول العربية،  وإذ ورة دعم العمل المشبى يرى رص 

 وتكثيف التشاور حول القضايا العربية والدولية، 

  
ا
ي  :أول

، التى ي ي الوطن العرب 
يبارك الخطوات الوحدوية العربية، الثنائية والجماعية، ف 

  .تمهد للوحدة العربية الشاملة

  
 
ة االتحاد وبي   أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج يقرر التشاور بي   أجهز  :ثانيا

، قصد تنظيم الحوار عل جميع المستويات ي   .العربية ومجلس التعاون العرب 

  
 
امج التعاون مع  :ثالثا يعهد مجلس الرئاسة إىل أجهزة االتحاد برعاية التنسيق لب 

ي إطار مي
، ف  ي ثاق جامعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس التعاون العرب 

  .الدول العربية

  
 
،  :رابعا ي المجلسي   العربيي  

يكلف األمانة العامة لالتحاد بربط الّصلة مع مثيلتها ف 

ي المجاالت االقتصادية والثقافية 
ك، ف  لتحديد ميادين التعاون ومواطن العمل المشبى

ي ا
احات وبرامج عمل ف  ها، وتقديم اقبى بوية واإلعالمية واالجتماعية وغب 

لمجاالت والبى

  .المذكورة إىل الدورات العادية للمجلس

 : الميثاق المغارب   حول حماية البيئة والتنمية المستديمة 11الملحق رقم 

إن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية 

ية العربية الليبية الشعبية االش اكية العظم، والمملكة الديموقراطية الشعبية، و الجماهب  بى

 المغربية، 

-  ، ي عرصنا الحارص 
ية ف  باعتبار أن المسائل، المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط، هامة ومصب 

وتتجل أهميتها من خالل االنشغال البالغ للمجموعة الدولية بشأنها، وعملها من أجل التكفل 

ي تخصص لها، 
 بها، وذلك عن طريق المواثيق والندوات العديدة التى
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 لتشابه القضايا البيئية -
ً
، كمشاكل التصحر، وتدهور  ونظرا ي ي دول اتحاد المغرب العرب 

 
ف

 ، ي والزراعي ، الحرص  ، والوسط البحري، والتلوث الصناعي الموارد المائية، والغابات والمراعي

ها،  ي ظروف العيش وغب 
 وتدب 

ي هذا المجال، وانعكاساتها عل مجمل الدول  -
 
ابط الوثيق بي   سياسات الدول، ف

 للبى
ً
ونظرا

ى لهذه المغاربية،  ي للبيئة، يرسم األهداف الكب  وجب التوجه إىل وضع ميثاق مغارب 

ي المجاالت ذات العالقة، عل أن يتم تجسيد هذه 
 
السياسات، ويحدد التوجهات العامة، ف

ي إطار 
 
 لإلجراءات المعمول بها ف

ً
األهداف من خالل برامج تنفيذية، يتم االتفاق بشأنها، طبقا

  .االتحاد

  جهات عامةالباب األول: تو 

ي محيط سليم، وبيئة متوازنة، وظروف حياتية  -
 
 ف

ً
 أساسيا

ً
 أن لكل شخص حقا

ً
اعتبارا

 ،
ً
 رغيدا

ً
 مالئمة، تكفل له صحة جيدة وعيشا

 أن الرفى باإلنسان والنهوض به هو الهدف الرئيشي من العمل التنموي،  -
ً
 واعتبارا

رية البيئية عل التوازن  -
ْ
ات القط  بارتباط التأثب 

ً
تب عن ذلك من ووعيا ي العام، وما يبى

البيت 

ي الحفاظ عل البيئة، وحمايتها 
مسؤولية، فردية وجماعية، مناطة بعهدة دول االتحاد، ف 

 ،
ً
 ومستقبال

ً
ا  وتحسي   نوعيتها، حارص 

ي تقوم بها دول االتحاد، من أجل حماية البيئة والتنمية المستديمة، 
 أن األعمال، التى

ً
واعتبارا

ي المج
، تعد مساهمة ف  ي هذا الصدد عل المستوى الدوىلي

 هودات المبذولة ف 

  :تتعهد بما يىل  

ي سياسات التنمية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإعطائها  -
ي ف 

إدراج الُبعد البيت 

ي    .األولوية ضمن المخططات التنموية لدول اتحاد المغرب العرب 

ي دول االت -
ورية، الكفيلة تعزيز الهياكل اإلدارية، المكلفة بالبيئة ف  ها بالوسائل الرص 

ّ
حاد، ومد

  .بتحقيق أهداف حماية البيئة

ي ميدان حماية البيئة والموارد  -
يعات وتنظيمات قانونية متجانسة، ومتكاملة، ف  إقرار تشر

  .الطبيعية

ي - -
، تضبط أولويات التدخل، العاجلة واآلجلة، ف  ي ي كل بلد مغارب 

إعداد برامج عمل ف 

  .المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليهامختلف الميادين 

ي تهدد استقرار الموارد الطبيعية، وسالمة البيئة  -
معالجة كل األغراض البيئية السلبية، التى

  .والصحة، ونوعية عيش الفرد والمجموعة

ي يمكن أن تكون لها  -
ات البيئية، عند وضع المشاري    ع واإلنشاءات، التى القيام بدراسة التأثب 

 البيئة، واألخذ بعي   االعتبار استنتاجات الدراسات، عند تنفيذ انعكاسات سلبية عل

  .المشاري    ع
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تبادل المعلومات والتقنيات والتجارب، المتعلقة بميادين حماية البيئة، وصون الطبيعة،  -

ي هذه الميادين
 
  .بي   دول االتحاد، ودعم التكوين والبحث ف

ي المؤتمرات  -
 
والندوات الدولية، حول البيئة، العمل عل تدعيم المشاركة المغاربية ف

ي المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة
 
  .وكذلك تنسيق وتوحيد المواقف ف

ي حماية البيئة من كل  -
 
اك كل الطاقات ف ي، قصد إرسر ، عل المستوى الجماهب  ي

نشر وعي بيت 

ي تهددها
  .األخطار، التى

ي المغرب  -
 
ي تحسيس المنظمات والهيئات الدولية بقضايا البيئة ف   .العرب 

: توجهات قطاعية  
 
  الباب الثاب

، يهدف إىل االستغالل الرشيد للموارد  -  ألهمية التنمية المستديمة، كسلوك يومي
ً
نظرا

ة والمقبلة، تتعهد دول اتحاد المغرب  الطبيعية، والنمو االقتصادي المتوازن لألجيال، الحارص 

ي بما يلي    :العرب 

باع مناهج التنمية المست -
ِ
ديمة، حتى تمكن هذه التنمية من االستجابة العمل عل ات

ي مواصلة تلبية حاجياتهم الذاتية
ار بحظوظ األجيال المقبلة ف  ، بدون اإلرص    .لحاجيات الحارص 

، لتفادي إحداث اختالل بالتوازنات الطبيعية - ي
  .انتهاج سياسات تنموية، تكرس الُبعد البيت 

