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 البحث مستخلص
دول المغههرب العربههي حاليهها مجموعههة مههن التحههديات الداخليههة والخارجيههة فههي  تواجهه 

أبعادههها السياسهههية وادقت ههادية واامنيهههة وادجتماعيههة والسهههتراتيجية التههي تجعهههل مهههن 
ادنههدماو والتكتههل ضههرورة حتميههة  وخ و هها بعههد الدههورة التههي شهه دت ا كههل مههن ليبيهها 

ن إ هههالحات سياسهههية وحهههرا  مههها تشههه دد بعهههن دول المن  هههة مههه فضهههالن عهههنوتهههونس 
الت ديدات والضهغو ات والتهدخالت السياسهية والعسهكرية الخارجيهة  فضالن عنمجتمعي  

أن التوجه  الهدولي الحهالي متجه   فضهالن عهنهذا   التي تتعرن ل ا دول المغرب العربي
نحههو القليميههة فنجههد التكههتالت القليميههة منتشههرة فههي كههل من ههد مههن العههالم  فههي الههدول 

مههة وفههي الههدول الناميههة علهه  حههد سههواد. كههل هههذد التحههديات فرضههت علهه  دول المت د
مههن أجههل تح يههد ادنههدماو والتكتههل وتفعيههل دور اتحههاد المغههرب العربههي العمههل الجمههاعي 
 المغرب العربي إقليميا ودوليا. 

  
 الم دمة

بههالتغيير  ا  مطالبهه ا  شههعبي ا  ، حراكهه0252شهه د العههالم العربههي فههي أواخههر عههام 
واقهههل العربهههي الحهههالي ومواكبهههة التطهههورات العالميهههة الحاليهههة. وكا هههت الجهههذرل لل

م طقة المغرب العربي أول من ش د هذا الحهرا  الشهعبي واسهتطان أن يسهقط 
أمههها الجزاوهههر والمغهههرب فشههه دتا حركهههة  ال ظهههام فهههي تهههو ف ومهههن ثهههم فهههي ليبيههها.

إصالحات سياسية واقتصادية واسهعة لتلبهي مطالهب الشهعب وتحقه  جهز  مهن 
 ته.طموحا

إن التغييهههرات ارخيهههر  التهههي حصهههلت فهههي دول المغهههرب  أهميهههة الدراسهههة 
العربي أثرت على اتحاد المغرب العربي، الهذل كهان ومهازال يعها ي مهن تعثهر 
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، فلهم تعقهد قمهة اتحههاد المغهرب العربهي لحههد ا ن. 5991فهي مسهيرته م هذ عههام 
اد المغههرب ورغههم المحههاولت المسههتمر  فههي عقههد لقهها  القمههة بههين قههاد  دول اتحهه

 ت بالفشل. العربي إل أ  ا با
جههرت محههاولت جههاد  مههن قبههل دول اتحههاد المغههرب  0252لكههن بعههد عههام 
حيا  اتحاد المغرب العربي، فلقد تم عقد اجتماعات لوزرا  إالعربي في أعاد  

خارجيهههههة دول اتحهههههاد المغهههههرب العربهههههي وعقهههههد اجتماعهههههات لمجلهههههف الشهههههور  
اللقههها ات الث اويهههة والزيهههارات  فضهههال  عهههن المغهههاربي وبعههها اللجهههان المغاربيهههة

المتبادلههة بههين دول المغههرب العربههي والتههي أكههدت علههى ضههرور  توحيههد الج ههود 
ة ا ن لهههدول إلحيههها  اتحهههاد المغهههرب العربهههي ر  ههها وجهههدت فيهههه ضهههرور  ملحههه

وأن هههذا الههدول ا ن تشهه د  قلههة  وعيههة فههي تاريخ هها  المغههرب العربههي وخاصههة
مههة الحاكمههة فههي كههل مههن تههو ف وليبيهها، وأن وجههود المعاصههر بعههد تغييههر ار ظ

اتحاد في ها فهي ظهل التكهتالت اإلقليميهة والدوليهة الحاليهة ضهرور  حتميهة يجهب 
 تحقيق ا.

 
الضهههو  علهههى مسهههير   تسهههليطجههها ت ههههذا الدراسهههة ل ال هههدن مهههن الدراسهههة 

اتحههاد المغههرب العربههي وا عكههاف المتغيههرات العربيههة الجديههد  عليههه خصوصهها 
ي طرأت على دول المغرب العربي وتأثير ذل  على تفعيل اتحهاد التغيرات الت

 المغهرب العربههي ومسهاعي دول المغههرب العربهي فههي إعهاد  تفعيههل التحهاد. مهها

ي م ا من كل ارحداث التهي جهرت علهى مسهتو  الهدول العربيهة بصهور  عامهة 
وعلى مستو  دول المغرب العربي بصهور  خاصهة، ههو ههل ه ها  ا عكاسهات 

تغييهههر العربيهههة علهههى اتحهههاد المغهههرب العربهههي  وههههل ستسهههتفيد دول لحركهههات ال
المغرب العربي من هذا ارحداث للسعي لتفعيل التحهاد الهذل يحقه  التكامهل 

 القتصادل والثقافي والجتماعي  
وخاتمهة.  مباحهث ةقسمت هذا الدراسهة إلهى تم يهد وثالثه هيكلية الدراسة  

ومؤسسهههاته تحهههاد المغهههرب العربهههي يت هههاول التم يهههد  بهههذ  مختصهههر  عهههن  شهههأ  ا
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وصههول إلعههالن تجميههد اتحههاد المغههرب العربههي وارسههباب التههي أدت إلههى تعثههر 
حركهههات التغييهههر العربيهههة وتأثيرهههها  علهههىالمبحهههث ارول  ركهههزمسهههير  التحهههاد. 

على دول المغرب العربي، أما المبحث الثها ي فت هاول مسهتقبل اتحهاد المغهرب 
 وخصهها المبحهث الثالههث لمتابعههة بيههة الراه هةالعربهي فههي ظهل المتغيههرات العر 

السهههتعدادات لعقهههد قمهههة التحهههاد فهههي تهههو ف وت هههاول مسهههتقبل اتحهههاد المغهههرب 
 العربي في ظل المتغيرات العربية الراه ة.

  
  - (0292-9191) التم يد  نبذة عامة عن اتحاد المغرب العربي منذ

، المغهههههرب، )تهههههو ف، الجزاوهههههر، ليبيههههها اجتمهههههل قهههههاد  دول المغهههههرب العربهههههي
شههباط/ فبرايههر  51-51) موريتا يهها( فههي مدي ههة مههراكي المغربيههة للمههد  مهها بههين

(، وفي ختام أعمال م تم اإلعالن عن قيام اتحاد المغرب العربهي. 5999عام 
وجهها  فههي  هها معاهههد  التحههاد أ ههه ي ههدأ إلههىأل وتمتههين أواصههر ارخههو  التههي 

تقهههههدم ورفاهيهههههة تهههههربط الهههههدول ارعضههههها  وشهههههعوب ا بعضههههه ا بهههههبعا وتحقيههههه  
مجتمعات ههها والهههدفان عهههن حقوق ههها والمسهههاهمة فهههي صهههيا ة السهههالم القهههاوم علهههى 
العدل واإل صاأ و  ج سياسهة مشهتركة فهي مختلهأ الميهادين مجلهف والعمهل 
تدريجيا  على تحقي  حرية ت قهل ارشهخاا وا تقهال الخهدمات والسهلل ورؤوف 

 -ألتيةرغراا ا . وي دأ التحاد إلى تحقي  ا(5)ارموال فيما بي  او
قامههة تعههاون  -0 فههي الميههدان الههدوليأل وتحقيهه  الوفهها  بههين الههدول ارعضهها  وا 

 دبلوماسي وثي  بي  ما يقوم على أساف الحوارو، 
فههي الميههدان القتصههادلأل وتحقيهه  الت ميههة الصهه اعية والزراعيههة والتجاريههة  -5

والجتماعيهههة للهههدول ارعضههها  واتخهههاذ مههها يلهههزم اتخهههاذا مهههن وسهههاول ل هههذا 
عههداد بهرامج عامههة و وعيههة الغ ايهة خصوصهها  با شهها  مشهروعات مشههتركة وا 

 ، (0)في هذا الصددو

فههي الميههدان الثقههافيأل وإقامههة تعههاون يرمههي إلههى ت ميههة التعلههيم علههى كافههة  -3
مسههههتوياته والحفههههاظ علههههى القههههيم الروحيههههة والخلقيههههة المسههههتمد  مههههن تعههههاليم 

مهها يلههزم اتخههاذا  اإلسههالم السههمحة وصههيا ة ال ويههة القوميههة العربيههة واتخههاذ
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هذا ارهداأ خصوصها  بتبهادل ارسهاتذ  والطلبهة وا  شها   من وساول لبلوغ
مؤسسههههات جامعيههههة وثقافيههههة ومؤسسهههههات متخصصههههة فههههي البحههههث تكهههههون 

 .(5)مشتركة بين الدول ارعضا و
لمؤسسههههات لأولههههت معاهههههد  إ شهههها  اتحههههاد المغههههرب العربههههي اهتمامهههها  كبيههههرا  

لمعاهههههد  عههههد  مؤسسههههات وهههههيأل مجلههههف التابعههههة لالتحههههاد. فقههههد حههههددت هههههذا ا
)مجلههف رؤسهها  الههوزارات(، ومجلههف وزرا   الرواسههة، ومجلههف الههوزرا  ارولههين

، وارما هههههة (2)ولج هههههة المتابعهههههة واللجهههههان الوزاريهههههة المتخصصهههههة ،(4)الخارجيهههههة
 .(6)العامة، ومجلف الشور ، وال يوة القضاوية

وكا ههت علههى قههام التحههاد بعقههد سههت دورات لمجلههف رواسههة التحههاد فقههط، 
عقدت الدور  العادية ارولى لمجلف رواسة اتحاد المغرب العربي فهي  التواليأل

(، ثههم عقههدت الههدور  5992كهها ون الثهها ي/ ي ههاير عههام  05-05) تههو ف مهها بههين
 (، بعهدها5992تمهوز/ يوليهو عهام  05-05) العادية الثا ية في الجزاور مها بهين

 آذار/ مههههارف عههههام 55-52) بههههينعقهههدت الههههدور  العاديههههة الثالثهههة فههههي ليبيهههها مههها 
أيلهول/  56-51) العادية الرابعة فعقهدت فهي المغهرب مها بهين الدور  (، أما5995

 55-52) (، وعقهههدت الهههدور  العاديهههة فهههي موريتا يههها مههها بهههين5995 عهههام سهههبتمبر
(، وأخيرا عقدت الدور  العادية السادسهة فهي 5990تشرين الثا ي/  وفمبر عام 

(5994ابريل عام   يسان/ 5-0) تو ف ما بين
(1).  

بهههدأ الجمهههود يظ هههر علهههى مؤسسهههات اتحهههاد المغهههرب  5991مهههل بدايهههة عهههام 
العربي ت مهو علهى حسهاب  وبدأت العالقات الث اوية بين دول المغربالعربي، 

قهههررت ليبيههها التخلهههي عهههن  5991شهههباط/ فبرايهههر عهههام  56. ففهههي التحهههاد  فسهههه
. وأفهاد (9)ال شهاط المغهاربي()طبيعهة  رواسة التحاد رسهباب تتعله  بمها أسهمته
بم اسبة  5991شباط/ فبراير عام  51تقرير  شرته صحيفة العلم المغربية في 

أل وإن مؤسسهههات التحهههاد مههها يهههأتيمهههرور سهههت سههه وات علهههى تأسهههيف التحهههاد 
ن التفاقيهات ارساسهية ال ادفهة ا  تزال تعا ي الجمود و ماباستث ا  أما ته العامة 

دل مثههل المعاهههد  الكمركيههة الموحههد ، ومشههرون إلههى تحقيهه  التكامههل القتصهها
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ن شهعارمهام طقة التبادل الحر  عربهي بهال  )مغهرب تزال فهي طهور ارمها ي. وا 
أل 5994عهام أرا الواقهلو، وقهد تجلهى ذله  حدود( يواجه مشكالت عد  علهى 

ن الجزاوههر والمغههرب فههرا تأشههير  الههدخول علههى مههواط ي اوع ههدما تبههادل البلههد
د البريههههة رسههههباب أم يههههة تتعلهههه  بأ شههههطة الجماعههههات البلههههدين وأغلقههههت الحههههدو 

اإلسههالمية المسههلحة والوضههل الههداخلي فههي الجزاوههر. كمهها أن مسههألة الصههحرا  
المغربيهههةو، وأضهههاأ التقريهههرأل وأ هههه  -تشهههكل مهههاد  الخالفهههات الجزاوريهههة تمازالههه

لبد من إيجاد تسوية رزمة لوكربي والعمل على رفل الحصار الذل تتعهرا 
ير قدما  في مسير  التحاد وخاصة إن ليبيا تشعر بمحدوديهة وقلهة له ليبيا لتس

تضامن بلدان التحاد مع ا لحل ارزمة مل الدول الغربيهة. وقهد رفضهت ليبيها 
مؤخرا  تسلم رواسة التحاد من الجزاور، ارمر الهذل يشهير إلهى ضهرور  إعهاد  

عاد  توجيه أ شطتهو  . (9)تقويم أوضان التحاد وا 
التحههاد والمشههكالت الداخليههة والخارجيههة التههي تواج ههه صههر  وحههول مسههير  

أيههار/ مههايو عههام  00محمههد عمههامو ارمههين العههام لتحههاد المغههرب العربههي فههي 
، قاوال أل وإن ليبيا ل ترغب في ال سحاب من عضهوية التحهاد، إل أن 5991

لوصهول الوفهود الليبيهة وا َتَ قُّهلا ثار السلبية رزمهة لهوكربي أدت إلهى صهعوبة 
إلى أماكن اجتماعات التحاد ومل ذله  تجشهم اإلخهو  الليبيهون الع ها  وعملهوا 

، لكن رواسة ليبيا للهدور  ماضيعلى حضور هذا الجتماعات طوال الوقت ال
علي هها مههن حظههر جههول سههتزيد صههعوبة  السههابعة لالتحههاد مههل مهها هههو مفههروا

اربيههة ارربعههة عقههد الجتماعههات فههي ليبيهها إذ سههيكون صههعبا  علههى الوفههود المغ
السفر إلى ليبيها لهذل  ارتهأت ليبيها الت هازل عهن دورهها فهي رواسهة التحهاد، وتهم 

 .(52)تجديد فتر  رواسة الجزاور مر  أخر و
سههههرعان مهههها تههههدهورت العالقههههات بههههين دول المغههههرب العربههههي. فقههههد أعلههههن و 

أل وإن 5991تشهرين الثها ي/  هوفمبر عهام  52الرويف الليبي معمر القذافي فهي 
 قررت سحب اعتراف ا بموريتا يا كدولة عربيهة بسهبب اتفاق ها مهل إسهراويل ليبيا

. ثههههم اتخههههذت ليبيهههها مزيههههدا  مههههن (55)علههههى تبههههادل التمثيههههل الدبلوماسههههي بي  مههههاو
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 5991اإلجههرا ات ضههد موريتا يهها ففههي ارول مههن كهها ون ارول/ ديسههمبر عههام 
عههن  غ ا أعل ههت أ  هها قههررت قطههل مسههاعدات ا القتصههادية لموريتا يهها، والسههت

اإلسراويلي علهى فهت   -العمال الموريتا يين في ليبيا بسبب التفا  الموريتا ي
 .(50)مكتب لرعاية مصالح ا في  واكشوط وتل أبيب

كههها ون ارول/  05خهههر طالبهههت المغهههرب الجزاوهههر رسهههميا  فهههي آمهههن جا هههب 
، بتجميهد  شهاط مؤسسهات اتحهاد المغهرب العربهي بصهفت ا 5991ديسمبر عهام 

