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 ملخص
 ىذا بقي و جالالندم لتصل لو، النظریة واألسس التكامل مراحل وزبطو تتطور فلم جدا زلدودة ادلغاريب التكامل ذبربة تعد
 أن من الرغم فعلى للمنطقة االقتصادي التكاملو التعاون، صور ابسط ػلقق دل أنو إذ ادلنظمة اللوائحو  القوانُت ینره التكامل
 على الدنیا السیاسیة میادین من انطالقا التكامل عملیة بدا خالل من يإقلیم وظیفي ساسأ على بدایاتو يف قام غاريبادل التكامل

 يف احلال ىو مثلما للتكامل ادلناسب القطاع اختیار يف تنجح دل العريب ادلغرب دول أن إال درجاتو، ىأقص إذل بو الوصول أمل
 عملیة ثإحدا على قادر حیوي قطاع ربدید دون شاملة ةإنسانی و اقتصادیة قطاعات عن بالتكلم اكتفت وإظلا األوروبیة، التجربة
 يف احلاكمة السیاسیة للنخب ادلوحدة الرؤیة یفرض ادلشًتكة ادلشاریع طریق عن االقتصادي التكامل و التكاملیة، للتجربة راالنتشا
 أن إذل األطراف، مجیع من تنازالت تقدمی األمر اقتضى إن و اإلقلیمیة تالتكالت سلتلف يف احلاسم الشرط یعترب و ادلغاربیة البلدان

وقد كان ىدفنا من خالل ىذه الدراسة تسلیط الضوء  .ادلغاريب التكامل دلسَتة ادلعرقلة الظرفیة السیاسیة للخالفات هنائي حل یتم
على أىم اآللیات اليت تساىم يف تفعیل التكامل االقتصادي ادلغاريب، وقد توصلنا إذل عدة نتائج أعلها انو غلب تسویة الوضع يف 

 .الصحراء الغربیة لیتم التكامل ادلغاريب وتزول اخلالفات بُت بلدنا وادلغرب
 .التكامل االقتصادي اإلقلیمي، التكامل ادلغاريب، مناطق التجارة احلرة: الكلمات المفتاحية

Abstract 

The Maghreb integration experience was very limited, but it did not develop and the 

stages  of integration and the foundations of the integration progressed. This integration 

remained dependent on laws and regulations. It did not achieve the simplest forms of 

cooperation and economic integration of the region, although Maghreb integration was 

initially based on a regional regional function. During the process of integration from the 

dimensions of political policy in the hope of reaching it to the maximum, but the Arab 

Maghreb countries have not succeeded in choosing the appropriate sector for integration, 

as is the case  In the European experience, but only by talking about comprehensive 

economic and human sectors without specifying a vital sector capable of bringing about 

the process of proliferation of the integrated experience. Economic integration through 

joint projects sets the unified vision of the political elites of the Maghreb countries and is 

the decisive condition in the various regional blocs and It is necessary to make concessions 
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from all parties until a final resolution of the political differences that obstruct the process 

of Maghreb integration. The objective of this study was to shed light on the most important 

mechanisms that contribute to the activation of the Maghreb economic integration. We 

have reached several conclusions, the most important of which is that the situation in 

Western Sahara must be settled in order to achieve Maghreb integration and resolve 

differences between our country and Morocco. 

Keywords: Regional Economic Integration, Maghreb Integration, Free Trade Zones. 

 مقدمة
 زلاوالت و التجارب ابرز بُت و الدول تعًتض اليت التحدیات دلواجهة اجلماعي لالعتماد حیویا مدخال اإلقلیمي التكامل یعد
 إفریقیا مشال يف ظهرت لقد یایقإفر و الالتینیة أمریكا و أوربا غرار على العادل قارات من العدید يف اإلقلیمي التكتل و التكامل

 االرباد برز ادلنطلق ىذا ومن تعاوين، مجاعي إطار يف 1989 سنة منذ الكبَت العريب ادلغرب ارباد إنشاء و ادلغاريب التكامل ذبربة
 الدین، ادلشًتك، التاریخ خالل من اذلویة تشكل اليت ادلقومات فقط لیس أقطارىا نتقامسها اليت ادلنطقة دول لتوحید كأداة ادلغاريب