  ومقا .1
بة والغطاء النباب    المحافظة عىل الت 

 
  :ومة التصحرف

، بالخصوصيات المناخية، واستعماالت 
ً
بة، المرتبطة، أساسا  لتعدد مظاهر تدهور البى

ً
نظرا

، تتعهد الدول المغاربية بما يلي  ي
  :واستخدامات مختلف أصناف األراض 

بة  - ، محافظة عل البى ي
وضع سياسات ناجعة الستصالح واستعمال واستخدام األراض 

ي وخاصيتها، تلبية لمقتضيات ا
  .ألمن الغذاب 

كة، الهادفة إىل الحفاظ عل الموارد الطبيعية  - رية، والمشاري    ع المشبى
ْ
دعم المشاري    ع القط

  .للفالحة وتنميتها

ام  - ي نطاق احبى
ي الفالحية، ف 

الحفاظ عل التوازن الهيكلي بي   المناطق العمرانية واألراض 

ي الفالحية من اإلتالف 
يعات الخاصة بحماية األراض  ي التشر

ي العشواب 
  .والزحف العمراب 

، واستمرارية إنتاجيتها،  - ي
 سليمي   لألراض 

ً
 واستعماال

ً
إتباع طرق مالئمة، تضمن استخداما

  .وحمايتها من التدهور

بة، وخاصة منها األسمدة  - تشجيع استعمال كل ما من شأنه أن يقلص من مظاهر تدهور البى

 عن األسمدة الك
ً
  .يميائية والمبيداتالعضوية والطرق البيولوجية، عوضا

ها - بة، بفعل االنجراف والتعرية والتملح وغب    .العمل عل الحد من تدهور البى

ي جل بلدان المغرب  -
ة، الناتجة عن زحف الرمال والتصحر ف   لالنعكاسات الخطب 

ً
ونظرا

، ي   :تتعهد الدول المغاربية بما يىل   العرب 
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بة، بفعل التصحر -   .العمل عل الحد من تدهور البى

ي المناطق الصحراوية، وحماية المحيط -
 
  .التوفيق بي   المشاري    ع التنموية، المحدثة ف

ي  -
، والمحافظة عل التوازن البيت    .االهتمام بالغابات والتشجب 

ي الدول المغاربية -
 
وع اإلقليمي لمقاومة التصحر ف   .دعم المشر

  المحافظة عىل الموارد المائية .2
 
  :ف

 لمحدودية الموارد الم
ً
  :ائية الطبيعية وقلتها، تتعهد الدول المغاربية بما يلي نظرا

ب والري  - ورية، والنوعية المقبولة، قصد تلبية حاجيات الشر توفب  المياه، بالكمية الرص 

  .والصناعة والسياحة

اف، والتلوث بجميع أشكاله -   .السهر عل حماية الموارد المائية، المهددة بمخاطر االستب  

شيد استعمالها، بالتعاون المحافظة عل  - المائدات المائية، ذات الموارد غب  المتجددة، ببى

  .بي   دول االتحاد

وة المائية - ي الدول المغاربية، والمحافظة عل البر
  .العمل عل ترشيد استعمال المياه ف 

لية، وإعادة استعمال هذه المياه، مع  - العمل عل معالجة المياه المستعملة، الصناعية والمب  

وط الصحية لذلك   .مراعاة الشر

وات الحيوانية والنباتية .3   المحافظة عىل التر
 
  :ف

 ، ي ، والمحافظة عل التنوع البيولوح  ي
ي إرساء التوازن البيت 

 لدور النباتات والحيوانات ف 
ً
نظرا

  :تتعهد الدول المغاربية بما يلي 

ي يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الحماية الكافية لألصناف الحيو  -
انية والنباتية، التى

  .رعايتها

، لمختلف أنواع حيوانات الصيد -
ً
 ومرشدا

ً
 محكما

ً
  .تنظيم الصيد بما يكفل استغالال

ية - اد والتصدير والعبور، ألنواع الحيوانات والنباتات الب    .تقني   االستب 

ي الدول المغاربية، والعمل عل النهوض بها -
  .رعاية المحميات الطبيعية الموجودة ف 

  مقاومة التلوث، وتحسي   ظروف العيش .4
 
  :ف

 بالتأثب  المبارسر للظروف، االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية، عل طاقة 
ً
وعيا

 ، ي ي البناء الحضاري، فإن دول اتحاد المغرب العرب 
، وعل نجاعة نشاطه ف  ي اإلنسان المغارب 

  :تتعهد بما يلي 
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  .روف الصحية والحياتية للمواطندعم الجهود الرامية إىل تحسي   الظ -

دعم المجهودات الرامية إىل الحد من السلبيات، الناتجة عن الضجيج وبقية أشكال  -

  .التلوث

-  
ً
 هاما

ً
وبما أن األنشطة، الصناعية والحضارية والسياحية والتعدينية والطاقة، تلعب دورا

ي 
 
ي البناء االقتصادي واالجتماعي بالدول المغاربية، وحيث إن هذه األنشطة، قد تتسبب ف

 
ف

 إحداث تلوث، يرص  بالبيئة والموارد الطبيعية، وينعكس عل ظروف عيش المواطن، 

  :بما يىل  تتعهد دول االتحاد 

ية والزراعية والتعدينية، وعن  - مقاومة كل أعراض التلوث، الصادر عن األنشطة، الحرص 

ارها، بما يضمن  المؤسسات الصناعية والسياحية ومؤسسات توليد الطاقة، والوقاية من أرص 

  .سالمة البيئة ونقاوتها

ي  -
 
، والترصف ف الفضالت  دعم المصالح والمؤسسات، المعنية بمقاومة التلوث الصناعي

لية، وحماية البيئة بما يكفل نجاعة تدخالتها الوقائية والعالجية   .المب  

اتيب الكفيلة بضمان حماية البيئة من التلوث،  - ، يضبط البى ي يىعي مغارب 
إعداد إطار تشر

ار، عند حدوث التلوث ي وجب  األرص 
  .وإصدار مواصفات متجانسة لتالف 

ي جميع الميادين، وتأسيس صناعات تشجيع استعمال الطاقة النظيفة، كالغاز ا -
لطبيىعي ف 

  .لهذا الغرض

ي تزخر بها دول االتحاد، كالرياح والشمس  -
تشجيع استعمال مصادر الطاقة المتجددة، التى

ها   .والحرارة الجوفية وغب 

  حماية السواحل والوسط البحري .5
 
ي الدفع بالتنمية  :ف

ية ف   ألهمية الموارد البشر
ً
اعتبارا

 لحساسية الوسط البحري والسواحل لعوامل التدهور االقتصادية بدو 
ً
ل االتحاد، ونظرا

 والتلوث، 

  :تتعهد دول االتحاد بما يىل  

، لحماية  - ي يعية منها، عل مستوى اتحاد المغرب العرب 
اتخاذ التدابب  الالزمة، وخاصة التشر

  .السواحل واالنجراف والتلوث، والمحافظة عل التوازن بينهما

ي ذلكالمحافظة عل  -
  .الموارد البحرية، ومقاومة تلوث البحار، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ف 

وات البحرية والسواحل من أخطار التدهور  - االهتمام بالمسائل الوقائية، لحماية البر

  .والتلوث

تفادي إلقاء الملوثات، السائلة، والغازية والصلبة، الصادرة عن التجمعات السكانية  -

ي الوسط البحريوالمؤسسات الصناعية 
  .والسياحية، ف 
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ي  -
 
ة، والمخلفات، ف عدم إلقاء السوائل النفطية، والنفايات، والمواد السامة والخطب 

، مع تشديد المراقبة والتنسيق لضمان  ي ي المياه اإلقليمية لدول االتحاد المغارب 
 
الشواط  وف

  .ذلك

، أو العمل عل توحيد اإلجراءات القانونية، لردع إغراق السفن، أو ا -
ً
لقوارب البحرية، عمدا

ي  ي المياه اإلقليمية لدول اتحاد المغرب العرب 
 
ص السفن من نفاياتها ف

ّ
  .تخل

6.   
 