، وذلههه  بعهههدما ات مهههت الجزاوهههر بتجهههاوز وضهههع ا مهههن 5991عهههام ور  ا  لهههدرويسهه
مهههن خهههالل  )الصهههحرا ( مراقهههب محايهههد إلهههى طهههرأ مع هههي مباشهههر فهههي قضهههية

. وردت الجزاور على لسان وزير خارجيت ا (55)ا حيازها إلى جب ة البوليساريو
أل وإن بههالدا 5991كهها ون ارول/ ديسههمبر عههام  01محمههد صههال  دمبههرل فههي 

غههههرب تجميههههد أ شههههطة اتحههههاد المغههههرب العربههههي باعتبههههار إن تههههرفا طلههههب الم
. فههي حههين أكههدت (54)موضههون الصههحرا  الغربيههة ل يههرتبط بالتحههاد المغههاربيو

، معارضههت ا طلههب المغههرب 5991كهها ون ارول/ ديسههمبر عههام  09تههو ف فههي 
الجزاور إلى جب ة البوليسهاريو،  )ا حياز( بتجميد اتحاد المغرب العربي بسبب

 .(51)ا  الغربيةوقضية الصحر 
وهكذا جمدت أ شطة اتحاد المغرب العربي لتظ ر على السهاحة السياسهية 
في المغرب العربي العالقات الث اوية فيما بي  ا، مل مالحظهة اسهتمرار بعها 
المؤسسات التحادية بالعمل لحد ا ن على أمل تفعيل اتحاد المغرب العربي 

لعامهة لتحهاد المغهرب العربهي، من جديهد. و هذكر علهى سهبيل المثهال ارما هة ا
 .(56)ومجلف وزرا  الخارجية

عجز قهاد  اتحهاد المغهرب العربهي مهر  أخهر  عهن عقهد قمهت م فهي طهرابلف 
. وفيمهههها كههههان القههههاد  المغههههاربيون يسههههتعدون جميعهههها للههههذهاب إلههههى 0221عههههام 

دون قمههة تجمههل قههاد  دول التحههاد، وبعههد أن عامهها  50العاصههمة الليبيههة بعههد 
جمعههت م  رول مههر  بعههد آخههر قمههة 0225لتقهها  فههي الجزاوههر عههام أخفقههوا فههي ال
، جا ت رسالة الت  وهة التهي بعهث ب ها الهرويف الجزاوهرل 5994في تو ف عام 
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عبهههدالعزيز بوتفليقهههة إلهههى زعهههيم جب هههة البوليسهههاريو محمهههد عبهههدالعزيز بم اسهههبة 
الزيههههت علههههى الهههذكر  الثا يههههة والثالثههههين لتأسههههيف جب ههههة البوليسههههاريو، لتصههههب 

 واجههع دما جدد موقفه التقليدل بدعم حركهة البوليسهاريو، ارمهر الهذل  ار، ال
اعتههههذار الملهههه  محمههههد السههههادف عههههن رد فعههههل طبيعههههي مههههن المغههههرب، لج ههههة 

 .(51)المشاركة في قمة طرابلف
  

المبحهههث ااول  حركهههات التغييهههر العربيهههة وتنديرهههها علههه  من  هههة المغهههرب 
 العربي 

تفجهرت الثهور   ا  دول المغرب العربيبسبب اروضان التي عا ى م  ا أب 
الثهورات الكاسهحة  مؤذ ة باشتعال 0255شباط/ فبراير عام  54في تو ف في 

شهههباط/ فبرايهههر عهههام  51التهههي طالهههت أغلبيهههة الهههدول العربيهههة، وم  ههها ليبيههها فهههي 
كهها ون الثهها ي/  51، علمهها أ  هها كا ههت قههد مسههت كههال مههن موريتا يهها فههي 0255

والجزاوهر  0255كها ون الثها ي/ ي هاير عهام  52ي والمغهرب فه 0255ي اير عام 
 .0252كا ون ارول/ ديسمبر عام  09 في

من بلد مغاربي إلى آخر تبعا للظروأ الخاصة  تفاوت تأثير هذا الثورات
لكل بلد ولألشكال التي اكتسبت ا الثور  فيه. فكا ت الثورتهان التو سهية والليبيهة 

إلههى قيههام ملكيههة  لثههورل فههي المغههربع يفتههين ودمههويتين بي مهها أفضههى الحههرا  ا
دستورية و ظام برلما ي تعددل، وذل  على أ قاا ال ظام الفهردل الهذل كهان 
قاومهها مههن قبههل. وفههي حههين أدت ريهها  التغييههر إلههى تعميهه  وتوسههيل الحريههات 

بهد   هون مههن الحهوار والتشهاور بهين السياسههيين بموريتا يها، لهم تكلههل و السياسهية 
لجزاور بال جا  المطلوب في اة إلى إحداث التغيير ج ود القو  الحية الساعي
تحقيهه  تغييههر ملمههوف فههي المشهه د السياسههي، إذا مهها   حيههث استعصههى علي هها

 .(59)استث ي ا بعا اإلصالحات
  أود  حركات التغيير العربية تونس وليبيا أنموذجان 
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كههها ون ارول/  59ا هههدلعت المظهههاهرات فهههي  حركهههة التغييهههر فهههي تهههونس  -1
الههههذل قههههام محمههههد البههههوعزيزل  تضههههام ا  مههههل الشههههاب 0252ام عهههه ديسههههمبر

كا ون ارول/ ديسمبر تعبيرا عهن غضهبه  51ضرام ال ار في جسدا في با
بسبب بطالته، وخروج آلأ التو سيين الرافضين روضهان البطالهة وعهدم 
وجهود العدالههة الجتماعيههة وتفههاقم الفسههاد داخهل ال ظههام الحههاكم فههي تههو ف. 

عديهههد  فهههي تهههو ف سهههقوط  ا  و هههتج عهههن ههههذا المظهههاهرات التهههي شهههملت مهههد 
مهل  مواج ات مالمتظاهرين  تيجة  في صفوأ القتلى والجرحىالعديد من 

علهى إقالهة عهدد مهن  قوات ارمن، وأجبرت الرويف زين العابهدين بهن علهي
الههوزرا  بيهه  م وزيههر الداخليههة وتقههديم وعههود لمعالجههة المشههاكل التههي  ههاد  
بحل هههها المتظههههاهرون، كمهههها أعلههههن عزمههههه علههههى عههههدم الترشههههي  ل تخابههههات 

0254الرواسهههة لعهههام 
. لكهههن ال تفاضهههة توسهههعت وازدادت شهههدت ا حتهههى (59)

أجبرت الرويف بهن علهي علهى الت حهي عهن السهلطة ومغهادر  الهبالد بشهكل 
كهها ون الثههها ي/  54مفههاجب بحمايههة أم يههة ليبيههة إلههى السههعودية وذلهه  فههي 

. فأعلن الوزير ارول محمد الغ وشي في  فف اليوم عن 0255عام  ي اير
فة مؤقتهههة وذلههه  بسهههبب تعثهههر أدا  الهههرويف توليهههه رواسهههة الجم وريهههة بصههه
مل إعالن حالة الطهوار   من الدستور، (16) لم امه وذل  حسب الفصل

وحظههر التجههول. لكههن المجلههف الدسههتورل قههرر بعههد ذلهه  بيههوم اللجههو  إلههى 
عههالن شههغور م صههب الههرويف، وب هها  علههى  (11) الفصههل مههن الدسههتور وا 

عهههن تهههولي روهههيف  0255 عهههام كههها ون الثههها ي/ ي هههاير 51ذلههه  أعلهههن فهههي 
م صههب روههيف الجم وريههة بشههكل مؤقههت إلههى  مجلههف ال ههواب فههؤاد المبههزن

يومههها  62إلهههى  41حهههين إجهههرا  ا تخابهههات رواسهههية مبكهههر  خهههالل المهههد  مهههن 
 .(02)حسب ما  ا عليه الدستور
كها ون الثها ي/ ي هاير عهن تشهكيل حكومهة  51 بعد ذل  أعلن الغ وشي فهي

ارضهة وأكهد علهى فصهل الحكومهة عهن وحد  وط ية تضم عددا من رمهوز المع
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شباط/ فبرايهر أعلهن محمهد الغ وشهي اسهتقالته مهن الحكومهة  01ارحزاب وفي 
(05)المؤقتة وذل  لفشله في كسب ثقة الشعب

.   
شهباط/ فبرايهر عهام  51ا دلعت الثهور  الليبيهة فهي  حركة التغيير في ليبيا  -0

ية بسهبب سهو  على شكل ا تفاضة شعبية شملت معظم المدن الليب 0255
اروضههان المعيشههية. وقههد تههأثرت هههذا الثههور  بموجههة الحتجاجههات العارمههة 

وبخاصة الثور  التو سية  0255التي ا دلعت في العالم العربي مطلل عام 
ي ههههاير المصههههرية اللتههههين أطاحتهههها بههههالرويف التو سههههي بههههن علههههي  01وثههههور  

 .(00)والرويف المصرل مبار 
رايهههر اثهههر اعتقهههال محهههامي ضهههحايا شهههباط/ فب 51ا طلقهههت مظهههاهرات فهههي 

سههههههجن بوسههههههليم فتحههههههي تربههههههل فههههههي مدي ههههههة ب غههههههازل فخههههههرج أهههههههالي الضههههههحايا 
شباط/  56وتلت ا يوم  هم لتخليصه وذل  لعدم وجود سبب لعتقاله،و وم اصر 

فبراير مظاهرات للمطالبة باسقاط ال ظام بمدي ة البيضا  فأطل  رجهال ارمهن 
 الز تهههههان كمههههها خرجهههههت مدي هههههةالرصهههههاا الحهههههي وقتلهههههوا بعههههها المتظهههههاهرين، 

شهههباط/ فبرايهههر علهههى شهههكل ا تفاضهههة  51 وازدادت الحتجاجهههات فهههي والرجبهههان
 . (05)شعبية شملت بعا المدن الليبية في الم طقة الشرقية

ازدادت الحتجاجههههات وطالههههب المحتجههههون الحكومههههة باصههههالحات سياسههههية 
 واقتصهههههادية واجتماعيهههههة. كا ههههههت الثهههههور  فهههههي البدايههههههة عبهههههار  عهههههن مظههههههاهرات

لكههن مههل تطههور ارحههداث وقيههام الكتاوههب التابعههة لمعمههر  ،واحتجاجههات سههلمية
والقصههأ الجههول لقمههل المتظههاهرين  القههذافي باسههتخدام ارسههلحة ال اريههة الثقيلههة

تحولت إلى ثهور  مسهلحة وتحهت غطها  دولهي أطاحهت بهالرويف العقيهد  ،العزل
لههههههى يههههههد تشههههههرين ارول/ أكتههههههوبر ع 05القههههههذافي وا ت ههههههت الثههههههور  بمقتلههههههه فههههههي 

 .(04)الثوار
 دانيا  تندير حركات التغيير العربية عل  من  ة المغرب العربي 
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لم يكن الكثير مهن المحللهين السياسهيين والمتهابعين للشهأن التو سهي يتوقعهون 
، وحتى 0252كا ون ارول/ ديسمبر عام  51تسارن ارحداث م ذ ا دلع ا في 
، فحكهم 5100ثها ي/ ي هاير عهام كها ون ال 54إطاحة الثور  بالرويف بن علي في 

تههو ف لمهههد  فاقههت العقهههدين بقهههدر فههاو  مهههن القهههو  وشخصهه ه السهههلطة، وال يم هههة 
علهههى كهههل مفاصهههل المجتمهههل وتعبيراتهههه، كو هههت اعتقهههادا لهههد  شهههراو  م مهههة مهههن 
الهههرأل العهههام مفهههادا أن حظهههوظ التغييهههر ضهههعيفة، إن لهههم  قهههل م عدمهههة، فهههي ظهههل 

مكو هههات المجتمهههل، ويسهههخر طاقهههات  ظهههام يسهههيطر دسهههتوريا وقا و يههها علهههى كهههل 
مكا يات هها لههدعم اسههتمرارا وديمومتههه، ولكههون تههو ف هههي الحلقههة ارولههى  الدولههة وا 
فههي حركههة التغييههر فههي الم طقههة العربيههة، فقههد فتحههت  قاشهها بههين ال خههب العربيههة 

وحتههى الجتماعيههة، ولربمهها القتصههادية أيضهها وحفههزت علههى  السياسههية والثقافيههة،
ولة بشههأن ا فهها  التههي مههن المحتمههل أن تفتح هها بال سههبة طههر  العديههد مههن ارسهه

إن أهم التنديرات  للبالد العربية عموما، والدول المغربية على وجه الخصهوا.
 - نتيالتي حددت في المن  ة هي كما ي

 
ليسهت الثهور  سهلعة  قابلية ت دير الدورة إل  باقي دول المغرب العربهي  -9

لتراكمههات يسههاهم ال ههاف مههن مختلههأ قابلههة للتصههدير، أ  هها صههيرور  مههن ا
مههههواقع م فههههي أعههههدادها، لههههذل  فكههههل ثههههور  تحمههههل فههههي طيات هههها محههههددات ا 
الخاصهههههة، غيهههههر قابلهههههة لالست سههههها  أو التقليهههههد، غيهههههر أن للثهههههور  صهههههد  
وتهههأثيرات ممك هههة ومحتملهههة تلعهههب في ههها متغيهههرات الجهههوار الجغرافهههي. لهههذل  

اث تهو ف و جها  تفاعل الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، مهل أحهد
مل ههها، أكثورت ههها فهههي إسهههقاط ال ظهههام، والسهههعي إلهههى تغييهههر م ظومهههة حكهههم ب

فتهههو ف ههههزت وعهههي المجتمعهههات العربيهههة، وأيقظهههت فهههي شهههراوح ا و خب ههها 
جذو  القت ان بهأن التغييهر ممكهن وأن أههم تهأثير إيجهابي للثهور  التو سهية، 
ههههو كسههههرها ل هههاجف الخههههوأ الهههذل سههههيطر علهههى المههههواط ين ركثهههر مههههن 

 .(01)عشرين عاما، وهو ما حصل في مصر، وحصل في ليبيا
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تشهههتر  دول  الوضهههي فهههي دول المغهههرب العربهههي مشهههجي علههه  التغييهههر  -0
المغهههرب العربهههي فهههي الكثيهههر مهههن المعطيهههات المشهههجعة علهههى توسهههل داوهههر  

ولون اختلفهت دول المغهرب العربهي مهن حيهث معهدلت  المطالبة بالتغيير،
أو طبيعهههههههة الخهههههههتاللت الجتماعيهههههههة  ال مهههههههو، أو  وعيهههههههة اإلصهههههههالحات

، ف ي تشتر  جميع ا في ع اصر أساسية، أبرزها ضعأ ال اتج ةوالثقافي
، وعهدم التكامهل في ا  زعة التجزوة فضال  عن استمرارالداخلي اإلجمالي، 

فهههي م طقههههة المغههههرب العربههههي، كمهههها ههههو حاصههههل م ههههذ توقههههأ المؤسسههههات 
إلهى مجموعهة مهن المعطيهات  المقرر  في اتحهاد المغهرب العربهي. فاسهت ادا

، لههههم يتجههههاوز 0252اإلحصههههاوية الههههوارد  فههههي تقريههههر الب هههه  الههههدولي للعههههام 
، وهههو يعكههف 0252للههدول الخمههف فههي عههام  %( 1) متوسههط معههدل ال مههو

يرا في م اط  غحجم ال اتج الخام الداخلي، الذل ظل ضعيفا مقار ة مل 
لي للمغههرب العربههي كثيهر  مههن العهالم، فاجمههالي متوسههط ال هاتج الخههام الهداخ

 ، لههم يتجههاوز حسههب التقريههر  فسههه، مهها يعههادل(0229 -0229) بههين عههامي
مليههههار دولر(، وهههههو رقههههم بسههههيط قياسهههها مههههل دولههههة صههههغير  الحجههههم  592)

الجغرافي والسكا ي مثل كوريا الج وبية التي تعد   اتج ا الخهام الهداخلي 
 .(06)مليار دولر( 5522) خالل الفتر   فس ا

 
 ل المغرب العربي عل  ال يام بإ الحات جذرية وح ي ية تحفيز دو -1

 0250حزيههههران/ يو يههههو  51فههههي  مههههن ج ههههة أخههههر  جههههدد المغههههرب وتههههو ف

عزم مهها علههى تههذليل المصههاعب التههي يواج  هها اتحههاد المغههرب العربههي وأشههار 
الههبالغ مههن ج ههة أخههر  إلههى أن روههيف الحكومههة التو سههية  ههوا باإلصههالحات 

 حههو تعزيههز المسههار الههديمقراطي وتكههريف  ٬المغههربالعميقههة التههي أقههدم علي هها 
من شأ  ا  ٬وفت  وري اقتصادية كبر  ٬مباد  وقيم حقو  اإل سان والحريات

ومهههن  .أن تحقههه  التقهههدم القتصهههادل والسهههتقرار الجتمهههاعي للشهههعب المغربهههي
إشادته بالمسار الجديد التي ا ت جته تو ف  ٬ج ته أكد السيد عبداإلله ب كيران
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اسههههتجابة لتطلعههههات الشههههعب  ٬ هههها المباركههههة وال جاحههههات التههههي حققت ههههابعهههد ثورت
(01)التو سي في الديمقراطية والت مية والعدالة الجتماعية

. 
  