 ، واندماجها وحدهتا يف التكتالت باقي فیو تزید وقت يف ضرورة أصبح العريب ادلغرب بلدان بُت االقتصادي التكاملف .اخل...اللغة
 اليت العادلیة التجارة حجم من %  90على تسیطر ىنراال الدورل االقتصادي النظام يف االقتصادیة التجمعات أصبحت حیث

 .االقتصاد يف احملوري ودورىا أعلیتها یدزاتت
 خاصة التهدیدات، مستوى وخفض اخلطر رلاالت لتضیق كآلیة ادلغاربیة الدول بُت االقتصادي التكامل موضوع أعلیة وتربز

 العملة ىدف ربقیق إذل الوصول أن صلد ادلقابل ويف ت،زاواإلصلا النجاحات من الكثَت تسجل دل السابقة احملاوالت كل وأن
 ادلرحلة مع یتوافق دبا والقوانُت التشریعات ضبط جانب إذل والنقدیة، وادلالیة االقتصادیة اإلصالحات من العدید یتطلب ادلوحدة

ماهي آليات :  وعلیو ؽلكن طرح التساؤل التارل.عملتها توحید على العريب ادلغرب دول قدرة مدى وربلیل سةراد مث اجلدیدة،
 تفعيل التكامل االقتصادي المغاربي في ظل التحديات الراهنة؟ 

 األسئلة الفرعية
 ماىو اإلطار ادلفاعلي لتكامل االقتصادي ادلغاريب؟ -
 ماىي مقاربات ومقومات التكامل االقتصادي ادلغاريب؟ -
 ماىو دور ادلناطق احلرة يف تفعیل التكامل االقتصادي ادلغاريب؟ -

 الفرضيات
 االقتصادیة التكتالت تطور دلواكبة مسلكاو ةاالقتصادي التنمیة لتحقیق رلاال ادلغاريب االقتصادي التكامل یشكل -

 األخرى؛
 ؛الغربیة الصحراءوأعلها  ادلغرب دول بُت النزاعات تسویة على ادلغاريباالقتصادي  التكامل صلاح یتوقف -
 اختبار و اإلشكالیة على اإلجابة أجل من و اخلاص، منهجها و أسلوهبا سةراد لكل فإن معلوم، ىو كما: مالمستخد المنهج
 من یتم إطار يف الظاىرة، وأبعاد خصائص وصف یتطلب الذي لالتحلی الوصفي ادلنهج على باالعتماد قمنا الفرضیات، صحة
 النتائج استخالص وبالتارل ا،فیو تتحكم اليت والعوامل الظاىرة تلك أسباب دلعرفة عنها، الالزمة وادلعلومات البیانات ذبمیع خاللو

 .ادلناسبة
قسمنا دراستنا إذل ثالث زلاور، فقد اشتمل احملور األول على اإلطار ادلفاعلي لتكامل االقتصادي اإلقلیمي، أما : هيكل الدراسة

يف احملور الثاين فقد ركزنا على مقاربات ومقومات التكامل االقتصادي ادلغاريب، أما يف احملور الثالث ركزنا على ادلناطق احلرة ودورىا 
 .يف تفعیل التكامل االقتصادي ادلغاريب
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 اإلطار المفاهمي لتكامل االقتصادي اإلقليمي: المحور األول
 ىناك ولذلك األخرى، االجتماعیة والعلوم السیاسیة العلوم يف الباحثُت من العدید اىتمام على التكامل موضوع استحوذ

 .رلال من أكثر يف مثارة بالتكامل اخلاصة والتعریفات واالفًتاضات النظریات من الكثَت
 مفهوم وشروط التكامل االقتصادي: أوال

 اليت الزاویة حسب وذلك حالة أو عملیة كونو يف السیاسة علم يف التكامل منظري لدى واسعا جداال التكامل مفهوم یشكل
 .منها لو ینظر

 اإلقليمي االقتصادي التكامل مفهوم. 1
 :التارل تثبیت ؽلكن أنو إال االقتصادي، التكامل مفاىیم تتباین القائمة ادلوضوعیة والظروف الفكریة ادلدارس باختالف

 كیان خللق االقتصادیة الوحدات بُت التمییز أشكال كافة إزالة إذل دفتوالدولیة  االقتصادیة العالقات من متقدمة مرحلة - 
 ؛جدید اقتصادي