اث الطبيع  والثقاف   المحافظة عىل الت 

 
  :ف

ي من مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية، تعتب  
 
اث الطبيىعي والثقاف

ام البى  إىل احبى
ً
نظرا

 ، ي أن المحافظة عل المعالم التاريخية والثقافية، من دعائم دول اتحاد المغرب العرب 

ي  .الشخصية العربية المغاربية
 
وتتعهد الدول المغاربية حماية تراثها، وأخذه بعي   االعتبار ف

ات البيئية، وعل  .مخططات التنمية والتهيئة العمرانية والمحافظة بصفة خاصة عل المب  

ي تساهم
ي النشاط السياحي  توازن الموارد الطبيعية، التى

 
  .ف

ابية والعمرانية .7   التهيئة الت 
 
  :ف

ي الوقاية من انتشار مظاهر 
ابية والعمرانية، ف  ي تحتلها التهيئة البى

 للمكانة الهامة، التى
ً
نظرا

ابية والعمرانية السليمة، من   عل ما توفره التهيئة البى
ً
تدهور البيئة واختالل توازنها، واعتمادا

 ظروف عيش المواطني   وصيانة الموارد وترشيد استغاللها، تعتب  ظروف سانحة لتحسي   

ي سياسات حماية 
ابية والعمرانية عنرص أساسي ف  ، أن التهيئة البى ي دول اتحاد المغرب العرب 

  .البيئة

  :وتتعهد بما يىل  

ابية والعمرانية،  - ي ميادين التهيئة البى
، ف  ي اعتماد سياسات متكاملة، عل النطاق المغارب 

ي بما يتالءم وحاجيات  تمكن
ية، وإشغال األراض  من توظيف أمثل للموارد الطبيعية والبشر

ي لضمان أُسس عملية للتنمية المستديمة
  .المجتمع، والتوازن البيت 

رد -
ّ
ي المط

ي النمو الديموجراف 
  .اعتماد سياسة ناجعة للتحكم ف 

-  
ً
 ومغاربيا

ً
ريا

ْ
ي بي   الجهات، قط

باع سياسة إليجاد توازن بيت 
ِ
، وتعبئة الجهود، المادية ات

ي 
وح الريق    .والفنية والعملية، للتحكم بظاهرة الب  

  .االهتمام بحماية التجمعات السكنية وكافة المنشآت، من الكوارث الطبيعية -

، عل الصعيدين المحلي  - ي رسم سياسات التعمب 
، كأداة رئيسية، ف  ي

اعتماد التخطيط العمراب 

ي    .والمغارب 

ي مجال التهيئة الريفية، تهدف إىل االهتمام بالمناطق ا -
باع سياسات ف 

ِ
لريفية، وذلك بات

ات المختلفة، والسكن، وتأخذ  توفب  الظروف المالئمة عل المستويات االقتصادية، والتجهب  
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بعي   االعتبار الوضع االجتماعي واالقتصادي لسكان األرياف، بما يكفل دعم أنشطتهم 

  .وتثبيتهم بجهاتهم

بية والتوعيةالباب الثالث:    الت 

  البيئية والتكوين والبحث العلم  

-  ، ي ي اتحاد المغرب العرب 
 أن حماية البيئة، هي واجب كل مواطن من مواطت 

ً
 اعتبارا

ي إدراك المواطن لهذا الواجب،  -
 
بية والتوعية البيئية ف  بأهمية البى

ً
 ووعيا

، مكانة - ي
بية والتوعية والتثقيف البيت  ورة إيالء البى  برص 

ً
امج والخطط،  وإيمانا ي الب 

 
مرموقة ف

ي كل بلد، لحماية البيئة، 
 
 ف

  :تتعهد دول اتحاد المغرب العرب   بما يىل  

ي المراحل التعليمية المختلفة، بدول  -
ي برامج التدريس، ف 

ي ودراسة البيئة ف 
إدراج البعد البيت 

  .االتحاد

ي وسائل  -
امج التثقيفية واإلعالمية، المتعلقة بالبيئة، ف    .اإلعالم المختلفةدعم الب 

ي ذلك بي   دول االتحاد -
ي المجاالت البيئية، والتنسيق ف 

  .دعم البحث العلمي ف 

تشجيع إحداث تنظيمات غب  حكومية، لحماية البيئة، وصون الطبيعة، ودعم مشاركتها  -

ي العمليات الهادفة إىل حماية البيئة
  .الفعلية ف 

  مواجهة الكوارث البيئية الط
 
  ارئةالباب الرابع: ف

ي هذا الميدان، 
 بأهمية التعاون ف 

ً
افا  بما تمثله الكوارث البيئية من انعكاسات سلبية، واعبى

ً
وعيا

تتعهد دول االتحاد بمزيد من التنسيق، بي   المخططات وبرامج مواجهة الكوارث والحوادث 

ارها، والوقاية منها، واتخاذ كل اإلجراءات، التنظيمية والقانونية  البيئية الطارئة، وإزالة أرص 

ي هذا الشأن
  .والعملية، ف 

  تدعيم التعاون الدوىل  
 
ي   الباب الخامس: ف

ي بموقع جغراف   دول اتحاد المغرب العرب 
تتمب  

ي ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها مع المجموعة الدولية، 
خاص، يفرض عليها التعاون ف 

 أن البيئة ليس لها حدود،  .ال سيما المجموعات المجاورة لها
ً
 واعتبارا

  :تتعهد دول االتحاد بما يىل  

ي مجال  -
تنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات، العربية واألفريقية والدولية، ف 

ك   .تمويل المشاري    ع البيئية ذات االهتمام المشبى
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ي المجهودات المبذولة من أجل إيجاد حلول  -
 
للمخاطر، المشاركة والمساهمة الفاعلة ف

ي العالم، عل سبيل المثال، ال الحرص: الموارد المائية   التصحر   الوسط 
 
ي تهدد البيئة ف

التى

ي   تنقل النفايات الخطرة عب   ات المناخية   التنوع البيولوح  البحري   طبقة األوزون   التغب 

ها   .الحدود وغب 

ي لدى الهيئات الدولية -   .العمل عل تمثيل اتحاد المغرب العرب 

  الباب السادس: أحكام عامة

ي هذا المجال،  -
 
مة بي   دول االتحاد، ف تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية، يتم العمل بما جاء 
 
سارية المفعول. وف

ة ي بنود هذه األخب 
 
  .ف

ول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. يتم تعديل هذه االتفاقية بطلب من إحدى د -

 
ً
ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، وفقا

ي المادة التالية
  .لإلجراءات المنصوص عليها ف 

 لإلجراءات  -
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل منها
ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف  .المعمول بها ف  وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء 
، التى ي هذه الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

  .بذلك

عت بمدينة نواكش وط، بتاري    خ 
ّ
 55و.ر( الموافق 5041ـه، )5059جمادى األوىل  59ُوق

  الحجية القانونيةم، ف ي خمس نسخ أصلية5551نوفم ت  
 
  .، تتساوى جميعها ف

 