إن ضهعأ  السعي لتح يد اندماو اقت ادي بين دول المغهرب العربهي  -4

اقتصههاديات دول المغههرب العربههي تؤكههد علههى ضههرور  تكههاتأ هههذا الههدول 
فضههال  جماعيههة لخلهه  شههروط الرفههاا لمجتمعات هها. مههن أجههل رفههل قههدرات ا ال

محدوديهههة ال هههاتج الخهههام الهههداخلي ف هههي قضهههية أخهههر  ل تقهههل أهميهههة  عهههن
وخطههور  فههي ا ن معهها، لههذا  ههدر  مههد  الحاجههة الماسههة إلههى التغييههر فههي 
دول المغهههرب العربهههي، وفيمههها يتعلههه  ارمهههر بتوقهههأ المشهههرون ال هههدماجي 

ن الههههثمن التههههي تؤديههههه الالمغههههرب( فهههه)تكلفههههة ا المغههههاربي، أو مهههها يسههههمى بههههه
 الم طقة جرا  عدم تكامل ا كبير. فلهم تتجهاوز المبهادلت المغاربيهة البي يهة

أل أقهههل ممههها ههههو حاصهههل علهههى الصهههعيد  ،(0229-0229) مههها بهههين%(  5)
 ، وأكثر بقليل مما كان حاصهال خهالل المرحلهة السهتعمارية%( 6) العربي

الم طقههة اضههعأ الم ههاط  فههي ، وفهي كههل الحههالت تبقههى ههذا %( 5٬1-0)
حتههى مههن  أقههلخارطههة المبههدلت البي يههة اإلقليميههة فههي العههالم. ف ههي مرتبههة 

حهههال التجمعهههات اإلقليميهههة فهههي إفريقيههها ج هههوب الصهههحرا ، لهههذل  أصهههبحت 
الحاجههههة ماسههههة إلههههى ت شههههيط ال ههههدماج المغههههاربي، وفههههت  دي اميههههة جديههههد  

ظل عصهيا طالمها لهم لمؤسساته، والحقيقة أن الب ا  المغاربي المشتر  سهي
تسههههتطل  خبههههه السياسههههية القاوههههد  التوافهههه  حههههول رؤيههههة مشههههتركة لتأسههههيف 

 .(09)ليات الت فيذآالمشرون ووضل إستراتيجية واضحة من حيث الفلسفة و 
  
ظ ههرت فههي  ظ ههور تحههديات أمنيههة خ يههرة فههي من  ههة المغههرب العربههي  -5

 دول المغههههرب العربههههي موجههههة مههههن ارعمههههال الخطيههههر  التههههي هههههددت امههههن
الم طقههههة كل هههها والمتمثلههههة بارعمههههال الخطيههههر  للجماعههههات المسههههلحة م  هههها 

)ت ظيم القاعد  فهي المغهرب اإلسهالمي( وأعمهال اختطهاأ الرههاون  أعمال
عدام م، و  قيام ب جمات مميتة ضد أهداأ عسكرية ومد ية، وصهعوبة الوا 
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التهههي  قطهههل الطريههه  علهههى تجهههار  الكوكهههايين القادمهههة مهههن أمريكههها الالتي يهههة،
بههها مههها ت ت هههي علهههى شهههواطب أوربههها، فتسهههاهم فهههي السهههت ال  المحلهههي غال

وتمويههل جماعههات مثههل القاعههد  فههي المغههرب اإلسههالمي. لههذا  جههد ان دول 
المغهههرب العربهههي تخصههها داومههها ميرا يهههة مرتفعهههة لهههوزار  الهههدفان ويصهههف ا 
العديههد مههن الخبههرا  بسههبا  التسههل  بههين الجزاوههر والمغههرب، دون وجههود أل 

 .(59)يقي من خارج الم طقةت ديد عسكرل حق
لقهههد أصهههب  اختهههرا  مههها يعهههرأ بالقاعهههد  فهههي المغهههرب اإلسهههالمي لم طقهههة 

أصههب  مصههدر قله  أم ههي كبيههر.  (مهالي)المغهرب العربههي ومها بعههدها، خاصههة 
وأن ثمن عهدم تحقيه  التحهاد يتجلهى فهي  قصهان فعاليهة مفترضهة قهادر  علهى 

وأن مهها يثيههر الدهشههة شههل عمههل القاعههد  فههي المغههرب اإلسههالمي فههي الم طقههة. 
عههههدم وجههههود تعههههاون وثيهههه  بههههين دول المغههههرب العربههههي فيمهههها يخهههها هههههذا  هههههو

م  هها هههو هههدأ حقيقهههي أو محتمههل ل ههذا الت ظهههيم  المسههألة، فههي حههين أن كهههال  
 المشكل من أجزا  ما تبقى من الجماعة اإلسالمية المسلحة.

 القاعهد  فهي المغهرب اإلسهالمي التهي ت شهط فهي م طقهة ل ترتبط جماعهات
الصهههحرا  الكبهههر  والسهههاحل فقهههط باإلعمهههال اإلرهابيهههة، إ مههها تشهههار  فهههي كهههل 
أشههكال التجههار غيههر المشههرون واللصوصههية والجريمههة الم ظمههة، التههي تتجلههى 
فههههي ال جمههههات ضههههد أهههههداأ عسههههكرية ومد يههههة وخطههههأ الرهههههاون. ولشهههه  أن 
جماعههات مههن هههذا ال ههون تشههكل خطههرا داومهها، لههذل   جههد  أن حكومههات الههدول 

 .(52)ية تحث رعاياها داوما على تج ب م طقة الصحرا  والساحلارورب
المبحث الدهاني  مسهت بل اتحهاد المغهرب العربهي فهي ظهل المتغيهرات العربيهة 

  الراهنة 
أعادت الحتجاجات والثورات الشعبية العارمة التي ش دت ا مختلأ الدول 

ذا كا هت ههذا  التحههولت العربيهة العتبهار وارمهل للشهعوب  حهو غهد أفضهل. وا 
تتجه  حو اعتماد إصالحات جذرية تروم تحقي  الديمقراطية والت مية داخليها  
فا  ههها تحيهههل أيضههها إلهههى أن واقعههها إقليميههها جديهههدا يمكهههن أن يتشهههكل إذا مههها تهههم 
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استثمار هذا التحولت والفرا للخروج من المأز  الذل تعيشهه مختلهأ ههذا 
حههههديات العولمههههة  الههههدول فههههي عههههالم متغيههههر  خاصههههة علههههى مسههههتو  مواج ههههة ت

العربيههة فههي ب هها   اإلمكا يههات البشههرية والطبيعيههة والقتصههادية للههدول واسههتثمار
يجاد موقل ضمن القو  الدولية الفاعلة (55) ظام إقليمي متطور متوازن وا 

. 
 

 أود  ادستعدادات لع د قمة دتحاد المغرب العربي في تونس 

المغهرب العربهي ومقرهها  قامت ارما هة العامهة لتحهاد 0250في بداية عام 
المغهاربي لتحضهير مقترحهات ترفهل لحقها  جميهل هياكهل التكتهل الرباط بمراسلة

لجتمههان وزرا  خارجيههة دول التحههاد. وقههد حههددت ارما ههة العامههة أج ههد  لقهها  
لخبهرا ، ثههم كتهاب الدولههة، وصهول لههوزرا  اوزرا  الخارجيهة الههذل يبهدأ باجتمههان 

هم إمكا يهههههة عقهههههد قمهههههة لقهههههاد  دول التحههههههاد الخارجيهههههة الهههههذين يدرسهههههون بهههههدور 
 .(50)المغاربي
لإلذاعهههههة  وزيهههههر الشهههههؤون الخارجيهههههة الجزاوريهههههة السهههههيد مهههههراد مدلسهههههي وقهههههال

أل واتحهاد المغهرب العربهي يعهد 0250كا ون الثا ي/ ي هاير عهام  5الجزاورية في 
ت ظيما جديدا لعالقات ا وتعديال للبعا مهن مؤسسهات ا فضهال  يصرحا يستدع
ث آليهات جديههد و. وأشهار وزيههر الخارجيهة الجزاوههرل إلهى أن إعههاد  عهن اسههتحدا

مههن القضههايا الجوهريههة  ل المغههرب العربههي أمههر ضههرورل ويعههدبعههث اتحههاد دو 
أن تساهم التحولت الجاريهة بهدول الم طقهة فهي  إ ه أمر جليللجزاور، وقالأل و

 .(55)تشجيع ا على ب ا  مغرب عربيو
والتعههههاون المغربههههي سههههعد الهههههدين ومك ههههت زيههههار  وزيههههر الشههههؤون الخارجيههههة 

كهها ون الثهها ي/ ي ههاير( إلههى العاصههمة الجزاوريههة مههن تقريههب  04 -05) العثمهها ي
وج هههات ال ظهههر بهههين المغهههرب والجزاوهههر فهههي مههها يخههها إعهههاد  إطهههال  اتحهههاد 
المغرب العربي. وا طالقا من ذل  احتلت القضية مركزا محوريا في مباحثات 

حيهههث أكهههد ل هههم اسهههتعداد المغهههرب ببهههد   ٬العثمههها ي مهههل المسهههؤولين الجزاوهههريين
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مرحلة جديد  في العمل المغاربي ومواصلة التعاون والتشهاور لتجهاوز الجمهود 
عاد  تفعيل مؤسسات ا  .(54)الذل ش دا التحاد وا 

ثهههم قهههام الهههرويف م صهههأ المرزوقهههي بهههأول زيهههار  رسهههمية لهههه إلهههى المغهههرب  
أملههه فههي تفعيههل وأعههرب عههن  ٬شههباط/ فبرايههر( 52- 9) كههرويف لتههو ف مههابين
ودعهها فههي هههذا اإلطههار إلههى ت ظههيم قمههة مغاربيههة فههي  ٬اتحههاد المغههرب العربههي

أقههههرب ا جههههال ب ههههدأأل وإعههههاد  وضههههل اتحههههاد المغههههرب العربههههي علههههى مسههههارا 
الصهههههحي و. ودعههههها الهههههرويف التو سهههههي الهههههذل قهههههام بجولهههههة فهههههي الم طقهههههة ب هههههذا 

بلههدان وللههدفان المشههتر  بههين  ٬وخارجيههة ٬الخصههوا إلههى تب ههي سياسههة أم يههة
وكذل  إ شا  برلمان مغاربي حيث ي تخب كل المواط ين المغاربيين  ٬التحاد

فههي  فههف اليههوم برلما هها يمههارف اختصاصههات مغاربيههة وذلهه  فههي إطههار اتحههاد 
 .(51)يحتفظ فيه كل بلد باستقالليته وسيادته على غرار التحاد اروروبي

ط/ فبرايهههر عهههام فيمهها أعلهههن الهههرويف الجزاوهههرل عبهههدالعزيز بوتفليقههة فهههي شهههبا
، فهههي رسهههالة إلهههى قهههاد  دول المغهههرب العربهههي وبم اسهههبة الهههذكر  الثالثهههة 0250

والعشههرين لتأسههيف اتحههاد المغههرب العربههي إنأل وتحقيهه  وحههد  المغههرب العربههي 
فههي عصههر التكههتالت الج ويههة والدوليههة ضههرور  حيويههة ملحههة لتمكههين شههعوب ا 

 ههههها  وموحهههههد الشهههههقيقة مهههههن مواج هههههة التحهههههديات، ضهههههمن تجمهههههل مرصهههههوا الب
الكلمههةو. وأضههاأأل وفههي هههذا المسههعى يتعههين علي هها جميعهها العمههل وفهه  مقاربههة 

 .(56)واقعية وتدريجية تأخذ في الحسبان مصال  بلدا  ا وطموحات شعوب او
وعلى هذا ارساف جر  عقد الدور  الثالثين لمجلف وزرا  خارجيهة اتحهاد 

أكههد وزيههر الشههؤون ، و 0250المغههرب العربههي بالربههاط فههي شههباط/ فبرايههر عههام 
الخارجيههة التو سههي رفيهه  عبدالسههالم علههى ارهميههة التههي تكتسههب ا هههذا الههدور  

 شههها  التحهههاد فهههي تفعيهههل م ظومهههة العمهههل المغهههاربي إالتهههي تتهههزامن مهههل ذكهههر  
المشههتر ، معربهها عههن أملههه فههي أن تشههكل م عرجهها حاسههما فههي مسههار التكامههل 

 . (51)والتضامن وال دماج بين دول التحاد
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 ههة أخههر  أعلههن وزيههر الخارجيههة والتعههاون الليبههي عاشههور بههن خيههال مههن ج
رويف الدور  الثالثين لمجلف وزرا  خارجية دول التحاد. أن مجلهف الرواسهة 

والسههتفاد   .فههي تههو ف 0250لتحههاد المغههرب العربههي سههي عقد قبههل   ايههة عههام 
ة مههههن الم هههها  السياسههههي اليجههههابي الجديههههد واعتمههههاد مقاربههههات مالومههههة ومقتر هههه

(59)باصال  جذرل للم ظومة المغاربية
. 

لقههد بههدأت أجههوا  جديههد  مههن الحمههاف تلههو  فههي ارفهه  لت شههيط التحههاد مههن 
جديههههههد ترجمت هههههها الجتماعههههههات المتواصههههههلة بههههههين المسههههههؤولين والدبلوماسههههههيين 

المرزوقي في تحري  التحاد التو سي المغاربة. ولعل أبرزها مساعي الرويف 
)حرية الت قهل  )الحريات الخمف( وهي   يعطيطار جديد طمو إالمغاربي في 

 . (59)واإلقامة والعمل والستثمار والمشاركة في ال تخابات البلدية(

وحصهههل الهههرويف المرزوقهههي علهههى تأكيهههد مهههن حكهههام دول المغهههرب العربهههي 
وموافقههة مهه  م علههى حضههور قمههة دول اتحههاد المغههرب العربههي الههذل كههان مههن 

، بمها 0250تشرين ارول/ أكتوبر عهام عقدها في تو ف العاصمة في  المقرر
وبخصهوا جهدول أعمهال قمهة تهو ف الهذل  .بوتفليقهةفي ذل  موافقة الهرويف 

كان سي اقشه زعمها  دول المغهرب العربهي، قهال المرزوقهي إنأل وههدف ا واضه  
جههدا وهههو إعههاد  الههرو  لالتحههاد المغههاربي الههذل ظههل مجمههدا لسهه وات طويلههة، 

كهههل شهههعوب دول الم طقهههة المغاربيهههة،  والجميهههل يعهههرأ أن ههههذا فهههي مصهههلحة
وعلي ا أن  سهتل م ال مهوذج مهن التحهاد اروروبهي الهذل أعطهى الهدليل القهاطل 
بهأن الشهعوب تتقههدم مهن خهالل الوحههد  ولهيف الفرقهة وال قسههامو. وأضهاأأل ومهها 
علي هها فعلههه اليههوم هههو وضههل اللب ههات وارسههف الضههرورية إلحيهها  التحههاد مههل 

وه ، مهن أجهل تحقيه  الغايهة التهي  صهبو إلي ها، وههي مراعا  سرعة ههؤل  وأول
أن تصب  دول المغرب العربهي موحهد  فهي كهل شهي  بعهد خمهف سه وات مهن 

(42)ل  ظل  دور في حلقة وعود فارغة دون تحقي  تقدموأن ا ن و 
. 