 أو بلدین بُت التبادل تنظیم رسم طریق عن االقتصادیة احلیاة وتدویل الوطٍت االقتصاد لرسم موجهة مجاعیة موضوعیة عملیة- 
 ؛معُت ىدف لبلوغ متماثلة اقتصادیة أنظمة ذات أكثر
 يف تندرج الصور ىذه ادلتصاعدة، وصوره درجاتو حسب الدول من رلموعة اقتصادیات بُت ادلتبادل االعتماد ربقیق عملیة- 

 ؛التام التكامل إذل وصوال التفضیلیة ادلرحلة من بدءا أعضائها بُت ادلعاملة يف التمییز على القضاء
 " األشكال" األخَتة ىذه أن شك وال ادلشًتكة األسواق اجلمركیة، االربادات احلرة، التجارة مناطق الصورتُت، ىاتُت بُت تقع

 1.االىتمام من األكرب باجلانب الراىن الوقت يف تستأثر
  االقتصادي التكامل شروط. 2

 2:یلي فیما االقتصادي التكامل شروط تتمثل
 قابلة و متماثلة و متجانسة ىیاكل ذات اقتصادیات بُت التكامل یكون أن غلب :األعضاء دول االقتصاديات تجانس- 

 ؛األعضاء الدول بُت االقتصادیة لالختالفات وجود ال حیث من متضامن حقیقي فضاء خلق أي للتكامل،
 ذباه التجاریة السیاسة و النقدیة السیاسة اجلمركیة،و التعریفة يف التنسیق ىذا ویكون :القومية االقتصادية السياسات تنسيق- 

 تستدعيو االستثمار، وسیاسات االجتماعیة األوضاع و الضریبة العناصر بعض و النقد، شؤون و ادلنطقة، خارج الواقعة الدولة
 ادلطلوبة بالصالحیات تتمتع مؤسسات و متخصصة أجهزة وجود القومیة االقتصادیة السیاسات و التشریعات التنسیق عملیة

 عناصر سلتلف تأمُت ؼلص فیما ءاتراإج الدول تتخذ كما االقتصادیة، سیاساهتا و الوطنیة االقتصادیة للظروف مسایرة و للعمل،
 ؛عامة نقدیة سیاسة على اإلنفاق و اإلنتاج

 مستوىو يالكل اإلنتاج زیادة النتیجة تكون و حجمها، زیادة و البشریة ادلوارد تنمیة األعضاء للدول ؽلكن :أكفاء عمال توفر- 
 ؛بینها فیما االقتصادي التعاون زیادة بالتارل و ادلتكاملة الدول ىذه يف ادلعیشة

 االندماج مؤسسات خلق إذل األمر النهایة يف ستؤدي ماتزابالت الرتباط تتفاوض اليت ادلؤسسات على غلب :السياسي المناخ -
 ارتبطت مىت و الوطٍت، العمل حلریة علیها متفق حدود وضع على تنطوي ماتزاااللت ىذه أن بدایة يف تدرك أن و اإلقلیمي،

                                                           
، اجمللة اجلزائریة للعودلة والسیاسات االقتصادیة، المدخل اإلنتاجي للتكامل االقتصادي المغاربي كأداة للتحقيق أهداف التنمية االقتصاديةلرباع اذلادي، .  1

. 156، ص2015، اجلزائر، 03، جامعة اجلزائر06العدد
، أطروحة دكتوراه يف العلوم، كلیة العلوم  االقتصادیة والتجاریة إمكانية اندماج سياسة الصرف وتوحدي العملة في دول المغرب العربيبن شالط مصطفى، .  2

. 94-93، ص2015/2016وعلوم التسیَت، جامعة تلمسان، اجلزائر، 
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 مجیع يف و مستمر التكتل يف بقاءه أن بلد كل وجد الصنع، زلكم إقلیمي نسیج يف األعضاء للدول احلیویة القومیة ادلصاحل
 ت؛احلاال

 تكتل إطار يف الواقعة الدول بُت ادلواصالت و للنقل واسعة شبكة توفر الضروري من :المواصالت و للنقل شبكة إقامة- 
 الدول بُت التجاري التبادل تعًتض اليت احلواجز إللغاء حقیقي تأثَت ضمان يف حامسا عامال یعترب الشبكة ىذه فتوفر إقلیمي،
 ؛ادلتكاملة