 : الميثاق المغارب   حول حماية البيئة والتنمية المستديمة 19الملحق رقم 

إن الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية 

اكية العظم، والمملكة  ية العربية الليبية الشعبية االشبى الديموقراطية الشعبية، و الجماهب 

 المغربية، 

   ي عرصنا الحارص
ية ف  ، باعتبار أن المسائل، المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط، هامة ومصب 

وتتجل أهميتها من خالل االنشغال البالغ للمجموعة الدولية بشأنها، وعملها من أجل التكفل 

ي تخصص لها، 
 بها، وذلك عن طريق المواثيق والندوات العديدة التى

  كمشاكل التصحر، وتدهور ، ي ي دول اتحاد المغرب العرب 
 لتشابه القضايا البيئية ف 

ً
ونظرا

، الموارد المائية، والغابات وال ي والزراعي ، الحرص  ، والوسط البحري، والتلوث الصناعي مراعي

ها،  ي ظروف العيش وغب 
 وتدب 
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  ي هذا المجال، وانعكاساتها عل مجمل الدول
 
ابط الوثيق بي   سياسات الدول، ف

 للبى
ً
ونظرا

ى لهذه  ي للبيئة، يرسم األهداف الكب  المغاربية، وجب التوجه إىل وضع ميثاق مغارب 

ي المجاالت ذات العالقة، عل أن يتم تجسيد هذه السياسات، ويحدد 
 
التوجهات العامة، ف

ي إطار 
 
 لإلجراءات المعمول بها ف

ً
األهداف من خالل برامج تنفيذية، يتم االتفاق بشأنها، طبقا

  .االتحاد

  الباب األول: توجهات عامة

ي محيط سليم، وبيئة متوازنة، وظروف حي -
 
 ف

ً
 أساسيا

ً
 أن لكل شخص حقا

ً
اتية اعتبارا

 ،
ً
 رغيدا

ً
 مالئمة، تكفل له صحة جيدة وعيشا

 باإلنسان والنهوض به هو الهدف الرئيشي من العمل التنموي،  -
ى
 أن الرف

ً
 واعتبارا

تب عن ذلك من  - ي العام، وما يبى
رية البيئية عل التوازن البيت 

ْ
ات القط  بارتباط التأثب 

ً
ووعيا

ي الحفاظ عل البيئة، وحمايتها مسؤولية، فردية وجماعية، مناطة بعهدة دول االتحاد 
 
، ف

ي تقوم بها دول االتحاد، من 
 أن األعمال، التى

ً
، واعتبارا

ً
 ومستقبال

ً
ا وتحسي   نوعيتها، حارص 

ي هذا 
ي المجهودات المبذولة ف 

أجل حماية البيئة والتنمية المستديمة، تعد مساهمة ف 

 ،  الصدد عل المستوى الدوىلي

  :تتعهد بما يىل  

ي سياسات التنمية، االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإعطائها إدراج الُبعد  -
ي ف 

البيت 

ي    .األولوية ضمن المخططات التنموية لدول اتحاد المغرب العرب 

ورية،  - ها بالوسائل الرص 
ّ
ي دول االتحاد، ومد

تعزيز الهياكل اإلدارية، المكلفة بالبيئة ف 

  .الكفيلة بتحقيق أهداف حماية البيئة

ي ميدان حماية البيئة والموارد إقرار  -
يعات وتنظيمات قانونية متجانسة، ومتكاملة، ف  تشر

  .الطبيعية

 - ي
، تضبط أولويات التدخل، العاجلة واآلجلة، ف  ي ي كل بلد مغارب 

إعداد برامج عمل ف 

  .مختلف الميادين المتعلقة بالبيئة والحفاظ عليها

ي تهدد ا -
ستقرار الموارد الطبيعية، وسالمة معالجة كل األغراض البيئية السلبية، التى

  .البيئة والصحة، ونوعية عيش الفرد والمجموعة

ي يمكن أن تكون لها  -
ات البيئية، عند وضع المشاري    ع واإلنشاءات، التى القيام بدراسة التأثب 

انعكاسات سلبية عل البيئة، واألخذ بعي   االعتبار استنتاجات الدراسات، عند تنفيذ 

  .المشاري    ع

لمعلومات والتقنيات والتجارب، المتعلقة بميادين حماية البيئة، وصون الطبيعة، تبادل ا -

ي هذه الميادين
  .بي   دول االتحاد، ودعم التكوين والبحث ف 
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ي المؤتمرات والندوات الدولية، حول البيئة،  -
 
العمل عل تدعيم المشاركة المغاربية ف

ي المنظمات والهيئات ا
 
  .لدولية المتخصصةوكذلك تنسيق وتوحيد المواقف ف

ي حماية البيئة من   -
 
اك كل الطاقات ف ي، قصد إرسر ، عل المستوى الجماهب  ي

نشر وعي بيت 

ي تهددها
  .كل األخطار، التى

ي  - ي المغرب العرب 
 
  .تحسيس المنظمات والهيئات الدولية بقضايا البيئة ف

: توجهات قطاعية  
 
  الباب الثاب

 ألهمية التنمية المستديمة، كسلوك يومي  -
ً
، يهدف إىل االستغالل الرشيد للموارد نظرا

ة والمقبلة، تتعهد دول اتحاد  الطبيعية، والنمو االقتصادي المتوازن لألجيال، الحارص 

ي بما يلي    :المغرب العرب 

باع مناهج التنمية المستديمة، حتى تمكن هذه التنمية من االستجابة  -
ِ
العمل عل ات

ار بحظوظ األج ، بدون اإلرص  ي مواصلة تلبية حاجياتهم لحاجيات الحارص 
 
يال المقبلة ف

  .الذاتية

، لتفادي إحداث اختالل بالتوازنات الطبيعية - ي
  .انتهاج سياسات تنموية، تكرس الُبعد البيت 

  ومقاومة التصحر .1
بة والغطاء النباب    المحافظة عىل الت 

 
 لتعدد مظاهر تدهور  :ف

ً
نظرا

، بالخصوصيات 
ً
بة، المرتبطة، أساسا المناخية، واستعماالت واستخدامات مختلف البى

، تتعهد الدول المغاربية بما يلي  ي
  :أصناف األراض 

بة  - ، محافظة عل البى ي
وضع سياسات ناجعة الستصالح واستعمال واستخدام األراض 

ي 
  .وخاصيتها، تلبية لمقتضيات األمن الغذاب 

كة، الهادفة إىل الحف - رية، والمشاري    ع المشبى
ْ
اظ عل الموارد الطبيعية دعم المشاري    ع القط

  .للفالحة وتنميتها

ام  - ي نطاق احبى
ي الفالحية، ف 

الحفاظ عل التوازن الهيكلي بي   المناطق العمرانية واألراض 

ي 
ي العشواب 

ي الفالحية من اإلتالف والزحف العمراب 
يعات الخاصة بحماية األراض    .التشر

 سليمي    -
ً
 واستعماال

ً
، واستمرارية إنتاجيتها، إتباع طرق مالئمة، تضمن استخداما ي

لألراض 

  .وحمايتها من التدهور

بة، وخاصة منها  - تشجيع استعمال كل ما من شأنه أن يقلص من مظاهر تدهور البى

 عن األسمدة الكيميائية والمبيدات
ً
  .األسمدة العضوية والطرق البيولوجية، عوضا

بة، بفعل االنجراف والتعرية وال - هاالعمل عل الحد من تدهور البى   .تملح وغب 

ي جل بلدان المغرب  -
ة، الناتجة عن زحف الرمال والتصحر ف   لالنعكاسات الخطب 

ً
ونظرا

، ي   :تتعهد الدول المغاربية بما يىل   العرب 

بة، بفعل التصحر -   .العمل عل الحد من تدهور البى
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ي المناطق الصحراوية، وحماية  -
 