أمهها موقهههأ المغهههرب فلقههد أعلهههن روهههيف الههوزرا  المغربهههي عبداإللهههه ب كيهههران 
وقهههي، أ ههههأل وآن اروان مهههن أجهههل إعطههها  خهههالل مباحثهههات مهههل الهههرويف المرز 



 
   

  [61]     كفاح عباس رمضان د.م.أ.                                  اتحاد المغرب العربي في ظل ....

مع هههههى حقيقهههههي علهههههى أرا الواقهههههل إلراد  الشهههههعوب المغاربيهههههة، ورغبت ههههها فهههههي 
التواصهل فيمها بي  ها بهال حهدود ماديهة أو مع ويهة أو قا و يهة، حتهى يسهاهم كهل 
شههههعب مههههن هههههذا الشههههعوب بأفضههههل مهههها يملهههه  فههههي ب هههها  الصههههر  المغههههاربيو. 

و سهي الم صهأ المرزوقهي التصهور وأضاأأل وأن المغهرب يشهاطر الهرويف الت
الههذل يطرحههه بشههأن تمتهههل مههواط ي البلههدان المغاربيهههة بمجموعههة مههن الحقهههو  
كحهه  الت قههل والعمهههل واإلقامههة والسهههتثمار والتملهه  أي مهها وجهههدوا فههي ارقطهههار 

 . (45)المغاربيةو
 0252حزيهههران/ يو يهههو عهههام  9بعهههدها عقهههد مجلهههف الشهههور  المغهههاربي فهههي 

زاوههر وشههدد المشههاركون علههى أولويههة تحقيهه  ال هههدماج دورتههه السههابعة فههي الج
القتصادل، وأكد ههذا الجتمهان علهى أهميهة المضهي فهي تعزيهز ههذا التحهاد 
خاصههة فههي الوقههت الحههالي الههذل يشهه د تكههتالت إقليميههة تههم إ شههاؤها لمواج ههة 
التحهههديات العالميهههة الراه هههة، وفهههي الشههه  القتصهههادل اعتبهههر التطهههور المشهههجل 

عديهههد مهههن القطاعهههات مثهههل الطاقهههة والميهههاا والماليهههة والسهههتثمار للتعهههاون فهههي ال
والتأمي هات مؤشههرا يبهرز وجههود حركيههة اقتصهادية حقيقيههة. وذكهر بههأن ال ههدماج 

تالت القتصادل بين دول الم طقة كفيلة بم ح ا قو  تفاوضية مهل جميهل التكه
 . (40)دولية ارخر  سوا  كا ت إقليمية أم

عمهال دورتهه السهابعة العاديهة إلهى اسهتكمال في ختام أدعا مجلف الشور  
ب هها  مؤسسههات التحههاد قبههل الههدعو  إلههى تفعيل هها لتضههطلل بالههدور الم ههوط ب هها 

مجموعة اقتصادية  افي التكامل وال دماج وفي تعزيز مكا ت ا مما يجعل م  
متكاملة وفاعلة وتكهتال سياسهيا م سهجما وقهو  إقليميهة مهؤثر . وأكهد المشهاركون 

المزيههد مههن العمههل الوحههدول بمهها يحقهه  ارهههداأ السههامية لقيههام  علههى ضههرور 
التحاد المغاربي وت شيط وتفعيل هياكلهه وأج زتهه لتواكهب التحهديات المتزايهد  

 . (45)التي أفرزت ا الساحة اإلقليمية والدولية
فهي  وجدد المغرب وتهو ف ومن أجل تذليل الصعوبات التي تواجه التحاد

عزم ما على تذليل المصاعب التي يواج  ها اتحهاد  0250حزيران/ يو يو  51
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معتبرين إياا مكسبا حضهاريا وتجمعها ا هدماجيا ل بهديل ع هه  ٬المغرب العربي
وذكههر بههالغ صههدر عههن رواسههة الحكومههة عقههب اختتههام إشههغال الههدور  السههابعة 
عشر للج ة الكبر  المشتركة المغربية التو سهية، أن روهيف الحكومهة المغربهي 

أل وجهههددا عهههزم حكهههومتي ٬ كيهههران و ظيهههرا التو سهههي حمهههادل الجبهههاليعبداإللهههه ب
علههى تههذليل المصههاعب التههي يواج  هها اتحههاد المغههرب العربههيو،  البلههدين الوطيههد

وأكدا أنأل وهذا الصر  الذل يعتبر مكسبا حضهاريا وتجمعها ا هدماجيا ل بهديل 
 ٬ميهينع ه من أجل تحقي  الت ميهة المشهتركة وترسهيأل ارمهن والسهتقرار اإلقلي

 . (44)ووالتعاون المثمر في محيطه العربي واإلفريقي وارورومتوسطي
 9في الجزاور اختتام أعمال مجلف وزرا  خارجية لدول التحاد فهي   جر 

وأوضهههه   .لمعالجههههة إشههههكالية ارمههههن فههههي الم طقههههة 0250تمههههوز/ يوليههههو عههههام 
اربي المجلهف بهأن اإلرههاب والجريمههة الم ظمهة تمثهل أخطههارا ت هدد ارمهن المغهه

وجههوارا اإلفريقههي والمتوسههطي مؤكههدين علههى ضههرور  العمههل مههن أجههل مكافحههة 
كههل هههذا المخههاطر والتصههدل ل ههها وتكثيههأ الج ههود علههى المسههتويات الث اويهههة 
والمغاربيهههة واإلقليميهههة والدوليهههة. وشهههدد المجلهههف علهههى دعهههم وتعزيهههز ال ياكهههل 

والعتمههههاد  وا ليهههات القاومههههة بههههين دول التحههههاد والمختصههههة بالتعههههاون ارم ههههي
وحههث المجلههف علههى إقامههة  .علي هها فههي بلههور  إسههتراتيجيات التعههاون المسههتقبلي

شهههراكة أم يهههة بهههين دول اتحهههاد المغهههرب العربهههي وم طقهههة السهههاحل الصهههحراول، 
مؤكهههدين ضهههرور  إيجهههاد حهههل سياسهههي لألزمهههة القاومهههة فهههي مهههالي بمههها يضهههمن 

(41)وحدت ا الترابية ويج ب ا التدخل العسكرل الخارجي
 .  

علهههههى عقهههههد اجتمهههههان وزرا   اتفههههه  وزرا  خارجيهههههة دول المغهههههرب العربهههههي،و 
الداخلية بالرباط ووزرا  الشؤون القا و ية والقضهاوية بليبيها والشهباب والرياضهة 

وههههههي القطاعهههههات التهههههي تع هههههى مباشهههههر   بتههههو ف والشهههههؤون الدي يهههههة بموريتا يههههها،
قهههههة، بالملفهههههات المطروحهههههة والتهههههي تشهههههكل ت ديهههههدا رمهههههن واسهههههتقرار دول الم ط

مجتمعهههة وم فهههرد ، والمطلههههوب مهههن الهههوزرا  المكلفههههين ب ههها، إعهههداد مشههههاريع م 
وجههها  فهههي  .علهههى المجلهههف السياسهههي لالتحهههاد إلقرارهههها ورفع ههها للقمهههة لعرضههه ا
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بيههان أنأل والمجلههف ت ههاول بالبحههث وال قههاي، الت ديههدات والمخههاطر التههي مههن 
ى أن اإلرههاب وتهم التفها  عله ٬شأ  ا أن تخل بهارمن فهي الم طقهة المغاربيهة

والجريمههة الم ظمههة، بمههها في هها التجهههار بالمخههدرات وارسهههلحة والبشههر وال جهههر  
 ٬غيهر الشههرعية والجماعههات المسهلحة اإلجراميههة وتمويههل اإلرههاب بكههل أشههكاله

 ٬فضههال عههن ظههاهر  غسههيل ارمههوال ٬ومهها بي  هها مههن عالقههات وثيقههة متالزمههة
ه اإلفريقهههههههههي تشهههههههههكل جميع ههههههههها أخطهههههههههارا ت هههههههههدد ارمهههههههههن المغهههههههههاربي ومحيطههههههههه

 .(46)والمتوسطيو
ويبههههدو أن التطههههورات ارم يههههة فههههي م طقههههة المغههههرب العربههههي وفههههي م طقههههة 

ول سههيما بمههالي حيههث سههيطرت علههى شههمال ا جماعههات مسههلحة مههن  -السههاحل
أسههه مت فهههي إعهههاد  إطهههال  اتحهههاد المغهههرب  -الطهههوار  وحركهههة أ صهههار الهههدين

فههي م الجهارل، إذ العربهي، حيهث تههم برمجهة عهد  اجتماعههات وزاريهة خهالل العهها
أن يجتمل وزرا  خارجية دول التحاد في المغرب ووزرا  العهدل فهي  المرتقب

ليبيههها وه ههها  اجتمهههان ثالهههث فهههي تهههو ف لهههوزرا  الشهههباب والرياضهههة ورابهههل فهههي 
 .(41)موريتا يا يخا وزرا  الشؤون اإلسالمية

قهال وزيهر الخارجيهة الجزاوهرل مدلسههيأل  خارجيهةالوبعهد عقهد اجتمهان وزرا  
 عمل علههى تشههخيا المخههاطر التههي ت ههدد ارمههن بم طقههة المغههرب العربههي وسهه

والخههروج بمف ههوم موحههد للت ديههدات التههي تشههكل مصههدر الخطههر والعمههل علههى 
بلور  رؤية متكاملة ومتجا سة لتعاون مغاربي يقوم على أسف جدية وفعالهةو. 
را وأضاأ أنأل وال شاط اإلرهابي فهي م طقهة المغهرب العربهي يمثهل ت ديهدا كبيه

وأشار إلهى أن بهالدا لهن تسهتعجل فهت  . (49)على ارمن والستقرار اإلقليميينو
الحهههدود، بهههال ظر إلهههى ارضهههرار التهههي قهههد تههه جم عهههن ذلههه . وقهههال إنأل وقضهههية 
إعهههاد  فهههت  الحهههدود البريهههة ههههي قضهههية م مهههة للغايهههة دون شههه ، لك  ههها غيهههر 

بالتفههاهم حاضههر  ا ن، وهههي مرتبطههة بتطههور العالقههات، التههي قههد ت ت ههي يومهها 
الحساسهههيات التهههي ظ هههرت فهههي  بشهههأن فهههت  الحهههدود البريهههةو. يضهههاأ إلهههى ذلههه 

العههههاو   التو سههههية، فههههان -الليبيههههة والعالقههههات الجزاوريههههة -العالقههههات الجزاوريههههة
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مغربهههي متطهههور، وثا يههها أمهههام  -ارساسهههي، أول بوجهههه عالقهههات تعهههاون جزاوهههرل
التعهههاون الهههذل يطبهههل  مغهههرب عربهههي موحهههد وقهههول، يتمثهههل فهههي الضهههعأ قيهههام

القتصههادل الههذل ل يمكههن أن يتقههو  إل بفههت  الحههدود وتسهه يل الحركههة أمههام 
السهههلل واليهههد العاملهههة وت ميهههة الم هههاط  الحدوديهههة بهههين مختلهههأ بلهههدان الم طقهههة 

   .(49)بمشاريل ت موية مشتركة
بعههههدها جههههرت أعمههههال الههههدور  الثا يههههة عشههههر  للج ههههة الوزاريههههة لههههدول التحههههاد 

أيلههول/  09سههية فههي العاصههمة الموريتا يههة  واكشههوط فههي المكلفههة بالب يههة ارسا
، حيث أكهد وزيهر التج يهز وال قهل الموريتها ي يحهي ولهد حهدمين 0250سبتمبر 

حرا بالدا على الدفل بمؤسسات وأج ز  التحاد بما يحق  ارهداأ ال بيلة 
وقههال إن قطههان الب يههة ارساسههية يمثههل إحههد  الركههاوز  التههي أ شههب مههن أجل هها،

للتحههول القتصههادل  ا  حيويهه كو ههه عههامال   فضههال  عههنة لتحقيهه  الت ميههة ارساسههي
والجتمهاعي، فههي حهين أكههد وزيهر التخطههيط الليبهي عيسههى علهي التههويجرل أن 
التطههههورات القتصههههادية والجتماعيههههة التههههي يشهههه دها العههههالم تحههههتم علههههى دول 

ين التحاد التوحد والتكامل من أجل تجاوز العقبات التي قد تعترض ا، في حه
أكد وزير التج يز التو سي محمد سلمان أن الدور  الجديد  تعد م اسبة لتقيهيم 
ال تهههاوج وأخهههذ القهههرارات الم اسهههبة، والوقهههوأ علهههى مههها تهههم إ جهههازا علههههى أرا 

إمكا يهة أن تكهون  علىالواقل، وأكد وزير التج يز وال قل المغربي عزيز ربا  
دية لعبهههها أساسههههيا فهههههي دول التحههههاد بموقع هههها الجغرافههههي ومواردههههها القتصهههها

مختلههأ المجههالت القتصههادية والجتماعيههة والسياسههية فههي العههالم، فههي حههين 
اعتبهههر ارمهههين العهههام لهههوزار  البريهههد وتك ولوجيههها التصهههال واإلعهههالم الجزاوهههرل 
محمههد بغههيط أن دول التحههاد شهه دت تقههدما ملحوظهها فههي مجههال الب يههة التحيههة 

شههعوب التههي تسههعى إلههى المزيههد مههن إل أ  هها حصههيلة مازالههت دون تطلعههات ال
  .(12)التكامل وال دماج في مختلأ المجالت

بعهههد ذلههه  أعلهههن عهههد ان م صهههر، ال هههاط  الرسهههمي للحكومهههة التو سهههية، أن 
 التحضهيراللج ة التحضيرية لمهؤتمر قمهة اتحهاد المغهرب العربهي، شهرعت فهي 
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ر تشههههرين ارول/ أكتههههوب 52لعقههههد القمههههة التههههي كههههان مههههن المتوقههههل عقههههدها فههههي 
بتهههو ف، وفهههه  بر هههامج عمههههل يشهههمل أطيههههاأ واسهههعة مههههن م ظمهههات المجتمههههل 
المد ي المغاربي من أجل بيان أهميهة تب هي مشهرون ال هدماج المغهاربي. لكهن 
حهدثت أزمهة بههين الجزاوهر والمغهرب حههول أعهاد  فهت  الحههدود بهين البلهدين، لقههد 
ل أكهههدت الجزاوهههر أن إعهههاد  فهههت  الحهههدود مهههل المغهههرب مسهههألة ث اويهههة محضهههة 

عالقههة ل هها بالقمههة، وذلهه  فههي رد علههى تصههريحات لههرويف الحكومههة المغربههي 
ب كيههران، قههال في هها إن عقههد القمههة بحههدود مغلقههة يجعل هها شههكلية وأعلههن حي  هها، 
أن ظهروأ القمههة المغاربيهة لههم ت ضهج بعههد ومها دامههت الحهدود لههم تفهت  مجههددا 

 .(15)فان القمة ستكون محا شكلية
تشهههرين ارول/ تأجيهههل عقهههد القمهههة فهههي  لهههىإ فهههي   ايهههة المطهههاأ اممههها حهههد

وكا هههت ه ههها  تسهههاؤلت حهههول سهههبب تأجيهههل القمهههة  إلهههى إشهههعار أخهههر،أكتهههوبر 
المغاربيههة فههي آخههر لحظههة، وجههها  تصههري  ب كيههران ليؤكههد أن ه هها  خالفهههات 
غيههر معل ههة حههول جههدول أعمال هها حيههث يشههترط المغههرب فههت  الحههدود إل جهها  

كههههدت أن تههههاريأل ا عقههههاد قمههههة اتحههههاد الجتمههههان. وكا ههههت وزار  الخارجيههههة قههههد أ
يزال محههل مشههاورات وسههيتم تحديههدا ع ههد اسههتكمال مسههار مههاالمغههرب العربههي 

 .(10)التحضير
 

 دالدا  مست بل اتحاد المغرب العربي في ظل المتغيرات العربية 
 دته كهههل مهههن تهههو ف م العربهههي فهههي ا و هههة ارخيهههر  مههها شهههولقهههد واكهههب العهههال

 ههي وصههدامات فوويههة وقبليههة، ألقههت بظالل هها ا حرافههات وا فههالت أم مههن وليبيهها
مسيرت ما وا حرفت ب ما عن مسهارهما، لهذا  بل عرقلت على أهداأ الثورتين.