 السوق حجم مع التأقلم ادلختلفة القتصادیات یسمح بشكل آلیا، و تدرغلیا التكامل یكون أن غلب :اآللية و التدرج ضرورة- 
 من األخَتة رحل ا ادل يف إال ذباوزىا ؽلكن ال حبیث ادلشاكل بعض زبلق األموال و للبضائع الداخلیة التحوالت ألن آلیا، و اجلدید

 .بلد لكل اخلاصة األوضاع االعتبار بعُت تأخذ آلیة و تدرغلیة صیغة على االتفاق غلب كما التكامل،
 االقتصادي التكامل عوامل: ثانيا
 وىذا والنقدیة، وادلالیة اجلمركیة والعقبات احلواجز سلتلف إزالة إذل یهدف أنو قلنا الذي االقتصادي التكامل تعریف خالل من

 شعوب یعیشو واقع إذل الرغبة ىذه وتًتجم ذلك يف الراغبة الدول بُت االقتصادي التكامل عملیة تسهل مشًتكة عوامل بوجود
 3:يف العوامل ىذه وتتمثل الدول، تلك

 بعیدتُت دولتُت بُت اقتصادي تكامل یعقل ال ألنو ذلك التكامل إغلاد يف ادلهمة العوامل من ویعترب :الجغرافي العامل 1-
 دول وبعض اإلفریقیة الدول وبعض األوروبیة الدول بُت وشلكنا قائما االقتصادي التكامل صلد وذلذا البعض، بعضهما عن جغرافیا
 الدول، بُت واخلدمات السلع انتقال عملیة تتطلبو الذي والوقت النقل تكالیف على أثر اجلغرايف وللعامل اخل.... الالتینیة أمریكا

 لنا وإن .بینهم اقتصادي تكامل حصول دون جغرافیا ادلتباعدة الدول بُت طریقة یأخذ قد بادلثل ادلعاملة مبدأ أن القول ؽلكن وىنا
 اليت األورو متوسطیة الشراكة مثل والتعاون الشراكة إذل تدعو اليت ادلشاریع بعض من الیوم نالحظو ما ألن العامل ىذا حول ربفظ

 .واالتصاالت لالنق وسائل يف حصل الذي الكبَت التطور إذل مرده وىذا اجلغرايف، العامل االعتبار بعُت تأخذ دل
 أو واحدة ثقافة أو مشًتك جنس إذل تنتمي بینها فیما تعامل إغلاد يف تفكر اليت الدول عملیا :والثقافي الحضاري العامل2-
 يف وربفیزىا الدول ىذه ذبمع على أثر من العوامل ذلذه دلا نظرا وذلك أخرى، مشًتكة صفة أي أو واحدة لغة أو واحد دین

 .أىدافها ػلقق تكامل يف الدخول
 تكون كأن الدول، ىذه بُت مشًتكة علوم وجود السابقة، العوامل إذل إضافة التكامل على الدول بعض فزیح :آخر عامل 3-
 احلال ىو كما اقتصادىا تنمیة يف تواجهها اليت الصعوبات على تتغلب حىت انوتعاو ضرورة وترى النمو إذل طریقها يف دوال مثال

 وحدة لتحقیق كاالتفاق ربقیقها إذل الدول بعض تسعى معینة سیاسیة أىداف ىناك یكون كأن أو الثالث العادل لدول بالنسبة
 كذلك ىي تعترب أخرى شروط إلیها وتضاف ضروري وجودىا العوامل فهذه ،االقتصادي التكامل من انطالقا بینها سیاسیة
 .التكامل لتحقیق ضروریة

 االقتصادي التكامل درجات: ثالثا
 حىت آخر إذل شكل من انتقلنا كلما التكامل درجة وتزداد درجات، عدة أو أشكال عدة یأخذ كمنهاج،االقتصادي  التكامل

 التكامل أدبیات يف وظلطیة شائعة أصبحت اخلطوات وىذه التكامل درجات آخر وىي واحدة، وحدة يف االنصهار إذل نصل

                                                           
 .26ص ، 2006األردن، زىران، دار ،الدولية التجارة زلمد، جاسم.  3
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 مخس وىي الدرجات ىذه حدد من أول  االقتصادي Bela Balssaالعادل ویعترب التجاري ادلدخل على وتقوم ،االقتصادي
 :4 اآليت يف نوضحها أساسیة خطوات