التوفيق بي   المشاري    ع التنموية، المحدثة ف

  .المحيط

ي اال -
، والمحافظة عل التوازن البيت    .هتمام بالغابات والتشجب 

ي الدول المغاربية -
 
وع اإلقليمي لمقاومة التصحر ف   .دعم المشر

  المحافظة عىل الموارد المائية .2
 
 لمحدودية الموارد المائية الطبيعية وقلتها، تتعهد  :ف

ً
نظرا

  :الدول المغاربية بما يلي 

ب والري توفب  المياه، بالكمية  - ورية، والنوعية المقبولة، قصد تلبية حاجيات الشر الرص 

  .والصناعة والسياحة

اف، والتلوث بجميع أشكاله -   .السهر عل حماية الموارد المائية، المهددة بمخاطر االستب  

شيد استعمالها، بالتعاون  - المحافظة عل المائدات المائية، ذات الموارد غب  المتجددة، ببى

  .حادبي   دول االت

وة المائية - ي الدول المغاربية، والمحافظة عل البر
  .العمل عل ترشيد استعمال المياه ف 

لية، وإعادة استعمال هذه المياه، مع  - العمل عل معالجة المياه المستعملة، الصناعية والمب  

وط الصحية لذلك   .مراعاة الشر

وات الحيوانية والنباتية .3   المحافظة عىل التر
 
  :ف

ً
ي إرساء نظرا

لدور النباتات والحيوانات ف 

، تتعهد الدول المغاربية بما يلي  ي ، والمحافظة عل التنوع البيولوح  ي
  :التوازن البيت 

ي يجب  -
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الحماية الكافية لألصناف الحيوانية والنباتية، التى

  .رعايتها

، ل -
ً
 ومرشدا

ً
 محكما

ً
  .مختلف أنواع حيوانات الصيدتنظيم الصيد بما يكفل استغالال

ية - اد والتصدير والعبور، ألنواع الحيوانات والنباتات الب    .تقني   االستب 

ي الدول المغاربية، والعمل عل النهوض بها -
  .رعاية المحميات الطبيعية الموجودة ف 

  مقاومة التلوث، وتحسي   ظروف العيش .4
 
 بالتأثب  المبارسر للظروف، االقتصادية :ف

ً
 وعيا

ي البناء 
، وعل نجاعة نشاطه ف  ي واالجتماعية والصحية والثقافية، عل طاقة اإلنسان المغارب 

، تتعهد بما يلي  ي   :الحضاري، فإن دول اتحاد المغرب العرب 

  .دعم الجهود الرامية إىل تحسي   الظروف الصحية والحياتية للمواطن -

ن الضجيج وبقية أشكال دعم المجهودات الرامية إىل الحد من السلبيات، الناتجة ع -

  .التلوث
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ي 
 
 ف

ً
 هاما

ً
وبما أن األنشطة، الصناعية والحضارية والسياحية والتعدينية والطاقة، تلعب دورا

ي 
 
البناء االقتصادي واالجتماعي بالدول المغاربية، وحيث إن هذه األنشطة، قد تتسبب ف

 ش المواطن، إحداث تلوث، يرص  بالبيئة والموارد الطبيعية، وينعكس عل ظروف عي

  :تتعهد دول االتحاد بما يىل  

ية والزراعية والتعدينية، وعن  - مقاومة كل أعراض التلوث، الصادر عن األنشطة، الحرص 

ارها، بما يضمن  المؤسسات الصناعية والسياحية ومؤسسات توليد الطاقة، والوقاية من أرص 

  .سالمة البيئة ونقاوتها

ي الفضالت دعم المصالح والمؤسسات، المعنية  -
 
، والترصف ف بمقاومة التلوث الصناعي

لية، وحماية البيئة بما يكفل نجاعة تدخالتها الوقائية والعالجية   .المب  

اتيب الكفيلة بضمان حماية البيئة من التلوث،  - ، يضبط البى ي يىعي مغارب 
إعداد إطار تشر

ار، عند حدوث التلوث ي وجب  األرص 
 
  .وإصدار مواصفات متجانسة لتالف

ي جميع الميادين، وتأسيس صناعات لهذا تشجي -
ع استعمال الطاقة النظيفة، كالغاز الطبيىعي ف 

  .الغرض

ي تزخر بها دول االتحاد، كالرياح والشمس  -
تشجيع استعمال مصادر الطاقة المتجددة، التى

ها   .والحرارة الجوفية وغب 

  حماية السواحل والوسط البحري .5
 
ي :ف  ألهمية الموارد البشر

ً
ي الدفع بالتنمية اعتبارا

ة ف 

 لحساسية الوسط البحري والسواحل لعوامل التدهور 
ً
االقتصادية بدول االتحاد، ونظرا

 والتلوث، 

  :تتعهد دول االتحاد بما يىل  

-  ، ي يعية منها، عل مستوى اتحاد المغرب العرب 
اتخاذ التدابب  الالزمة، وخاصة التشر

  .عل التوازن بينهمالحماية السواحل واالنجراف والتلوث، والمحافظة 

ي  -
المحافظة عل الموارد البحرية، ومقاومة تلوث البحار، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ف 

  .ذلك

وات البحرية والسواحل من أخطار التدهور  - االهتمام بالمسائل الوقائية، لحماية البر

  .والتلوث

جمعات السكانية تفادي إلقاء الملوثات، السائلة، والغازية والصلبة، الصادرة عن الت -

ي الوسط البحري
  .والمؤسسات الصناعية والسياحية، ف 

ي  -
ة، والمخلفات، ف  عدم إلقاء السوائل النفطية، والنفايات، والمواد السامة والخطب 

، مع تشديد المراقبة والتنسيق لضمان  ي ي المياه اإلقليمية لدول االتحاد المغارب 
الشواط  وف 

  .ذلك
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، أو  العمل عل توحيد اإلجراءات -
ً
القانونية، لردع إغراق السفن، أو القوارب البحرية، عمدا

ي  ي المياه اإلقليمية لدول اتحاد المغرب العرب 
 
ص السفن من نفاياتها ف

ّ
  .تخل

6.   
 