وجب على دول المغرب العربي أن تتخذ كل اإلجهرا ات الالزمهة لتفهادل ذله  
والعمههههههههل علههههههههى تههههههههوخي الحههههههههذر للحيلولههههههههة دون اسههههههههتمرار هههههههههذا ال حههههههههراأ 

(15)واستفحاله
. 
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ضهان المأزومهة أعهادت الحتجاجهات والثهورات الشهعبية وفي ظهل ههذا ارو 
وارمل للشعوب  حو غهد  العارمة التي ش دت ا مختلأ دول الم طقة العتبار

ذا كا ههت هههذا التحههولت تتجههه  حههو اعتمههاد إصههالحات جذريههة تههروم  أفضههل. وا 
تحقيهه  الديمقراطيههة والت ميههة داخليهها  فا  هها تحيههل أيضهها إلههى أن واقعهها إقليميهها 

يمكن أن يتشكل إذا ما تم استثمار هذا التحولت والفرا للخروج مهن  جديدا
خاصهة علهى مسهتو   المأز  الذل تعيشه مختلأ هذا الدول في عالم متغير 

والطبيعيهههههههة  مواج هههههههة التحهههههههديات العالميهههههههة  واسهههههههتثمار اإلمكا يهههههههات البشهههههههرية
يجههها د والقتصهههادية للهههدول العربيهههة فهههي ب ههها   ظهههام إقليمهههي متطهههور ومتهههوازن وا 

(14)موقل ضمن القو  الدولية الفاعلة
. 

إن اتحهههاد المغهههرب العربهههي يمهههر اليهههوم بفتهههر  عصهههيبة ودقيقهههة  تبعهههث علهههى 
الحيهههر  والقلههه  فههههي ف هههم طمههههو  دولهههه حكومهههات وشههههعوب وقواهههها الحيههههة ذات 
التهههأثير الفاعهههل فهههي الحيههها  السياسهههية والقتصهههادية إلهههى  هههون مهههن الوحهههد . إن 

ا  ههههذا العالقهههة أو بدايهههة العالقهههات البي يهههة و وعيهههة ههههذا التوجهههه إلرسههه طبيعهههة
للمجموعة المغاربية تقتضهي ا وتسهتلزم ا حتميهة التطهور علهى السهاحة الدوليهة 
التي تفرز التكتالت القتصادية والمجموعات القتصادية والسياسية كالتحاد 

 . (11)اروربي

 شهههباط/ فبرايهههر 55لقهههد  ظمهههت مؤسسهههة الفقيهههه التطهههوا ي للعلهههم واردب فهههي 
إل شا  اتحاد المغرب العربي(،  دو   00) في الجزاور بم اسبة الذكر  اله 0250

حول موضون وأل مسهتقبل لال هدماج المغهاربيو، وأبهرزت خهالل ههذا اللقها  أههم 
علههى الخصههوا،  المعوقههات التههي حالههت دون تفعيههل التحههاد المغههاربي، وم  هها

لوضهل العراقيهل فهي وجهه ال زان حول الصحرا  المغربية، والذل توظفه الجزاوهر 
البههاحثون إلههى أن غيههاب  ال مههو القتصههادل للمغههرب وا دماجههه السياسههي. وأشههار

م طقههة للتبههادل الحههر وسههو  مشههتركة يسههاهم فههي ضههعأ التبههادل التجههارل بههين 
، فههههي حههههين يصههههل هههههذا التبههههادل مههههل %( 5) بلههههدان الم طقههههة والههههذل ل يتجههههاوز

%( 12) التحاد اروروبي إلى
(16). 
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شاركون لتجاوز هذا المعوقات ضرور  وضل إستراتيجية مت اسقة، وأكد الم
عبهههر  اجتماعيهههة وسياسهههية واقتصهههادية مهههن أجهههل ب ههها  وحهههد  المغهههرب العربهههي،

ترسيأل السلو  الديمقراطي وتوحيد ارسوا  المغاربية قصد مواج هة التكهتالت 
الدوليههة، والعمههل علههى فههت  الحههدود بههين المغههرب والجزاوههر. كمهها شههددوا علههى 

عههم ال ويههة المغاربيههة وترسههيأل مكتسههبات ا، داعههين إلههى إ شهها  شههبكة مغاربيههة د
م تمههة بال ههدماج المغههاربي، تجعههل مههن بههين أهههداف ا الههدفل فههي اتجههاا توسههيل 
حهداث البهرامج والمخططهات، واإلسه ام فهي الب ها   قاعد  المشهاركة الشهعبية، وا 

 .(20)والتكتل والتعاون المغاربي
وزيهههههر الشهههههؤون الخارجيهههههة والتعهههههاون يوسهههههأ  شهههههار  الهههههوزير الم تهههههدب لهههههد 

، فهههي  هههدو  حهههول المغهههرب العربهههي تحهههت 0250تمهههوز/ يوليهههو  55 العمرا هههي فهههي
شههعار والقتصههاد المغههاربيأل محههر  لالزدهههار وال ههدماج اإلقليمههيو. والههذل عقههد 
فههههههي ل ههههههدن وشههههههار  في هههههها العديههههههد مههههههن المسههههههؤولين السياسههههههيين والقتصههههههاديين 
والمستثمرين والباحثين اركاديميين، أذ أبرز العمرا ي أن اتحاد المغهرب العربهي 

فضههال   إسههتراتيجية وطموحها سياسهيا بال سههبة لهدول التحهاد،يشهكل اليهوم ضهرور  
 ٬كو ه ضرور  اقتصادية من شأ  ا أن تشجل خالل الس وات القليلة المقبلة عن

مليههون  522علههى إ شهها  سههو  مشههتركة وقطههب ت افسههي قههول يشههمل أكثههر مههن )
شهههخا(. وأكهههد علهههى أن ارمهههن والسهههتقرار قضهههيتان أساسهههيتان بال سهههبة لهههدول 

كما أكد على أن تحقي  السهتقرار علهى المهد  البعيهد يمهر عبهر ت فيهذ  ٬التحاد
سلسههلة مههن اإلصههالحات الجتماعيههة والسياسههية والقتصههادية الكفيلههة بالقضهها  

 .  (19)على مصادر عدم الستقرار بشكل داوم
وأشهههار العمرا هههي فهههي حديثهههه عهههن الرها هههات القتصهههادية التهههي تواجهههه دول 

 525) سهوقا تضهم 0202ا الم طقة ستكون في عهام بالقولأل و أن هذ ٬التحاد

و. 0252مليو هههها( عههههام  550) وهههههو الههههرقم الههههذل سههههيتجاوز ٬ماليههههين مسههههت ل (
ن مهههن شهههأن اتحهههاد المغهههرب العربهههي أن يمكهههن بلدا هههه مهههن تحقيههه  إوأضهههاأأل و

مهههن  اتج ههها  %(1) أل ٬ماليهههين دولر( فهههي العهههام 52) قيمهههة مضهههافة تقهههارب
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أنأل وكلفههة الالمغههرب عربههي لههم تعههد مقبولههة علههى مشههيرا إلههى  ٬الههداخلي الخههامو
 . (19)المستويات القتصادية والسياسية والجتماعيةو

إن عههدم تفعيههل اتحهههاد المغههرب العربهههي علههى المههد  القصهههير ولههيف علهههى 
المههد  البعيههد لههه تههأثيرات خطيههر  علههى م طقههة المغههرب العربههي والتههي سههت دد 

أثيرات ههها علهههى الم طقهههة أمهههن ههههذا الم طقهههة بشهههكل خهههاا ومهههن ثهههم سهههت عكف ت
 -ألا بعد، من أهم هذا القضايا ما يأتيالعربية فيم

 
قضههية الصههحرا  الغربيهة عقبههة فههي طريهه   تعهد قضههية ال ههحراد الغربيههة  -3

اتحهههاد المغهههرب العربهههي التهههي ل يمكهههن القفهههز علي ههها لوضهههل أيهههة ترتيبهههات 
 ات هههدأ إلهههى إقامهههة الب ههها  المغهههاربي. لكهههن ارما هههة العامهههة لالتحهههاد تهههرف

اعتبار قضية الصحرا  الغربيهة عاوقها لتقهدم مسهير  اتحهاد المغهرب العربهي 
 5999من م طله  إن ههذا القضهية تهم الفصهل في ها فهي قمهة مهراكي عهام 

حيهههث أعلهههن إن ههههذا القضههههية تتهههر  فهههي مسههههارها الطبيعهههي المتمثهههل فههههي 
 . (62)م ظمة هيوة ارمم المتحد 

التههي حالههت دون تحقيهه  وتعههد قضههية الصههحرا  الغربيههة مههن أبههرز القضههايا 
اتحاد مغاربي متكامهل وظلهت لسه وات عهد  محهل خهالأ بهين دولتهي المغهرب 
 والجزاوههر، فههالمغرب تعتبههر أن الصههحرا  الغربيههة جههز  ل يتجههزأ مههن أراضههي ا،
وقهدمت فههي السهه وات ارخيههر  مقترحهها يقههوم أساسهها علههى حكههم ذاتههي موسههل مههل 

مغربيهة، بي مها تهدعم الجزاوهر حكومة وبرلمان محليين يعمهالن تحهت السهياد  ال
قامهههة الدولهههة  بقهههو  جب هههة البوليسهههاريو الداعيهههة لسهههتقالل ارقهههاليم الصهههحراوية وا 
الصحراوية علي ا، وتدعو إلى ت ظيم استفتا  شعبي لتقريهر المصهير مهن قبهل 

 . (65)السكان ارصليين
)دولههههة الصههههحرا   محمههههد عبههههدالعزيز روههههيف مههههن ج ههههة أخههههر  أكههههد السههههيد

ن عام الجب ة الشعبية لتحرير الساقية الحمرا  ووادل الهذهب أن الغربية( وأمي
جب ههة البوليسهههاريو تبقههى متمسهههكة بحهههل عههادل و ديمقراطهههي لل ههزان القهههاوم فهههي 
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الصهههحرا  الغربيهههة مهههن خهههالل ت ظهههيم اسهههتفتا  لتقريهههر المصهههير يمكهههن الشهههعب 
الصحراول من التعبير بحريهة عهن رأيهه بشهأن جميهل الخيهارات التهي سهتعرا 

. وأشههههار الههههرويف الصههههحراول إلههههى أن الههههدعوات ارخيههههر  إلعههههاد  تفعيههههل عليههههه
التحهههههاد التهههههي تتجاههههههل القضهههههية الصهههههحراوية بمثابهههههةأل وإ كهههههار لحههههه  الشهههههعب 
الصهحراول فهي تقريهر مصهيرا بحريهةو. وأضهاأ قهاوالأل و تسها ل حهول دعهوات 
بعا الحكومات الم بثقة عهن الثهورات الشهعبية التهي تتحهدث عهن قهيم الحريهة 

ام كرامة الشعوب لب ا  اتحاد المغهرب العربهي فهي سهيا  يميهزا الحهتالل واحتر 
غيههر القهها و ي مههن قبههل أحههد أعضههاوه ررا تقههل بهه فف الم طقههةو. مههن ج ههة 
أخههر  أعههرب الههرويف الصههحراول عههن أملههه فههي أن تعمههل الحكومههات الجديههد  
فهههي كهههل مهههن تهههو ف وليبيههها مهههن أجهههل إق هههان المغهههرب بهههأن احتاللهههه لألراضهههي 

وية غيهههر قههها و ي. وعلهههى صهههعيد آخهههر حهههذر مهههن محاولهههة السهههلطات الصهههحرا
المغربيهة وبعها ارطهراأ اروروبيهةأل وتمريهر اتفاقهات تعهاون جديهد  )التحههاد 

 .(60)المغرب( تضم ارراضي الصحراوية المحتلةو -اروروبي
فيما أعلن وزير الخارجيهة المغربهي سهعد الهدين عثمها ي أن الجولهة المقبلهة 

ر الرسهههمية حههههول الصههههحرا  الغربيهههة برعايههههة هيوههههة ارمههههم مهههن المحادثههههات غيهههه
وكا هههت قهههد  .مهههارف/ آذار المقبهههل فهههي  يويهههور  55و 55المتحهههد  سهههتعقد بهههين 

عقدت جولة سابقة من المحادثات بشان الخالأ حهول الصهحرا  الغربيهة فهي 
فههي  يويههور  بحضههور المغههرب والجزاوههر وموريتا يهها  0255عههام  تمههوز/ يوليههو

وا ت ههت جههولت المفاوضههات غيههر الرسههمية بههين هههذا الههدول  وجب ههة بوليسههاريو
قههرارا يمههدد  0255وأقههر مجلههف ارمههن الههدولي فههي  يسههان/ أبريههل عههام  .بالفشههل

 52فيه تفويا م مهة ارمهم المتحهد  فهي الصهحرا  الغربيهة عامها واحهدا حتهى 

، كما دعا المغرب وبوليسهاريو لتكثيهأ مفاوضهات ما 0250 يسان/ أبريل عام 
(65)ن جدو لكن دو 

. 
أل وأن قضههية 0250حزيههران/ يو يههو  51فههي  مههن ج ههة أخههر  أكههدت تههو ف

الصهههحرا  تسهههتلزم تسهههوية سياسهههية تفاوضهههية و  اويهههة فهههي إطهههار قهههرارات ارمهههم 
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بالج ود التي يبذل ا المجتمل الدولي في إطار ارمهم المتحهد   مشيد  ٬المتحد 
السهتقرار والت ميهة بما يكفل تحقي   ٬إليجاد حل سياسي و  اوي ل ذا القضية

(64)في الم طقة المغاربيةو
.  

 
ويمكههن  الخسههارة ادقت ههادية الناجمههة عههن تههنخير ادنههدماو المغههاربي  -0

تلخهههيا التحهههديات القتصهههادية التهههي تواج  ههها دول المغهههرب العربهههي بمههها 
  يأتيأل

رغهم مههن عههدم ال سهجام بههين عهدد السههكان فههي علههى  زيهادة عههدد السههكان  -أ
ربههي وقههدر  المسههاحة اررضههية لكههل م  هها باسههتث ا  تههو ف دول المغههرب الع

سههههه ويا ، إل إن %(  5) علهههههى اسهههههتيعاب ههههههذا الزيهههههاد  التهههههي تقهههههدر بحهههههولي
المسههاحة محههدود  سههوا  فههي المغههرب أو الجزاوههر أو تههو ف ولههذل  فالزيههاد  

  .(61)السكا ية تعتبر تحديا  له خطورته
ل المغههرب العربههي بحههل قيههام دو  نمههو اليههد العاملههة فههي المغههرب العربههي  -ب

مشهههكلة اريهههدل العاملهههة بتصهههديرها إلهههى الخهههارج سهههوا  للهههدول العربيهههة أو 
المشهاكل التهي فضهال  عهن روربا، هو حهل مؤقهت غيهر مضهمون العاقبهة. 