 بإلغاء األعضاء، الدول بُت التجاریة ادلبادالت ربریر فیها یتم االقتصادي التكامل مراحل أبسط تعد: ةالحر التجارة منطقة 1-
 مناسبا تراه ما فرض يف حبقها عضوة دولة كل ربتفظ الوقت نفس ويف بینها فیما السلع تدفق على الكمیة والقیود اجلمركیة التعریفة

 األوروبیة احلرة التجارة منطقة احلارل العصر يف احلرة ادلناطق صور وأبرز احلرة، التجارة منطقة خارج العادل دول باقي على قیود من
  .اإلفتا اختصارا علیها ویطلق م 1959 معا ستوكهودل معاىدة دبوجب أنشئت واليت دول سبع وتضم
 السلع، على الكمیة القیود وكافة اجلمركیة الرسوم كافة بإلغاء األعضاء الدول قیام الشكل ىذا یتضمن: جمركي اتحاد 2-

 .اخلارجي العادل إزاء اجلمركیة التعریفة توحید إذل باإلضافة
 انتقال حركة على أیضا القیود كافة إزالة طریق عن اجلمركي اإلرباد من أبعد خطوة الشكل ىذا یذىب: مشتركة سوق 3-
 السلع انتقال خالذلا من یتم موحدة، سوقا األعضاء الدول تشكل ذلك وعلى .األعضاء الدول بُت األموال ورؤوس العملة

 .1992ةسن أواخر ادلشًتكة السوق مرحلة األورويب اإلرباد حقق وقد .تامة حبریة األموال ورؤوس واألشخاص
 وشروط خصائص نفس على یشتمل حیث تطورا االقتصادي التكامل أشكال أكثر من الشكل ىذا یعترب: اقتصادي اتحاد 4-

 إنشاء وكذا االقتصادیة السیاسات تنسیق ذلك إذل یضاف لكن اإلنتاج، عوامل وربریر اجلمركیة للرسوم إلغاء من ادلشًتكة، السوق
 اإلرباد يف األعضاء الدول فإن اإلطار ىذا ويف التنسیق ىذا ربقیق سلطة تكتسب اليت االقتصادیة ادلؤسسات من العدید

 .االقتصادیة  سیادهتا من جزء عن تتنازل االقتصادي
 باإلضافة تتضمن إذ االقتصادي للتكامل مشروع أي إلیها یصل أن ؽلكن اليت األخَتة ادلرحلة ىي ىذه: اقتصادي اندماج 5-

 :السابقة األربع ادلراحل إذل
 ؛كافة االقتصادیة السیاسات توحید 
 ؛السیاسات ىذه لتنفیذ موحد إداري وجهاز التكاملیة ادلنطقة دول عرب للتداول موحدة وعملة علیا إقلیمیة سلطة إغلاد 
 اإلقلیمیة للسلطة اجملاالت من كثَت يف وخضوعها الذاتیة التنفیذیة سلطاهتا تقلیص على عضو دولة كل تتفق ادلرحلة ىذه ويف
 .فعلیة سیاسیة وحدة إذل للوصول زلدودة خلطوات إال ػلتاج ال التام االقتصادي التكامل أن یعٍت وىذا العلیا،

 العملیة سلارج أو مداخل عند یبدأ ما عادة كان مستوى أي على أنو التكامل خطوات أو درجات عرض خالل من ویالحظ
 وغَت االقتصادي النشاط وقطاعات رلاالت بقیة وإذل اإلنتاج إذل ینتقل مث التجارة أو التداول أو السوق من یبدأ أي اإلنتاجیة،

 .التجاري التكامل أشكال بأحد یبدأ الذي والدورل اإلقلیمي التكامل على ینطبق وىذا ،واالجتماعي السیاسي االقتصادي
 مقاربات ومقومات التكامل االقتصادي المغاربي: المحور الثاني