اث الطبيع  والثقاف   المحافظة عىل الت 

 
ي من  :ف

 
اث الطبيىعي والثقاف ام البى  إىل احبى

ً
نظرا

، أن المحافظة عل مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية ي ، تعتب  دول اتحاد المغرب العرب 

وتتعهد الدول المغاربية  .المعالم التاريخية والثقافية، من دعائم الشخصية العربية المغاربية

ي مخططات التنمية والتهيئة العمرانية
 
والمحافظة بصفة  .حماية تراثها، وأخذه بعي   االعتبار ف

ات البيئية، وعل ت ي النشاط السياحي خاصة عل المب  
 
ي تساهم ف

  .وازن الموارد الطبيعية، التى

ابية والعمرانية .7   التهيئة الت 
 
ابية والعمرانية،  :ف ي تحتلها التهيئة البى

 للمكانة الهامة، التى
ً
نظرا

 عل ما توفره التهيئة 
ً
ي الوقاية من انتشار مظاهر تدهور البيئة واختالل توازنها، واعتمادا

 
ف

ابية  والعمرانية السليمة، من ظروف سانحة لتحسي   ظروف عيش المواطني   وصيانة البى

ابية والعمرانية  ، أن التهيئة البى ي الموارد وترشيد استغاللها، تعتب  دول اتحاد المغرب العرب 

ي سياسات حماية البيئة
  .عنرص أساسي ف 

  :وتتعهد بما يىل  

ي  -
، ف  ي ابية والعمرانية، اعتماد سياسات متكاملة، عل النطاق المغارب  ميادين التهيئة البى

ي بما يتالءم وحاجيات 
ية، وإشغال األراض  تمكن من توظيف أمثل للموارد الطبيعية والبشر

ي لضمان أُسس عملية للتنمية المستديمة
  .المجتمع، والتوازن البيت 

رد -
ّ
ي المط

ي النمو الديموجراف 
  .اعتماد سياسة ناجعة للتحكم ف 

باع سياسة إليجاد  -
ِ
، وتعبئة الجهود، المادية ات

ً
 ومغاربيا

ً
ريا

ْ
ي بي   الجهات، قط

توازن بيت 

ي 
وح الريق    .والفنية والعملية، للتحكم بظاهرة الب  

  .االهتمام بحماية التجمعات السكنية وكافة المنشآت، من الكوارث الطبيعية -

، عل الصعيدي - ي رسم سياسات التعمب 
، كأداة رئيسية، ف  ي

ن اعتماد التخطيط العمراب 

ي    .المحلي والمغارب 

ي مجال التهيئة الريفية، تهدف إىل  -
باع سياسات ف 

ِ
االهتمام بالمناطق الريفية، وذلك بات

ات المختلفة، والسكن،  توفب  الظروف المالئمة عل المستويات االقتصادية، والتجهب  

وتأخذ بعي   االعتبار الوضع االجتماعي واالقتصادي لسكان األرياف، بما يكفل دعم 

  .نشطتهم وتثبيتهم بجهاتهمأ

بية والتوعية   الباب الثالث: الت 

ي  - البيئية والتكوين والبحث العلم  
 أن حماية البيئة، هي واجب كل مواطن من مواطت 

ً
اعتبارا

 ، ي ي إدراك المواطن لهذا الواجب،  اتحاد المغرب العرب 
بية والتوعية البيئية ف   بأهمية البى

ً
ووعيا
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ورة إيالء  برص 
ً
ي   وإيمانا

 
امج والخطط، ف ي الب 

 
، مكانة مرموقة ف ي

بية والتوعية والتثقيف البيت  البى

 كل بلد، لحماية البيئة، 

  :تتعهد دول اتحاد المغرب العرب   بما يىل  

 - ،ي المراحل التعليمية المختلفة
 
ي برامج التدريس، ف

 
ي ودراسة البيئة ف

إدراج البعد البيت 

  .بدول االتحاد

 - امج التثقيفية و ي وسائل اإلعالم المختلفةدعم الب 
 
  .اإلعالمية، المتعلقة بالبيئة، ف

 -ي ذلك بي   دول االتحاد
 
ي المجاالت البيئية، والتنسيق ف

 
  .دعم البحث العلمي ف

 - تشجيع إحداث تنظيمات غب  حكومية، لحماية البيئة، وصون الطبيعة، ودعم مشاركتها

ي العمليات الهادفة إىل حماية البيئة
 
  .الفعلية ف

  مواجهة الكوارث البيئية الطارئةالب
 
 بما تمثله الكوارث البيئية من  اب الرابع: ف

ً
وعيا

ي هذا الميدان، تتعهد دول االتحاد بمزيد من 
 بأهمية التعاون ف 

ً
افا انعكاسات سلبية، واعبى

ارها،  التنسيق، بي   المخططات وبرامج مواجهة الكوارث والحوادث البيئية الطارئة، وإزالة أرص 

ي هذا الشأنوالوقا
  .ية منها، واتخاذ كل اإلجراءات، التنظيمية والقانونية والعملية، ف 

  تدعيم التعاون الدوىل  
 
ي   الباب الخامس: ف

ي بموقع جغراف   دول اتحاد المغرب العرب 
تتمب  

ي ميدان حماية البيئة والمحافظة عليها مع المجموعة الدولية، 
خاص، يفرض عليها التعاون ف 

  .ات المجاورة لهاال سيما المجموع

 أن البيئة ليس لها حدود، 
ً
 واعتبارا

  :تتعهد دول االتحاد بما يىل  

ي مجال  -
تنسيق وتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات، العربية واألفريقية والدولية، ف 

ك   .تمويل المشاري    ع البيئية ذات االهتمام المشبى

ي المجهودات المبذولة  -
ي المشاركة والمساهمة الفاعلة ف 

من أجل إيجاد حلول للمخاطر، التى

ي العالم، عل سبيل المثال، ال الحرص: الموارد المائية   التصحر   الوسط 
تهدد البيئة ف 

ي   تنقل النفايات الخطرة عب   ات المناخية   التنوع البيولوح  البحري   طبقة األوزون   التغب 

ها   .الحدود وغب 

ي ل -   .دى الهيئات الدوليةالعمل عل تمثيل اتحاد المغرب العرب 

  الباب السادس: أحكام عامة
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ي هذا المجال،  -
 
مة بي   دول االتحاد، ف تبقى االتفاقيات الثنائية، أو المتعددة األطراف، المب 

ي 
 
ي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذه االتفاقية، يتم العمل بما جاء ف

 
سارية المفعول. وف

ة   .بنود هذه األخب 

قية بطلب من إحدى دول االتحاد، بعد موافقة الدول األخرى. يتم تعديل هذه االتفا -

 
ً
ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول االتحاد، وفقا

ي المادة التالية
 
  .لإلجراءات المنصوص عليها ف

 لإلجراءات  -
ً
تخضع هذه االتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول األعضاء، وفقا

ي كل منها
 
ّ  التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه  .المعمول بها ف وتدخل حب 

ي تقوم بإشعار الدول األعضاء بذلك
، التى ي   .الدول، لدى األمانة العامة التحاد المغرب العرب 

عت بمدينة نواكش وط، بتاري    خ 
ّ
ق
ُ
 55و.ر( الموافق 5041ـه، )5059جمادى األوىل  59و

  الحجية القانونية5551نوفم ت  
 
  .م، ف ي خمس نسخ أصلية، تتساوى جميعها ف
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 53 ....................... لفكرة اإلتحادالمبحث الثالث : اإلختالفات ف 

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند الجزائر  55 ................... المطلب األول: النظرة السياسية اإلسبى

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند المغرب األقىص :النظرة السياسيةاإلسبى ي
 53 ........... المطلب الثاب 

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند ليبيا  52 ..................... المطلب الثالث: النظرة السياسية اإلسبى

ا  52 .................... تيجية لفكرة اإلتحاد عند تونسالمطلب الرابع: النظرة السياسية اإلسبى

اتيجية لفكرة اإلتحاد عند موريطانيا  52 ............. المطلب الخامس: النظرة السياسية اإلسبى

ي  ي : اإلشكال المفصلي لفشل إتحاد المغرب العرب 
 23 ............................... الفصل الثاب 