بدأت تأخذ طابعا  ع صريا  وداميا  في أوربا ضد الم اجرين المغاربة، مما 
عمهال المغاربهة عهن طريه  أد  إلى قيام المجموعة اروربية بتقليل عهدد ال

 .(66)التصفية أو تحديد الموجود م  م
التحهههدل الكبيهههر الهههذل يواجهههه دول المغهههرب العربهههي والمتعلههه  ب سههه  ال مهههو 
والتشههغيل، فلههو ركز هها علههى دول المغههرب العربههي تههو ف والجزاوههر والمغههرب فههان 

 بتهههههو ف و %(54٬5) بهههههالجزاور و %( 55٬9)  سهههههبة البطالهههههة في ههههها تتهههههراو  بهههههين
سههه ة(، ههههي ضهههعأ تلههه   04-51) بهههالمغرب وبال سهههبة للشهههباب بهههين %( 51٬4)

لحههههاملي  %( 05٬9و 59و51) المعههههدلت فههههي تههههو ف والجزاوههههر، كمهههها أ  هههها بههههين
الشهه ادات الجامعيههة علههى التههوالي فههي كههل مههن الجزاوههر وتههو ف والمغههرب. وتعههد 
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ههذا المعهدلت مهن أعلهى المعهدلت علهى ال طها  الهدولي. أمها  سه  ال مهو ف ههو 
. وههههههذا ال سههههه  غيهههههر كهههههاأ (0221-0222) بهههههين عهههههامي %( 1-4) حهههههدود فهههههي

للسههه وات لمجاب هههة تحهههديات طلبهههات الشهههغل اإلضهههافية، إذ تفيهههد آخهههر التقهههديرات 
 وظيفهههههة إضهههههافية سههههه ويا (499122) أن ه ههههها  حاجهههههة إليجهههههاد (0229-0202)
بتهو ف(، وههذا  94٬622) بالجزاور( و 001٬222) ، و(61)بالمغرب( 599٬222)

( وأكثهر للمحافظهة علهى  سهب البطالهة % 1أو  6)    مهو فهي حهدوديتطلب  سه
الحاليههة التههي تعههد كمهها قل هها مرتفعههة جههدا. وفههي المحصههلة ل بههد مههن  سهه   مههو 

مهها هههو محقهه  ا ن، إذا أرد هها تج ههب  فضههال  عمهها قههاط( وأكثههر  5أو  0) أعلههى
   .(69)أزمات اجتماعية خطر 

مهها أد  إلههى الت ههافف بههين م تشههاب  اقت ههاديات دول المغههرب العربههي  -جههه
م تجات ا ووضل القيود على إمكا يات التعاون والتكامل فيما بي  ا خاصة 
فهههي ميهههدان التبهههادل التجهههارل. وههههذا مههها جعهههل مهههن الصهههعوبة وضهههل خطهههة 
ت مويهههة شهههاملة تضهههل فهههي حسهههابات ا عهههد  اعتبهههارات م  ههها تفهههاوت الهههدخل 

في هها، ومواج ههة القههومي فههي دول المغههرب العربههي، وزيههاد  ال مههو السههكا ي 
  .(69)تحديات ارمن الغذاوي في تل  الدول

تحملههههههت دول المغههههههرب العربههههههي بعههههههد  الت ههههههور العلمههههههي والتكنولههههههوجي  -د
السهههتقالل مسهههؤولية ضهههخمة فهههي ب ههها  السهههتقالل السياسهههي والقتصهههادل 
والت ميههة الشههاملة. لكههن هههذا الههدول غيههر مسههتعد  وغيههر قههادر  علههى ا جههاز 

المالي أو المستو  العلمهي والتق هي. لن الهدول  سوا  على المستو  ذل ،
المستعمر  لم تتجه إلى تأهيل هذا الدول لتكوين  ظام سياسي واقتصادل 

 .(12)مستقل فيما بعد
وجدت هذا الدول  فس ا بعد الستقالل فقير  في ميادين عد  م  ا الميدان 

تثمارات في العلمي والتك ولوجي والذل تأكد ضرورته وأهميته كلما زادت الس
الزراعههههة أو فههههي الصهههه اعة وفههههي مقههههدمت ا صهههه اعة المعههههادن والم ههههاجم وال قههههل 
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طبيعيهة المواصالت والتصالت. وتتوفر في المغرب العربي طاقات بشرية و 
بحاجههة إلههى العلههم والتك ولوجيهها. ولكههن المعادلههة  كبيههر  واسههتثمار هههذا الطاقههات

مكا يات العلمية والتك ولوجية بين الطاقات المتوفر  والحاجات الملحة وبين اإل
 . (15)كا ت وما تزال متخلفة

ر العلمهي والتك ولهوجي لذل  تواجه دول المغرب العربي تحديات في التطو 
ول سبيل لهدول التحهاد  الثورات الص اعية التي اجتاحت العالم، المترتبة على

أن تحذو حذوها إل إذا تحولت إلهى قطهب صه اعي واقتصهادل متكامهل، ولهن 
يكون ذل  إل بالتحكم في التك ولوجيا وتطويع ا لخدمة الت مية المشتركة. إل 

يزال يحههههول دو ههههه مجموعههههة مههههن العوامههههل م  ههههاأل ضههههعأ مهههها أن ههههذا الطمههههو 
ميهههدان الصههه اعي علهههى المسهههتو  المغهههاربي، وضهههعأ اإل فههها  الالت سهههي  فهههي 

د  المغههاربي فههي ميههدان البحههث العلمههي والههتحكم فههي التك ولوجيهها، ضههعأ قاعهه
  .(05)المعلومات والبيا ات في المراكز والمختبرات والمؤسسات اإل تاجية

ن ضههعأ إ ارتبهها  اقت ههاد دول المغههرب العربههي بادقت ههاد ااوربههي  -هههه
هيكههل المبههادلت التجاريههة، مههرورا المبههادلت التجاريههة عبههر شههري  ثالههث 

ب مهن غالبا ما يكهون التحهاد اروربهي، فعلهى سهبيل المثهال يسهتورد المغهر 
مهن واردات ها مهن المشهتقات ال فطيهة، فهي حهين يسهتورد مها  %( 1) الجزاوهر

مليههههون درهههههم( مههههن  فههههف السههههلعة مههههن  0٬1) تزيههههد قيمتههههه اإلجماليههههة عههههن
مهن واردات ها مهن الحهواما مهن %(  0) الخارج، وتستورد الجزاور أقل من

ماليهين دولر( مهن السهلل الغذاويهة  1) المغرب، في حين تستورد ما قيمته
من التحاد اروربهي، وتعهد أسهبا يا أكبهر مصهدر رسهوا  الجزاوهر وتهو ف 
وليبيا من الثرو  السمكية القادمة من الشواطب الموريتا يهة، التهي تعهد مهن 
أغ ههى الشههواطب فههي العههالم. ويههتم تصهه يل ارسههما  الموريتا يههة فههي أوربهها 

 .  (03)لتصدر لدول الم طقة بأسعار مضاعفة
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لبلهههههد مههههها يجعهههههل اقتصهههههادا معرضههههها للصهههههدمات  إن السهههههتقطاب التجهههههارل
الخارجيههههههة حيهههههههث يسههههههتخدم حجهههههههم المبههههههادلت رغهههههههراا سياسههههههية. وتتميهههههههز 
اقتصههاديات دول التحههاد باسههتقطاب ا الشههديد مههن قبههل التحههاد اروربههي حيههث 

مههههن المبههههادلت التجاريههههة لههههدول  %( 12) يسههههتحوذ هههههذا ارخيههههر علههههى حههههوالي
ولهههة رخهههر ، حيهههث تبهههدو تهههو ف التحهههاد، وتختلهههأ درجهههة السهههتقطاب مهههن د

مهههن  %( 19) والمغههرب أكثهههر اسههتقطابا مهههن قبهههل التحههاد اروربهههي فمهها يقهههارب
مهههن  %( 10) صهههادرات تهههو ف تهههذهب إلهههى التحهههاد اروربهههي الهههذل يزودهههها بهههه

مهن مبادلتهه  %( 62) واردات ا، أما المغرب فتستحوذ أوربها علهى مها يزيهد علهى
 زاوههر إلههى التحههاد اروربههي وتههأتيمههن صههادرات الج %( 60) التجاريههة وتههذهب

مههههن واردات موريتا يهههها مههههن دول  %( 02) مههههن واردات هههها م ههههه، وتههههأتي %( 19)
مهههن %(  12) المغهههرب العربهههي، أمههها التحهههاد اروربهههي فيزودهههها ب سهههبة تقهههارب

حاجات ا وهكذا تعا ي اقتصاديات دول المغرب العربي من فقر ت وع ا كو  ا 
ة علهههى السهههتيراد والتصهههدير وبالتهههالي ف هههي اقتصهههاديات تبهههادل أل أ  ههها مب يههه

 5991تطورات التجارية الخارجية، وقد استخدمت أوربا مثال فهي عهام الرهي ة 
الخههالأ حههول الصههيد.  لحههل الورقههة القتصههادية فههي مفاوضههات ا مههل المغههرب

 5996حيث هددته باجرا ات عقابية إن لم يسهتجب ل ها، وفرضهت أوربها عهام 
كية الموريتا يهة بهدعو  عهدم مالومهة وسهاول اإل تهاج حظرا على الواردات السم

 .  (05)للمعايير اروربية
بقيت دول المغرب العربي تشكو مهن ضهعأ فهي إ جهاز ال هدماج وأصهب  

)الالمغرب( والخسار  ال اجمة ع ه محل اهتمهام كبيهر. ففهي حهين  ما يعرأ به
 52)  ها تفهو ،  جهد أ %( 5-0) لم تتجاوز التجار  البي يهة فهي المغهرب العربهي

 فههي بلههدان ج ههوب أمريكهها %( 02) ، و(ASEAN) فههي البلههدان شههر  آسههيا %(
(، الههههذل يضههههم البرازيههههل وأوروغههههوال وبههههاراغوال MERCOSUR)المركوسههههور 

فواوههد ومزايهها كثيههر ،  ل هها واررج تههين. وتفيههد كههل الدراسههات أن عمليههة ال ههدماج
فههي المجههال الههدولي فعلههى المسههتو  السياسههي مههثال تزيههد مههن القههو  التفاوضههية 
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وتههؤمن فههي الوقههت  فسههه عالقههات سههلمية بههين الشههركا  كمهها أ  هها تشههكل حههافزا 
علهههى القيهههام باصهههالحات داخليهههة. أمههها علهههى المسهههتو  القتصهههادل فال هههدماج 
اإلقليمي يرفهل مهن حجهم السهو  ويكثهأ التجهار  البي يهة ويمكهن مهن اسهتقطاب 

دفهههههل  سههههه  ال مهههههو حجهههههم أوفهههههر مهههههن السهههههتثمار الخهههههارجي، و بالتهههههالي مهههههن 
 .(11)والتشغيل

دعا سياسيون وخبرا  ورجال أعمال من دول التحاد إلى وضل مقاربات  
شههههراكة وتضههههامن جديههههد  بههههين دول التحههههاد فههههي مواج ههههة التههههداعيات السههههلبية 

لهههى اعتمهههاد  مهههوذج ت مهههول جديهههد مهههن ا  زمهههة الماليهههة والقتصهههادية العالميهههة و لأل
 ت ههذا الهدعو  خهالل م تهد  عقهد أجل تحقي  ا دماج اقتصادل ومالي. وجا

أوربهها  ،المغههرب ،تحههت ع ههوانأل )تههو ف 0229فهي تههو ف فههي أيههار/ مههايو عههام 
زمة القتصادية(. تدارف فيه المشهتركون السهبل الكفيلهة أية حلول مشتركة لأل

زمة بتفعيل ج ود دول المغرب العربي من أجل مواج ة التداعيات السلبية لأل
ميهههة علهههى اقتصهههاديات دول التحهههاد. وشهههددوا علهههى الماليهههة والقتصهههادية العال

غيههههاب ال ههههدماج القتصههههادل المغههههاربي فههههي ظههههل سياسههههات اقتصههههادية غيههههر 
مشتركة أد  إلى ضعأ وهشاشة قدرات الهدول علهى مواج هة التحهديات التهي 
تطرح هها التحههولت اإلقليميههة والعالميههة ودعههوا إلههى ضههرور  تجههاوز هههذا العقبههة 

مشههتركة ترفههل مههن ت افسههية اقتصههاديات بلههدان  مههن خههالل وضههل إسههتراتيجيات
التحهههاد. واقترحهههوا إ شههها  بورصهههة مغاربيهههة مهههن خهههالل مههه   الب هههو  المغاربيهههة 
رخا العمل في دول التحاد وتوطيد العالقهات بهين البورصهات. كمها شهددوا 
علهههى ضهههرور  بهههد  الب ههه  المغهههاربي لالسهههتثمار والتجهههار  الخارجيهههة فهههي العمهههل 

حهههداث صههه دو  اسهههتثم ار مغهههاربي لتعزيهههز التعهههاون فهههي مجهههال السهههتثمارات وا 
حداث مشاريل تتصل بالبي ية ارساسية المشتركة وتشخيا آليات  الخاصة وا 

 . (16)شراكة بين الب و  المركزية المغاربية ع د ارزمات المالية والقتصادية
أل يعهد عدم أنجاز اتحاد المغرب العربي يؤدي إل  تكلفة سياسية وأمنيهة -3

القاعهههد  فهههي بهههالد المغهههرب اإلسههالمي أكبهههر خطهههر ي هههدد أمهههن دول  ت ظههيم
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المغهههرب العربهههي، ر هههه يضهههل علهههى رأف أولوياتهههه ال قهههالب علهههى الحكهههم 
والسهيطر  عليهه، مهن أجههل إقامهة الدولهة اإلسههالمية، وههي الغايهة ارساسههية 
لت ظههههيم القاعههههد  المركههههزل، الههههذل أعل ههههت ع ههههه الجماعههههة السههههلفية للههههدعو  

قامت بعد  اتصهالت م هذ زمهن مهن أجهل التوصهل إلهى اتفها  والقتال أ  ا 
ومباركهههة زعهههيم القاعهههد  مهههن أجهههل ال ضهههوا  تحهههت لواو ههها والعمهههل تحهههت 

كهها ون الثهها ي/ ي ههاير عههام  04إمرت هها، وقههد أسههفرت هههذا التصههالت فههي 
عههن قبههول الجماعههة السههلفية للههدعو  والقتههال بتغييههر اسههم ا القههديم،  0221

ببالد المغرب اإلسالمي ، بامار  أبي مصعب عبهد ليصب  ت ظيم القاعد  
وقههد جهها  فههي بيههان البيعههة، ارسههباب التههي دعههت إلههى التحههول . (11)الههودود

وههههي توسهههيل قاعهههد  العمهههل لتشهههمل سهههاور دول المغهههرب العربهههي، بعهههد أن 
كا ههههت تقصههههر عمل هههها علههههى الجزاوههههر، وهههههي إشههههار  إلههههى تحههههول الجماعههههة 

قريهب المتمثهل فهي ال ظهام الجزاوهرل السلفية من قصر القتال على العدو ال
ليشهههمل سهههاور دول المغهههرب العربهههي، ويهههأتي ههههذا التغييهههر فهههي إسهههتراتيجية 
الجماعة ليتواف  مل ت ظيمات القاعد  اإلقليمية، كت ظيم القاعد  فهي بهالد 

 .(19)الرافدين، وقاعد  الج اد في جزير  العرب، وغيرها
ي، قدر  فاوقة على التكيأ وأظ ر ت ظيم القاعد  في بالد المغرب اإلسالم

مهههل الوضههههل الجديهههد، مههههن خهههالل عههههدد مهههن العمليههههات ال وعيهههة فههههي الجزاوههههر، 
والعمليههههات التحضههههيرية التههههي شههههملت تههههو ف والمغههههرب، وتظ ههههر اإلصههههدارات 

عاليهههة فهههي تغطيهههة أ شهههطت ا  المرويهههة والمسهههموعة للت ظهههيم قهههدرات ف يهههة وتق يهههة
التابعة لت ظيم  سة والسحابو،وعمليات ا، توازل مجمل اإل تاج اإلعالمي لمؤس

القاعهههد  المركهههزل، وتتفهههو  علي ههها فهههي كثيهههر مهههن ارحيهههان، كمههها أن اإل تهههاج 
العلمههي واإلعالمهههي للت ظهههيم الجديهههد يتمتهههل بدرجههة عاليهههة مهههن الكفههها   والدقهههة، 
ومن المتوقل أن تش د م طقة المغرب العربي  شاطا  مكثفا  للسلفية الج اديهة، 

لهههههة القادمهههههة، وربمههههها يههههه ج  الت ظهههههيم فهههههي  شهههههر وعمليهههههات  وعيهههههة فهههههي المرح
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أيديولوجيتههههه العقديههههة والقتاليههههة فههههي بلههههدان أفريقيهههها الوسههههطى، وم طقههههة القههههرن 
 .(19)ارفريقي

 

كا هت ومها تهزال م طقهة المغهرب العربهي سهاحة صهران  التدخل الخهارجي  -4
 مههن بههين الههدول الكبههر  مههن أجههل فههرا سههيطرت ا علههى الم طقههة لمهها ل هها

ذكر ه هها بههارخا صههران فر سهها والوليههات المتحههد  علههى أهميههة كبيههر  و هه
 الم طقة حاليا.