 التارؼلیة الروابط حىت أو الثقايف و اجلغرايف كالقرب دةعا عوامل ربفزىا عفویة، ظاىرة ،عادة إلقلیمي،دلغاريب اا التكامل یعترب
 اليت 1957 سنة روما معاىدة تربم ودل حىت األمثل، مستواىا األوروبیة البلدان بُت ادلبادالت ستعرف كانت فمثال ادلتوارثة،
 .األوروبیة االقتصادیة اجملموعة وجبها مبأنشأت
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  المغاربي التكامل لمشروع التاريخي والبعد فيراالجغ راإلطا: أوال
 الشمال من یأيت كان فمن تسمیاهتا، تعدد التارؼلي و احلضاري عمقهاو  بعدىا يف العريب ادلغرب منطقة عرفت: التسمية 1-
 یأيت كان منو  اجملموعة، ضمن مصر لإلدخا تستدعي التسمیة ىذه أن مع ".اإفریقی مشال " یسمیها روبیُتاألو و الرومان مثل

 اأم ،اإفریقی غرب و ساألندل بالطبع یدخل و " مغرب أو غرب " من كل یستعمل كان اكاألتر و العرب لثم الشرق نم
 الوطن " أي االمازیغ بالد اأحیان علیها قأطل و مغرب، عروس أي " أمانيت " اسم علیها أطلقوا فقد القدامى ادلصریون

 . ياإلسالم ادلغرب و الرببر، بالد و ، "احلر
 مصطلح ىو و " بادلغر "ىي العريب ادلغرب منطقة إذل كثَتا اسندت اليت التسمیة فان اختلفت و التسمیات تنوعت مهما و    

 ماألقالی فهي ادلتعارف ادلعٌت أو االصطالح يف اأم الشمس، مغرب ػلدد الذي ياألصل االذباه العريب الكتاب بو قصد لغوي
 اصطالح - ارمب – بأنو البعض یرى و ،ياألطلس احملیط إذل طرابلس من اإلفریقی القارة مشال تشمل اليت و مصر غرب الواقعة
 . الفتح ظروف .....
 استیعاهبا یصعب غریبة ءأمسا مأما مأنفسو وجدوا دلسلمُتن اأ حیث ، 2 ع ح ءأثنا طاألوس الشرق كلمة استعملت مثلما
سهلة  بتسمیات عنها االستعاضة افأرادو استیعاهبا یصعب غریبة التسمیة من نوع لعلو أو سهلة بتسمیات عنها االستعاضة افأرادو

 . ادلنطق ذلذه جعلهم على كدلیل العرب استعملها ادلبهمة التسمیة من نوعلعلو  أو
 الشرق من ؽلتد العريب ادلغرب فان ) . یاموریتان - بادلغر – راجلزائ – تونس – لیبیا ( اخلمسة دبكوناتو: التضاريسو الموقع- 2

 إذل اجلنوب من و ). ادلصریة اللیبیة احلدود ( شرقا 25 و ) دلوریتانیا ياألطلس الساحل ( غربا 17 طول خطي بُت طوال 42
 یغطي و بنزرت، مشال 37 و ) مارل مع الصحراوی اجلزائر حدود ( مشاال 15 العرض خطي بُت أي عرضا 19 على الشمال
 .على الدول اخلمسة موزعة 2مكل 5,783,961 ب تقدر مساحة

 : كاأليت موزعة كلم 7000 حوارل العريب ادلغرب طقةندل الساحلي الشریط طول یبلغ و
 . كلم754 موریتانیا و م،كل1770یا لیبم، كل 1835 ادلغرب، كلم 1300تونس ،كلم 1200 اجلزائر

 و العريب الوطن مساحة من  %42و الیابسة مساحة من 4,439%  اإفریقی مساحة من  %19یشكل فهو ادلساحة هبذه و
 . العريب ادلغرب مساحة من %41نسبتو ام حدىاو راجلزائ تشكل

 .مصر شرقا و ،ياألطلس احملیط غربا و السنغال و تشاد و النیجر و مارل جنوبا ادلتوسط، ضاألبی البحر مشاال ػلده   
 بینها، فاصلة طبیعیة حواجز یوجد ال شلاثلة خصائص ذات متناسقة موحدة جغرافیة كتلة أو منطقة العريب ادلغرب منطقة تتشكل

 . اعرض اجلغرافیة ماألقالی تتخللها و
 یسود الشمال ففي الكبَت، التساعو  نظرا الوحدة يف بالتنوع یتمیزو ادلغاريب اجملال یتجانس ادلناخي ادلستوى على: المناخ -3