ي الصحراوية
ي لألراض 

 23 ............................. المبحث األول: الفكر اإلستعماري اإلسباب 

ي لميالد الفكر اإلستع
ي للصحراء الغربيةالمطلب األول : المعلم الزمت 

 25 ......... ماري اإلسباب 

ي للصحراء الغربية
ي لميالد الفكر اإلستعماري اإلسباب 

ي : تحليل المعلم الزمت 
 23 . المطلب الثاب 
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: فكر المقاومة الصحراوية  لإلستعمار بي    ي
 22 .................... 5254و 5225المبحث الثاب 

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
 22 .... 5254و  5225المطلب األول : المعلم الزمت 

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
ي : تحليل المعلم الزمت 

 525424و  5225المطلب الثاب 

 22 ..................5223و  5254إلستعمار بي   المبحث الثالث: فكر المقاومة الصحراوية  ل

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
 22 .... 5223و  5254المطلب األول : المعلم الزمت 

ي للمقاومة الصحراوية ضد المستعمر بي   
ي : تحليل المعلم الزمت 

 522345و  5254المطلب الثاب 

 43 ....................................... المبحث الرابع: حق تقرير المصب  للشعب الصحراوي

ي لحق
ه المطلب األول : المعلم الزمت  ي تقرير مصب 

 
 43 .................... الشعب الصحراوي ف

ي تقرير مصب  
 
ي لحق الشعب الصحراوي ف

ي : تحليل المعلم الزمت 
 45 ............. المطلب الثاب 

 42 ............................. نظرة األمم المتحدة لقضية الصحراء الغربيةالمبحث الخامس: 

ي من قضية الصحراء الغربية  23 ..................المبحث السادس: موقف دول المغرب العرب 

 23 ................................ المطلب األول : موقف موريطانيا من قضية الصحراء الغربية

ي : موقف المغرب من قضية الصحراء 
 25 .................................. الغربيةالمطلب الثاب 

 23 ................................. المطلب الثالث : موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية

 22 ...................................... المطلب الرابع : موقف ليبيا من قضية الصحراء الغربية

 22 ................................ المطلب الخامس : موقف تونس من قضية الصحراء الغربية

ي : الفصل الثالث  لفشل إتحاد المغرب العرب 
 22 ....................... نقمة النفط سبب مبارسر

ي    ع والواقع: المبحث األول  23 ........................................... ماهية السيادة بي   التشر

 23 .................................................................... الفرع األول: تعريف السيادة

 23 .................................................................. أوال: التعريف اللغوي للسيادة

 22 .................................................................. ا: التعريف الفقهي للسيادةثاني

ي للسيادة
 22 ................................................................. ثالثا: التعريف القانوب 

: أنواع السيادة ي
 25 ................................................................... المطلب الثاب 

 22 ................................................................. الفرع األول: السيادة الخارجية

: السيادة الداخلية ي
 22 .................................................................. الفرع الثاب 

 22 .......................................المطلب الثالث: السيادة بي   العوامل المؤثرة والتدويل

ي السيادة
 533 .............................................. الفرع األول: بعض العوامل المؤثرة ف 

: تدويل السيادة ي
 532 ................................................................... الفرع الثاب 

ي 
ي : المبحث الثاب   532 ............... آثار نقمة النفط عل سيادة الدول العربية بالمغرب العربي

ي  آثار تحول دولة: المطلب األول المؤسسات إىل دولة أشخاص طبيعية وتأثب  ذلك عل السيادة العربية بالمغرب العرب 

 532 
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 534 .تنفيذية إىل دولة أشخاص طبيعيةلتحول دولة المؤسسات ال اآلثار السلبية :الفرع األول

ي 
 532 .....لتحول مؤسسات القضاء إىل مؤسسات أشخاص طبيعية اآلثار السلبية :الفرع الثاب 

يعية إىل مؤسسة أشخاص طبيعية اآلثار السلبية :الفرع الثالث  532 ... لتحول المؤسسة التشر

ي عل السيادة العربية
 
: آثار التنوع العقائدي والثقاف ي

 553 ......................... المطلب الثاب 

 555 ...................................... ثار التنوع العقائدي عل السيادة العربيةالفرع األول: آ

 552 ................................................ عل مستوى الجالية اليهودية بالمغرب: أوال

ي اإلرسائيلي : ثانيا
 555 ................................. عل مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوب 

اق اليهودي للحكومة المغربية: ثالثا  552 .................................... عل مستوى اإلخبى

ي عل السيادة العربية ي األجنت 
 
ي : آثار التنوع الثقاف

 552 ............................ المطلب الثاب 

ي نظرة منظمة اليونسكو الدولية  لل:  الفرع األول 
 
 552 ............................... تنوع الثقاف

ي 
 535 ................ نظرة الدول العربية المستضيفة للثقافات األجنبية المتعددة: الفرع الثاب 

 532 ..................نظرة الدول األجنبية المصدرة للثقافات إىل الدول العربية: الفرع الثالث 

ي :الفرع الرابع   532 ........................... نظرة فكرية لتعدد الثقافات األجنبية بالعالم العرب 

ي نقمة النفط : المبحث الثالث  532 ....................... عل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي  ي عل المستوى الليت   532 المطلب األول : نقمة النفط عل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي عل المستوى الجزائري ي : نقمة النفط عل فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 
 532المطلب الثاب 

ي 
ي : الباب الثاب   523 ........................... أسباب الفشل وآليات إنعاش إتحاد المغرب العرب 

ي : الفصل األول   522 ......... األسباب الموضوعية لفشل معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي التحليل الموضوعي للهيكل : المبحث األول   522 ............. التنظيمي إلتحاد المغرب العرب 

ي  يعية إلتحاد المغرب العرب 
 522 ............. المطلب األول : التحليل الموضوعي للهيئة التشر

ي  ي : التحليل الموضوعي للهيئة القضائية إلتحاد المغرب العرب 
 525 .............. المطلب الثاب 

ي   522 .......... المطلب الثالث : التحليل الموضوعي للهيئات التنفيذية إلتحاد المغرب العرب 

 524 .......................................... األمانة العامةتحليل موضوعي لدور الفرع األول  : 

 522 .................................. الظروف الظاهرة لفشل عمل األمانة العامة لإلتحاد( أوال

 522 .................................. الظروف الباطنة لفشل عمل األمانة العامة لإلتحاد( ثانيا

ي : 
ي تحليل موضوعي لدور الفرع الثاب   522 ................................. جامعة المغرب العرب 

 523 .......................... األكاديمية المغاربية للعلومتحليل موضوعي لدور الفرع الثالث : 

ي لالستثمار والتجارة الخارجيةتحليل موضوعي لدور الفرع الرابع :   525 ..... المرصف المغارب 

ي 
ي إقتصاديا حسب معاهدة اإلنشاءتحليل األ: المبحث الثاب   525 هداف النظرية إلتحاد المغرب العرب 

ي حسب معاهدة اإلنشاءتحليل اآلليات النظرية لتحقيق أهداف إتحاد المغرب : المبحث الثالث   522 العرب 
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 522 ..... المطلب األول  : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل مجلس الرئاسة

ي : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل مجلس وزراء الخارجية
 525المطلب الثاب 

 522 ...... اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة المتابعة: المطلب الثالث 

 522 المطلب الرابع : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل اللجان الوزارية المتخصصة

ي  اإلتحاد من خالل الفرع األول : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف
 524 ..... لجنة األمن الغذاب 