ساعدت الوليات المتحهد  عوامهل عديهد  للتهدخل المسهتمر فهي شهؤون دول 
المغههرب العربههي أول هها ا ت هها  الحههرب البههارد ، وثا ي هها ال قههالب العسههكرل فههي 

لغههههههها  ال تخابهههههههات عهههههههام   -، وتهههههههدهور العالقهههههههات الفر سهههههههية5995الجزاوهههههههر وا 
الجزاوريههة، أمهها ثالث هها ف ههو فههرا الحصههار الجههول علههى ليبيهها ومهها أتاحههه مههن 
اخترا  سياسي كبير للوليات المتحهد  فهي شهؤون الم طقهة ولقهد أتق هت اإلدار  
ارمريكية استثمار مجمل هذا المتغيرات والعوامل في اتجاا حيهاز  المزيهد مهن 

 .   (92)أسباب ال فوذ في الوطن العربي
التسههعي ات مههن القههرن الماضههي بههرز اتجههاا آخههر مههن قبههل  مههل   ايههة عقههد

الوليههات المتحهههد  فهههي الم طقههة وههههي محهههاولت الشههراكة القتصهههادية مهههل دول 
المغرب العربي. فلقد برز توجه أمريكي جديد قوامه العمل علهى إقامهة شهراكة 
اقتصادية مل دول التحاد، فلقد قام وكيل وزير الخارجية ارمريكهي سهتيوارت 

إلطههههال   5999بزيههههار  هههههذا الههههدول فههههي حزيههههران/ يو يههههو عههههام  (95) سههههتاتأيز 
المبههادر  ارمريكيههة الجديههد  )مبههادر  أيز سههتات( التههي ت ههدأ إلههى دعههم التكامههل 
اإلقليمي بين الدول الثالثة والتأكيهد علهى مركزيهة دور القطهان الخهاا وبلهور  

سياسههههههي شههههههراكة مههههههل الوليههههههات المتحههههههد  ارمريكيههههههة علههههههى قاعههههههد  الحههههههوار ال
 .(90)والقتصادل الدورل بين مسوولي الطرفين

وع هههدما ا هههدلعت الثهههور  فهههي لبيبههها أسهههتطان حلهههأ ال هههاتو أن يجعهههل مجلهههف 
حظههر جههول  القاضههي بفههرا م طقههة 5915قههرارا رقههم  ارمههن الههدولي يصههدر
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على ليبيا، واتخهاذ كافهة اإلجهرا ات الضهرورية لحمايهة المهد يين، تهداعت دول 
عسهههههكرية لت فيهههههذ القهههههرار أرممهههههي. وأطلقهههههت الهههههدول غربيهههههة وعربيهههههة وأحهههههالأ 

)فجههر أوديسها( علههى العمليهات التههي بهدأت فههي  المشهاركة فههي ت فيهذ القههرار اسهم
 . وكهههان علهههى رأف الهههدول التهههي  فهههذت عمليهههات0255آذار/ مهههارف عهههام  59

(95)الوليات المتحد  وفر سا وبريطا يا
 . 

وبريطا يهها فههي دعههم  أن التههدخل الكبيههر مههن قبههل الوليههات المتحههد  وفر سهها
الثههور  فههي ليبيهها قياسهها بموقههأ هههذا الههدول مههن الثههورات العربيههة ارخههر  دليههل 
قطعي على مد  أهمية هذا الم طقة بال سبة للدول الكبر  وهذا ارمهر يجهب 

 تأثير على مستقبل دول المغرب العربي.    من ال تباا والحذر م ه ا ن لما له
رزمة الماليهة وبمباركهة مهن الهدول الغربيهة وجا  تدخل فر سا المباشر في ا

وعلهههههههههى رأسههههههههه ا الوليهههههههههات المتحهههههههههد  التهههههههههي اكتفهههههههههت بالهههههههههدعم اللوجيسهههههههههتيكي 
والسههتخباراتي، لتؤكههد مههر  أخههر  علههى المخططههات الغربيههة بمههد  فوذههها فههي 
الم طقهههة. إن التهههدخل الفر سهههي فهههي مهههالي لهههه أبعهههاد خطيهههر ، كمههها أن التخهههوأ 

صهههومالي فهههي مهههالي. ههههذا إذ لهههم تسهههتطل دول الكبيهههر ههههو تكهههرار السهههي اريو ال
الم طقة حصر ارزمة داخل الحدود المالية. وليف في مصلحة دول الم طقة 
عمومهها أن يسههتمر التههدخل الفر سههي علههى ارا مههالي لمهها لههه مههن ا عكاسههات 
خطيههر  علههى اسههتقرار اروضههان فههي دول الم طقههة، وهههو مهها يوجههب علههى هههذا 

ى اإلرهههاب بعيههدا عههن التههدخل المباشههر الههدول توحيههد ج ودههها فههي حرب هها علهه
(94)للدول الغربية

. 
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كهان ومهها زال اتحههاد المغهرب العربههي كيا هها عقيمها وكا ههت مؤسسههاته وآلياتههه 
تهههراو  مكا  ههها، وذلههه   تيجهههة لغيهههاب اإلراد  السياسهههية لهههد  قهههاد  دول المغهههرب 

والعلمي بين دول  العربي للعمل المشتر  الب ا . فالتبادل القتصادل والثقافي
المغههرب العربههي كههان ضههويال. والتعههاون السياسههي والت سههي  الدبلوماسههي كا هها 

أما التواصل الجتماعي فكان محل مراقبة شديد  وتضيي  خا  ، . معدومين
غال  الحدود.    تيجة لفرا التأشيرات وا 

لقههد كههان تههردل اروضههان التههي كا ههت تعهها ي م  هها الشههعوب المغاربيههة أد  
فههي  مؤذ ههة باشههتعال 0255شههباط/ فبرايههر 54جههر الثههور  فههي تههو ف فههي إلههى تف

، علمههها أ  ههها 0255 شهههباط/ فبرايهههر 51أغلهههب الهههدول العربيهههة، وم  ههها ليبيههها فهههي 
 0252كهها ون ارول/ ديسههمبر عههام  09كا ههت قههد مسههت كههال مههن الجزاوههر فههي 

كههههها ون  52 ، والمغهههههرب فههههي0255ك هههههون الثهههها ي/ ي ههههاير  51موريتا يهههها فههههي و 
 . 0255ي اير  الثا ي/

وشكلت دول المغرب العربي م طلقا  للثورات العربية  بعد أن تمكهن الثهوار 
والمحتجون من إسقاط ال ظام في تو ف وليبيا على التوالي  فيما عمدت دول 

 ،ةم مههأخههر  كههالمغرب والجزاوههر إلههى إعمههال إصههالحات سياسههية ودسههتورية 
ذا كا ت هذا التحولت تحيل إلى دعم ال تقال  حهو الديمقراطيهة وب ها  دول  وا 

رسا  عالقات جديد  بين الحهاكمين والمحكهومين مب يهة علهى  الح  والقا ون وا 
المواط ههههههة والتواصههههههل واحتههههههرام الحقههههههو  والواجبههههههات  وتههههههدعم تههههههوفير شههههههروط 
اجتماعيههة تههدعم ال ههدماج الجتمههاعي المغههاربي  بمهها يههوفر قاعههد  اجتماعيههة 

فههي عههالم متغيههر سههمته التكتههل والعمههل متي ههة لب هها  اتحههاد مغههرب عربههي واعههد 
 الجماعي. 

وعلههههى الههههرغم مههههن العقبههههات والصههههعوبات المطروحههههة أمههههام ب هههها  التحهههههاد 
فههان الظههروأ المحليههة واإلقليميههة والدوليههة أصههبحت تفههرا التكتههل  ،المغههاربي

ن الت ديههههههدات والضههههههغوط والتههههههدخالت السياسههههههية والعسههههههكرية افهههههه ،وال ههههههدماج
ل ا الكيا ات الدولية الضعيفة في كهل حهين   الخارجية التي أصبحت تتعرا
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كمههههها أن  .وأصهههههبحت تفهههههرا العمهههههل الجمهههههاعي لمواج هههههة تهههههداعيات ا الجارفهههههة
مهها تشهه دا بعهها  فضههال  عههنالثههورتين اللتههين شهه دت ما كههل مههن ليبيهها وتههو ف 

يفرضان اتخاذ قهرارات  ،دول الم طقة من إصالحات سياسية وحرا  مجتمعي
لمجتمههل  مههن خههالل سياسههة خارجيههة ديمقراطيههة شههجاعة كفيلههة بههرد الثقههة إلههى ا

تستمد مقومات ا من مصال  الشعوب المغاربية ورغبت ا في التواصل وتحقيه  
ويبدو أن ه ها  مجموعهة مهن العوامهل المحفهز  علهى تفعيهل التحهاد  .ال دماج

والتعجيهههل بتحقيههه  ال هههدماج بهههين أعضهههاوه  فعهههالو  علهههى المقومهههات البشهههرية 
يهههة والجتماعيهههة والتاريخيهههة..الأل، التهههي تمثهههل أرضهههية صهههلبة والطبيعيهههة والثقاف

 ،وجههدير  بخلهه  تكتههل قههول قههادر علههى فههت  مشههاريل ت مويههة راوههد  فههي الم طقههة
تواجه م طقة المغرب العربي مجموعهة مهن التحهديات الداخليهة والخارجيهة فهي 
أبعادهههها ارم يهههة والقتصهههادية والجتماعيهههة واإلسهههتراتيجية.. التهههي تجعهههل مهههن 

 ل دماج والتكتل قدرا وضرور .ا
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Abstract 

Facing the countries of the Maghreb are currently a range of 

internal and external challenges in its political, economic, security 

and social and strategy that makes integration and agglomeration 

imperative, especially after the revolution witnessed by both Libya 

and Tunisia, in addition to that seen in some of the countries in the 

region for political reforms and the mobility of a community, in 

addition to threats the pressures and the political and military 

interventions faced by foreign countries of the Maghreb; this is in 

addition to the current international trend-oriented, we find regional 

blocs regional spread in all the logic of the world, in developed 

countries and developing countries alike. All of these challenges 

imposed on the countries of the Maghreb collective action in order 

to achieve integration and agglomeration and activating the role of 

the Arab Maghreb Union, regionally and internationally. 
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   http://25online.tv/index ،على المواج ا ل تروةي يةاير، 05أول  يارة للجسا ر بعد  ورة 

  
ملا را  بةغا   وااعحن عن اافراج عن معتقلدين، شدب ة بي بي سي العربية: ليبيا: ةرحى في  (23)

؛ الجسيدددرة .http://www.bbc.uk ،)ا ةترةيددد (، علدددى الموادددج ا ل تروةدددي المعلومدددا  الدوليدددة
)ا ةترةيدد (، علددى المواددج  شددب ة المعلومددا  الدوليددة ةدد : أةبددا  عددن  ح ددة اتلددى بملددا را  ليبيددا،

 .http://www.aljazzeera.net ، ل تروةيا

http://mdlemkettab.maktoobblog.com/
http://www.aljazeera.net./
http://arabic.cnn.com./
http://www.alarabiya.net/
http://www.alarabiya.net/
http://gate.ahram.org.eg/
http://gate.ahram.org.eg/
http://25online.tv/index
http://www.bbc.uk/
http://www.aljazzeera.net/
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 ادحيية اةيدداا: النددوار يسديحرون علددى ،ددرابل  وةلداا القدد افي يةةددار، شدب ة المعلومددا  الدوليددة(24) 

اةداة ليبيدا اةحدرار: ليبيدا  ؛ayyam.ps-http://www.al، )ا ةترةيد (، علدى الموادج ا ل تروةدي
)ا ةترةيددددد (، علدددددى الموادددددج  ، شدددددب ة المعلومدددددا  الدوليدددددة0299حسيدددددران/ يوةيدددددو  07اةحدددددرار 
  .http://libya.tv ،ا ل تروةي

أمحمددددد مددددال ي: "اةع اسددددا  التحددددول السياسددددي فددددي تددددوة  علددددى المةحقددددة المغاربيددددة"، مركددددس  (05)
 .4، ص 0299، شبا / فبراير، (5) الدراسا  المتوسحية والدولية، العدد

 .5 -4الم در ةيسه، ص  (06)

)ا ةترةيدد (: المغددرب وتددوة  يجددددان العددسا علددى تدد ليل الم دداعب  شددب ة المعلومددا  الدوليددة (07)
 .http://www.menara.maالتي يواةةةا اتحاد المغرب العربي، على المواج ا ل تروةي، 

 .5مال ي، الم در السابق، ص  (09)

 ماريدا دو رو اريدو دو مدورا   فدا  وأليدارو فاس وةسددلو،: الت ليدة السياسدية واةمةيدة، مدن كتدداب (01)
)ت لية عددا يةجدا  مشدروي ااتحداد المغداربي(، مجموعدة مدن البداحنين، تقدديا م دحيى المدراب ، 

 .  09(، ص 0299، )الدوحة: 9سا ، الدار العربية للعلوا ةاشرون،  مركس الجسيرة للدرا
 .  32-01الم در ةيسه، ص  (32)

تمددو /  90 ،النددورا  العربيدة ومسددتقبل ا تحداد المغدداربي)ا ةترةيدد (:  شدب ة المعلومددا  الدوليدة (39)
 .http://www.saudiwave.com، على المواج ا ل تروةي، 0290يوليو 

)ا ةترةيدد (: مسددداعي ةسا ريدددة احيدددا  اتحدداد المغدددرب العربدددي، علدددى  شددب ة المعلومدددا  الدوليدددة (30)
   http://sahelmedias.net المواج ا ل تروةي،

         الم در ةيسه. (33)
 )ي.ب.أ(، اتحاد المغرب العربدي أ ةدا  وةدود ا فدي المغدرب و را  خارةية دوللحيية العروسةي:  (34)