 ما حد إذل معقولة البارد الشتاء و حلارا الصیف بُت الفوارق تبقى حیث عموما، متوسطة حرارة درجات مع ادلتوسط ضألبی ادلناخ
 صفر یقارب الذي البارد الشتاء بُت30%  تفوق حیث العلیا اذلضاب يف واضحة فهي احلراریة التغَتات اأعلیتو من الرغم على
 االختالفات تشتد حیث الصحراوي بادلناخ اجلنوب یتمیز بینما تونس و اجلزائر يف درجة 35 تفوق حیث احلار الصیف و درجة

 5.موریتانیا يف درجة 50 تفوت ال اللیيب و التونسي و اجلزائري و ادلغريب اجلنوب يفة درج 40 إذل تصل و احلراریة
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  التكامل االقتصادي المغاربيأهداف: ثانيا
 والثالثة الثانیة ادلادة حددتو ما وىذا ادلختلفة، األبعاد ذات األىداف من رلموعة العريب ادلغرب ارباد إنشاء معاىدة تضمنت لقد
 .إنشائو معاىدة من

 :على نصت الثانیة فادلادة
 ؛البعض ببعضها وشعوهبا األعضاء الدول تربط اليت األخوة أواصر سبتُت  -
 ؛حقوقها عن والدفاع رلتمعاهتا رفاىیة تقدم ربقیق  -
 ؛واإلنصاف العدل على القائم السالم صیانة يف ادلساعلة  -
 ؛ادلیادین سلتلف يف مشًتكة سیاسة ج نو -
 6.بینها فیما األموال ورؤوس والسلع اخلدمات وانتقال األشخاص تنقل حریة ربقیق على تدرغلیا العمل  -

 :التالیة األىداف إذل طللص أن ؽلكن الثالثة ادلادة نص خالل ومن
 السياسية األهداف. 1

 :وىي لتحقیقها االرباد سعى اليت األىداف أىم من وتعترب
 ؛ادلغاربیة ادلنطقة ذلا تتعرض وربدیات سلاطر أي رلاهبة- 
 اإلقلیمیة؛ النزاعات صور كل إزالة يف وادلساعلة استقالذلا على احملافظة- 
 ؛واالنصاف العدل على ادلؤسس السالم صیانة- 
 .احلوار أساس على بینها وطید دبلوماسي تعاون بإقامة وذلك األعضاء الدول بُت الوفاق ربقیق- 
 الدفاعية األهداف. 2
 ؛واإلنصاف العدل على أساسا ادلرتكز السالم صیانة يف ادلساعلة ربقیق- 
 .األعضاء الدول من دولة كل استقالل صیانة- 
 االقتصادية األهداف. 3
 :التالیة اإلجراءات تتخذ الغایة ىذه ولتحقیق ادلغاربیة للشعوب أفضل حیاة ربقیق ىو االرباد دول تعاون من اذلدف إن
 ؛حدیث علمي أساس على الصناعي القطاع تطویر- 
 الزراعیة ادلنتجات من العريب ادلغرب دول حاجات توفَت یتم حبیث الصناعي القطاع مع التوازن وربقیق الزراعي القطاع تطویر- 

 ؛والصناعیة والطبیعیة
 بُت األموال ورؤوس واخلدمات واألشخاص للبضائع النقل حركة وتسهیل اجلمركیة احلواجز إلزالة الالزمة التشریعات إصدار -

 7.ادلغاريب التنظیم إطار يف ادلغاربیة الدول
 دول المغرب العربي مقومات النهضة ل: ثالثا

إن ادلتمعن يف اخلریطة اجلغرافیة لدول ادلغرب العريب سیجد تكامال وتناسقا طبیعیُت، وذلك دلا تزخر بو ىذه الدول من موارد 
طبیعیة سلتلفة ومتنوعة، وحدود مشًتكة بریة وحبریة تساعد على حركیة وتنقل األفراد والبضائع بكل سهولة من موریتانیا إذل تونس 

فدول اإلرباد تتمتع باقتصادیات متنوعة حیث تعتمد . أو العكس، كما أن وحدة اللغة والدین والثقافة تشكل عامال إغلابیا إضافیا
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كل من تونس وادلغرب بشكل كبَت على الفالحة وأنشطة متنوعة بینما لیبیا واجلزائر فتعتمدان على إنتاج الغاز والنفط وتتوفر 
موریتانیا على سلزون كبَت من ثروات معدنیة وطبیعیة، ناىیك عن الید العاملة ادلؤىلة ادلتوفرة يف دول ادلنطقة األمر الذي یوحي 