ي : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة اإلقتصاد والمالية
 522 . الفرع الثاب 

 553 . الفرع الثالث : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل لجنة البنية األساسية

ية الفرع الرابع : اآلليات النظرية لتحقيق أهداف اإلتحاد من خالل  555 ... لجنة الموارد البشر

ي 
ي : الفصل الثاب   553 .................................. معوقات فشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي : المبحث األول   553 .................. المعوقات السياسية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي  المطلب األول:   552 ........ المعوقات السياسية التاريخية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

 : ي
ي المعوقات المطلب الثاب   555 ......... السياسية الحديثة لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي مع الكيان اإلرسائيلي   555 ................... الفرع األول: معوقات حديثة عن التطبيع المغرب 

ي : معوقات حديثة عن سوء الجوار بي   المغرب والجزائر
 552 ....................... الفرع الثاب 

ي 
ي : المبحث الثاب   552 ................ المعوقات اإلقتصادية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي : المبحث الثالث   523 ............... المعوقات اإلجتماعية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي : المبحث الرابع   525 ................... المعوقات القانونية لفشل إنشاء إتحاد المغرب العرب 

ي   522 ......................................... الفصل الثالث: آليات إنعاش إتحاد المغرب العرب 

 522 ............................................................ المبحث األول : اآلليات السيادية

يعية  522 ................................................. المطلب األول : اآلليات السيادية التشر

ي   543 ................................... الفرع األول: إنشاء برلمان مستقل إلتحاد المغرب العرب 

يعية للدول األعضاء لصالح برلمان اإلتحاد : التنازل عن جزء من السيادة التشر ي
 545 الفرع الثاب 

ي   الصادرة عن برلمان إتحاد المغرب العرب 
ام القواني  

 545 ................... الفرع الثالث: إحبى

ي : اآلليات السيادية التنفيذية 
 545 .....................................والتنظيميةالمطلب الثاب 

 542 .......................... الفرع األول: إنشاء مجلس تنفيذي لإلتحاد مستقل عن األعضاء

: التنازل عن جزء من السيادة التنفيذية والتنظيمية لصالح المجلس التنفيذي لإلتحاد ي
 542 الفرع الثاب 

ام أعمال وقرارات  المجلس التنفيذي لإلتحاد  542 .......................... الفرع الثالث: إحبى

 542 ................................................ ةالمطلب الثالث : اآلليات السيادية القضائي

 545 .......................................................... الفرع األول: إنشاء محكمة  إتحادية

: التنازل عن جزء من السيادة القضائية لصالح المحكمة اإلتحادية ي
 542 ............ الفرع الثاب 
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ام قرارات المحكمة اإلتحادية  542 ............................................. الفرع الثالث: إحبى

ي : تغليب السياسة اإلقتصادية ع
 542 ........................ ل إقتصاد السياسةالمبحث الثاب 

 542 ................. المطلب األول: مفاهيم عامة عن السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة

ي  : واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لدول المغرب العرب  ي
 525 ....... المطلب الثاب 

 523 ......................... الفرع األول: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للجزائر

: واقع السياسة ي
 522 .......................... اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لتونس الفرع الثاب 

 522 ....................... الفرع الثالث: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة للمغرب

 525 ............................ الفرع الرابع: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لليبيا

 522 .................. الفرع الخامس: واقع السياسة اإلقتصادية وإقتصاد السياسة لموريطانيا

ي   522 ... المطلب الثالث: خالصة نتائج إنعكاس السياسة و اإلقتصاد عل دول المغرب العرب 

 524 ............................................ سياسة رقعة الشطرنج المبحث الثالث : إعتماد 

 523 .......................................................................................... خاتمة

 332 ................................................................................ مصادر ومراجع

 332 ........................................................................................ المالحق

.. األهداف والهيكل التنظيمي :  5الملحق رقم  ي  332 ....................... اتحاد المغرب العرب 

ي  3الملحق رقم   353 ......................................... مع اهدة إنشاء اتحاد المغرب العرب 

ي : إع   الن عن قيام  2الملحق رقم   352 ...................................... اتحاد المغرب العرب 

ي 2الملحق رقم   352 ............ : قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة التحاد المغرب العرب 

 352 :ملحق للق رار بخصوص المصادقة عل مهام األمانة العامة لالتحاد ونظامها األساسي  5الملحق رقم 

ي 2الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
ي لالستثمار والتجارة الخارجية بي    335 : إنشاء المرصف المغارب 

ي  4الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
 334 ................ : اتفاقية الضمان االجتماعي بي  

ي  : اتفاقية لتشجيع وضمان االستثمار 2الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
 325 ........ بي  

ي 2الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
 323 .................. : اتفاقية تجاري   ة وتعريفي  ة بي  

ائب عل الدخل 53الملحق رقم  ي ميدان الرص 
ي وإرساء قواعد التعاون المتبادل ف  يت 

: اتفاقية خاصة بتفادي االزدواج الرص 

ي   دول اتحاد المغرب العرب 
 322 ................................................................ بي  

ي مجال التجهب   واألشغال العمومية بي   دول اتحاد المغرب 55الملحق رقم 
: اتفاقية تنظيم الصفقات العمومية، ف 

ي   353 .......................................................................................... العرب 

ي للمسافرين والبضائع والعبور 53الملحق رقم  ي خاصة بالنقل الب   دول اتحاد المغرب العرب 
: اتفاقية بي  

 323 

ي 52الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
 325: اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الفالحية بي  

ي 52الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
ي المجال البحري بي  

 324 ......... :اتفاقية تعاون ف 
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ي للمسافرين والبضائع والعبور55الملحق رقم  ي خاصة بالنقل الب   دول اتحاد المغرب العرب 
: اتفاقية بي  

 345 

ي 52الملحق رقم   دول اتحاد المغرب العرب 
ي بي  

 
 342 ................... : اتفاقية التعاون الثقاف

ي بي   د54الملحق رقم 
ي والقضاب 

ي : اتفاقية التعاون القانوب   325 ....... ول اتحاد المغرب العرب 

ي 52الملحق رقم  ي دول اتحاد المغرب العرب 
 
 324: النظام الموحد للتأهيل بالمعاهد القضائية ف

ي 52الملحق رقم   323 ................. : النظام األساسي للهيئ ة القضائي ة التحاد المغرب العرب 

 322 ........................................ : النظام الداخلي لمجل   س الش   ورى 33الملحق رقم 

ي والمجموعة األوروبية35 الملحق رقم  اتحاد المغرب العرب 
 232: ق رار بخص وص العالقات بي  

ي والتجمعات الجهوية األفريقية المماثلة: ق رار بخص وص العالقات بي   اتحاد المغرب الع 33الملحق رقم  رب 

 232 

ي ومجلس التعاون لدول الخليج 32الملحق رقم   اتحاد المغرب العرب 
العربية ومجلس : قرار بخص وص العالقات بي  

ي   232 ................................................................................. التعاون العرب 

ي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس 32الملحق رقم   اتحاد المغرب العرب 
: قرار بخص وص العالقات بي  

ي   234 ................................................................................. التعاون العرب 

ي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة35الملحق رقم   232 ................ : الميثاق المغارب 

ي حول حماية البيئة والتنمية المستديمة32الملحق رقم   255 ................ : الميثاق المغارب 

 232 ........................................................................................ الفهرس

 

 