 )ا ةترةيددددددددددددددددددد (، علدددددددددددددددددددى الموادددددددددددددددددددج ا ل تروةدددددددددددددددددددي، شدددددددددددددددددددب ة المعلومدددددددددددددددددددا  الدوليدددددددددددددددددددة
http://www.ugmapress.com. :اتياا دول المغدرب العربدي الكمد   ؛ الم حيى بةجويدة

)ا ةترةيدد (، علددى المواددج  اااليميددة، شددب ة المعلومددا  الدوليددة علددى خحددة شدداملة لتعسيددس التجددارة
 .http://www.almaghribia.maا ل تروةي، 

 بةجويدة، الم در السابق. (35)
 "،(03) أخبار عربيدة: "الدر ي  بوتيليقدة يؤكدد علدى تحقيدق وحددة المغدرب العربدي فدي الد كر  الدد (36)

 العروسةي، الم در السابق.؛ 0290شبا / فبراير، عاا  99السب  

أمددل ال ددام : "رفيددق عبدالسددحا يتددرأ، الوفددد الرسددمي التوةسددي فددي الربددا "، ةريدددة توةسددةا،  (37) 
 . 0(، ص 0290آذار/ مار،، )توة :  9شبا / فبراير يلى  04، من (93) العدد

http://www.al-ayyam.ps/
http://libya.tv/
http://www.menara.ma/
http://www.saudiwave.com/
http://sahelmedias.net/
http://www.ugmapress.com/
http://www.ugmapress.com/
http://www.almaghribia.ma/


 

 
 
 

 [91] (33) 01دراسات إقليمية                                                       يةمركز الدراسات اإلقليم            

                                                                                                              
جل  ر اسة  تحاد المغرب العربدي سديةعقد ابدل ةةايدة "م)ا ةترةي (:  شب ة المعلوما  الدولية (39)

 .http://insafpress.com على المواج ا ل تروةي، السةة الجارية بتوة "،

   يددرة الدددبابي: " ددل يددةجق المر واددي فددي يحيددا  اتحدداد المغددرب العربددي"، ةريدددة توةسددةا، العدددد (31)
 . 6(، ص 0290آذار/ مار،، )توة :  9ا / فبراير يلى شب 04، من (93)

: بوتيليقددة ابلغةددي مبددد يا بح ددورم امددة المغددرب العربددي فددي تددوة ، شددب ة المعلومددا  محمددد. أ (42)
 .http://elraaed.com)ا ةترةي (، على المواج ا ل تروةي،  الدولية

)ا ةترةيدد (: امددة مغاربيددة فددي أكتددوبر الما ددي بتددوة ، علددى المواددج  ليددةشددب ة المعلومددا  الدو  (49)
 .http://essalamonline.comا ل تروةي، 

 ي. يوةسددي: "التمسددن ببةددا  ال ددرح المغدداربي وتحقيددق ا ةدددماج ا ات دداد "، ةريدددة المسددا  (40)
 .0 (، ص0292حسيران/ يوةيو، )الجسا ر:  92كمي  ، ال(4247) )الجسا رية(، العدد

(43)
، (4249) ا/ و: "ترايدددة ا تحددداد المغددداربي يلدددى مجموعدددة اات دددادية"، ةريددددة المسدددا ، العددددد 

 . 0(، ص 0292حسيران/ يوةيو، )الجسا ر:  90السب ، 

 دداعب )ا ةترةيدد (: المغددرب وتددوة  يجددددان العددسا علددى تدد ليل الم شددب ة المعلومددا  الدوليددة (44)
 .http://www.menara.maالتي يواةةةا اتحاد المغرب العربي، على المواج ا ل تروةي، 

 ةريدة الحياة الجديدة: "مسألة اةمن اااليمي تعس  يعادة ي،حا اتحاد المغرب العربي"، العدد (45)
و را  خارةيددة دول  وا،: –ةةبددا  السددعودية وكالددة ا؛ 94، ص 7/0290/ 99، اةربعددا  (5116)

)ا ةترةيدد (، علددى المواددج  شددب ة المعلومددا  الدوليددة اتحدداد المغددرب العربددي يكتتمددون أعمددالةا،
 .http://www.elaph.com ا ل تروةي،

المغداربي، شدب ة المعلومدا   محمود معرو : تحديا  اةمن اااليمي اد تمةد لتيعيدل ا تحداد( 46)
الجسيددرة ةدد :  ؛.http://www.swissinfo.ch )ا ةترةيدد (، علددى المواددج ا ل تروةددي، الدوليددة

)ا ةترةي (، على المواج ا ل تروةي،  سعي مغاربي لكحة أمةية مشتركة، شب ة المعلوما  الدولية
http://aljazeera.net. 

مسألة اةمن اااليمدي تعدس  يعدادة ي،دحا اتحداد المغدرب )ا ةترةي (:  شب ة المعلوما  الدولية (47)
 )ا ةترةيددددددددددددد (، علدددددددددددددى الموادددددددددددددج ا ل تروةدددددددددددددي، شدددددددددددددب ة المعلومدددددددددددددا  الدوليدددددددددددددة العربدددددددددددددي،

 http://googleads.g.doubleclick.net.الجسيرة ة : سعي مغداربي لكحدة أمةيدة مشدتركة،   ؛
  الم در السابق. 

 ؛ الجسيرة ة ، الم در السابق. 94ةريدة الحياة الجديدة، الم در السابق، ص  (49)
 معرو ، الم در السابق. (41)

http://insafpress.com/
http://elraaed.com/
http://essalamonline.com/
http://www.menara.ma/
http://www.elaph.com/
http://aljazeera.net.؛/
http://aljazeera.net.؛/
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)ا ةترةيدد (: بددد  أعمددال الدددورة الناةيددة عشددرة للجةددة الو اريددة لدددول  شددب ة المعلومددا  الدوليددة (52)

 .news.ly-http://www.lanaاتحاد المغرب العربي، على المواج ا ل تروةي، 

)ا ةترةيددد (: الجسا دددر تدددرفغ ربددد  المغدددرب للقمدددة المغاربيدددة بملدددخ  شدددب ة المعلومدددا  الدوليدددة (59)
 .http://essalamonline.com الحدود بين البلدين، على المواج ا ل تروةي،

 .الم در ةيسه (50)

 .ولد ال تاب، الم در السابق (53)
الم دددر  ،النددورا  العربيددة ومسددتقبل ا تحدداد المغدداربي)ا ةترةيدد (،  شددب ة المعلومددا  الدوليددة (54)

 .السابق.
 .393 - 390حامي الدين، الم در السابق، ص ( 55)

 ا تحدددداد المغددددرب العربددددي دعددددوا  لتجدددداو  معيقددددا  :)ا ةترةيدددد ( شددددب ة المعلومددددا  الدوليددددة (56)
 .http://www.alislah.maا ةدماج، على المواج ا ل تروةي، 

 الم در ةيسه.  (57)
الممل دددة المغربيدددة و ارة الشدددؤون الكارةيدددة والتعددداون: مشددداركة السددديد العمراةدددي فدددي ةددددوة حدددول  (59)

 ةترةيد (، علدى الموادج ا ل تروةدي،)ا  المغرب العربي في ولتون بارك، شب ة المعلومدا  الدوليدة
http://www.diplomatie.ma. 

 الم در ةيسه. (51)

(62)
، (3159) ا/ بوسحن: "الجسا ر متمس ة با تحاد والت امل ا ات اد "، ةريدة المسا ، العدد 

 .0(، ص 0292شبا / فبراير، )الجسا ر:  0اةربعا  

(69)
 . 6الدبابي، الم در السابق، ص  

وكالدددة المغدددرب العربدددي لرةبدددا : الدددر ي  ال دددحراو  محمدددد عبدددد العسيدددس مدددن اشدددبيلية:   اتحددداد  (60)
المغرب العربي دون دولة ال حرا  الغربية المستقلة، شدب ة المعلومدا  الدوليدة)ا ةترةي (، علدى 

 .http://mapnr.blogsot.com المواج ا ل تروةي،
الم تددب اااليمددي للشددرا اةدةددى: دول اتحدداد المغددرب العربددي تبحددا مجددا   التعدداون اةمةددي  (63)

 )ا ةترةيدددددددددد (، علددددددددددى المواددددددددددج ا ل تروةددددددددددي، شددددددددددب ة المعلومددددددددددا  الدوليددددددددددة وا ات دددددددددداد ،
http://neareast.fao.org. 

)ا ةترةيدد (، المغددرب وتددوة  يجددددان العددسا علددى تدد ليل الم دداعب،  شددب ة المعلومددا  الدوليددة( 64)
 الم در السابق.

 . 907غحب، الم در السابق، ص  (65)

 .909الم در ةيسه، ص  (66)
(67)

 .37محجوب، الم در السابق، ص  

http://www.lana-news.ly/
http://essalamonline.com/
http://www.alislah.ma/
http://www.diplomatie.ma/
http://www.diplomatie.ma/
http://mapnr.blogsot.com/
http://neareast.fao.org/
http://neareast.fao.org/
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 . 39الم در ةيسه، ص  (69)
 .960المامي، الم در السابق، ص  (61)
 .901الم در السابق، ص غحب،  (72)

 .932الم در ةيسه، ص  (79)
 . 32-01محمد أمين، الم در السابق، ص  (70)
 .390حامي الدين، الم در السابق، ص  (73)
(74)

بدن عيشددي بشدير وغربددي محمدد اةمددين: مبددررا  ياامدة اتحدداد المغدرب العربددي فدي  ددل التحددو    
دولية حول: الت امدل ا ات داد  العربدي كةليدة العالمية الرا ةة، بحا مشارك في الةدوة العلمية ال

اةوربيدة بمسدا مة، مكبدر الشدراكة وا سدتنمار فدي المؤسسدا   -لتحسين وتيعيل الشراكة العربيدة
مغدداربي، ةامعددة فرحددا  عبددا،، كليددة العلددوا ا ات ددادية  -ال ددغيرة والمتوسددحة فددي الي ددا  ا ورو

أيدار/  1-9) )م ر(، لليترة مابين بحوث ا ات ادية)الجسا ر(، والجمعية العربية لل وعلوا التسيير
 .9(، ص 0224مايو عاا 

)ت ليددة عدددا يةجددا   عددساا محجددوب: الت ليددة ا ات ددادية لتددأخير الت امددل المغدداربي، مددن كتدداب (75)
مشدددروي ااتحددداد المغددداربي(، مجموعدددة مدددن البدددداحنين، تقدددديا م دددحيى المدددراب ، مركدددس الجسيددددرة 

 . 39-37(، ص 0299، )الدوحة: 9للعلوا ةاشرون،  للدراسا ، الدار العربية 
(76)

ةريدددة العددرب اةسددبوعي: "الحددل يبدددأ مددن  ةددا خبددرا  يحددالبون بالسددتراتيجية للشددراكة المغاربيددة"،  
 . 5، ص 0221أيار/ مايو، عاا  1السب  

 بقرية 9172ةيسان/ أبريل  02أبو م عب عبدالودود:  و عبدالمالن درود كال وال   ولد في  (77)
واةةددى .  يددان التابعددة لبلديددة ميتدداح بو يددة البليدددة. اميددر تةلدديا القاعدددة بددبحد المغددرب ااسددحمي

تح ددل علددى شددةادة الب الوريددا،  9191ميتدداح"، فددي عدداا "دراسددته المتوسددحة والناةويددة فددي بلديددة 
التحدق  9113، وفدي عداا 9113يلدى  9112بعدد ا التحدق بجامعدة البليددة فدري الت ةولوةيدا عداا 

كلددخ بر اسددة كددل ورشددا  الت ددةيج العسدد ر  لجةددد   9116حركددة الدولددة ااسددحمية، وفددي عدداا ب
اسددتدعي يلددى  0229اة ددوال التددابج للمةحقددة الناةيددة، بعددد ا أيمددر علددى كتيبددة "القددد،"، وفددي عدداا 

يمارة الجماعة السليية وعين مجل  اةعيان أبو م عب عبد الودود أميرا على الجماعدة السدليية 
 ،0224والقتال، وبعد استشدةاد أبدي يبدرا يا م دحيى اسدتكلخ علدى يمدارة الجماعدة فدي للدعوة 
وتغير اسا مةلمتده مدن  وأعلن أبو م عب عبدالودود دخوله في تةليا ااعدة الجةاد 0227وفي 

للمسيدددد مدددن  .الجماعدددة السدددليية للددددعوة والقتدددال يلدددى تةلددديا القاعددددة بدددبحد المغدددرب ااسدددحمي
 شددب ة المعلومددا  الدوليددة بددر التوحيددد والجةدداد: ملددخ ابددي م ددعب الددودود،المعلومددا  أةلددر: مة

 .http://www.tawhed.ws)ا ةترةي (، على المواج ا ل تروةي، 

http://www.tawhed.ws/
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(79)

)ا ةترةيد (: "القاعددة فدي بدحد المغدرب ااسدحمي" امتدداد للحركددا   شدب ة المعلومدا  الدوليدة 
الجسا ريددددددة وليسدددددد  اختراعددددددا، مدددددددن اةةةددددددسة اةمةيددددددة، علددددددى المواددددددج ا ل تروةدددددددي، المسددددددلحة 

http://www.france24.com. 

(71)
 الم در ةيسه. 

عبداالدده بلقسيددس: "الو يددا  المتحدددة اةمري يددة والمغددرب العربددي مددن ا  تمدداا ا سددتراتيجي يلددى  (92)
 .45- 49(، ص 0222، )بيرو : (1) ي ي"، مجلة المستقبل العربي، العددا ختراا الت ت

، ح دل علدى شدةادة الددكتورام 9143كاةون النداةي/ يةداير عداا   95ستيوار  أيسةستا : ولد في ( 99)
شدغل مةاادب عديددة مةةدا: كدان   ،9167فدي عداا  فدي القداةون مدن كليدة الحقدوا بجامعدة  ارفدارد

لية، والمددير التةييد   لةي دة اةركدان السياسدة الداخليدة فدي البيد  كبير مستشار  السياسة الداخ
ووكيدل و ارة الدولدة لشدؤون  (0229-9111) ، وأابق ةا ب و ير الكساةة9193اةبيغ في عاا 

وشددددغل مة ددددب وكيددددل و ارة التجددددارة  (9111-9117) ا ات دددادية والتجاريددددة والشددددؤون السراعيددددة
واددد شددغل مة ددب وسدديير  (،9117-9116)جددارة الدوليددة لشددؤون التجددارة الدوليددة فددي يدارة الت

ور يسدددا مشددداركا لمجلددد  اةعمدددال  (،9116-9113) الو يدددا  المتحددددة لدددد  ا تحددداد ا وربدددي
)ا ة ليسيدددة(:  للمسيدددد مدددن المعلومدددا  اةلدددر: الموسدددوعة الحدددرة .(EABC) اةوروبيدددة اةمري يدددة

،:StuartE.Eizenstat  على المواج ا ل تروةي،http://www.en.wikipedia.org 

ةاادديخ حتددي: العددرب والو يددا  المتحدددة وأوربددا، مددن كتاب)حددال اةمددة العربيددة المددؤتمر القددومي  (90)
(، ص 9111العربددي التاسددج(، مجموعددة مددن البدداحنين، مركددس دراسددا  الوحدددة العربيددة، )بيددرو : 

999-993. 
)ا ةترةيدد (، علددى   : الدددول المشدداركة فددي فجددر أوديسددا، شددب ة المعلومددا  الدوليددةالجسيددرة ةدد (93)

  .http://www.aljazeera.netالمواج ا ل تروةي، 

)ا ةترةيدد (: التدددخل اليرةسددي فددي مددالي اسددت مال للدددور اةمري ددي  شددب ة المعلومددا  الدوليددة (94)
 .http://lakome.comى المواج ا ل تروةي، السابق، عل
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