 .بتكامل اقتصادي ػلقق اكتفاء ذاتیا لدول ادلغرب العريب وغلعل منو اربادا قویا ومنافسا لباقي التكتالت اإلقلیمیة اجملاورة
من مساحة الدول % 42 كلم مربع، وتشكل ىذه ادلساحة حورل 5.782.140حوارل ” ارباد ادلغرب العريب“تبلغ مساحة 

 كلم، ویصل تعداد سكانو حوارل 6505منها يف اجلزائر، ویصل طول الشریط الساحلي لدول االرباد % 41العربیة رلتمعة تًتكز 
من سكانو مناصفة يف اجلزائر وادلغرب، وتبلغ نسبة % 78 حیث یعیش 2000 ملیون نسمة حسب إحصائیات عام 80

من ىذه األراضي يف ادلملكة ادلغربیة، كما یبلغ % 43تقع % 3.7ادلساحة الصاحلة للزراعة من مساحة االرباد إذل ما یقارب 
من إمجارل % 32حوارل  ل ملیار دوالر أمریكي وىو ما یعاد389.6” ارباد ادلغرب العريب‘رلموع الناتج احمللي اإلمجارل لدول 

 %1.7الناتج احمللي للدول العربیة، ویصل معدل النمو السكاين لدول اإلرباد ادلغاريب إذل 
إذا كان االقتصاد یعتمد يف أساسو على الفالحة والصناعة فمقومات اقتصاد قوي لدول االرباد رلتمعة تعد دبستقبل زاىر إن 

 :أحسنت االستغالل، وسنستعرض ىنا بعض من ادلمیزات االقتصادیة وادلوارد الطبیعیة اليت تتمتع هبا كل دولة على حدا
تتمیز دولة موریتانیا بتنوع وتعدد ثرواهتا الطبیعیة خصوصا ادلعادن من حدید وضلاس، وكذلك سلزون مهم من  :موريتانيا- 

غَت أن االقتصاد ادلوریتاين یبقى األضعف أمام باقي اقتصادیات دول االرباد، حیث ربتاج موریتانیا إذل دعم . الفوسفات
شركائها واالستفادة من خرباهتم يف اجملال االقتصادي، وقد استشعرت موریتانیا ضعف اقتصادىا وقامت بإصالحات جذریة 

 ؛أعلها هنج سیاسة اخلصخصة وخفض العبء عن میزانیة الدولة
رغم أهنا ال تتوفر على ثروات طبیعیة من معادن وموارد طاقیة، إال أن تونس استطاعت تطویر بنیاهتا التحتیة  :تونس- 

واستغالل مواردىا البشریة واجلغرافیة خلدمة اقتصادىا الوطٍت، حیث تعتمد تونس على السیاحة كأول مساىم يف االقتصاد 
الوطٍت مث الفالحة والنسیج واخلدمات، ویعترب االقتصاد التونسي من االقتصادیات األكثر تنافسیة يف القارة اإلفریقیة وعلى 

 ؛الصعید العريب رغم قلة ادلوارد الطبیعیة
 واليت كان العامل االقتصادي حامسا يف إشعاذلا بسبب ارتفاع البطالة وسوء توزیع الثروة؛ وتونس تتخبط يف 2011بعد ثورة 

العدید من ادلشاكل االقتصادیة، خصوصا بعد ضرب القطاع األكثر حیویة وىو القطاع السیاحي من خالل العملیات 
اليت عرفتها تونس، وكذلك عدم االستقرار السیاسي الذي ساىم يف فقدان ادلستثمرین األجانب الثقة يف االقتصاد ” اإلرىابیة“

 ؛التونسي
، 2009تعترب من أكرب منتجي النفط يف العادل وىو عماد اقتصادىا حیث احتلت الرتبة الثامنة عشر عادلیا سنة : ليبيا- 

إیطالیا "ومن أىم زبائنها % 0.9والفالحة بنسبة % 31.7وقطاع اخلدمات ب% 67.4حیث یساىم قطاع الصناعة ب
غَت أن االقتصاد اللیيب بدأ یعرف بعض التنوع  ."الصُت وإیطالیا وتركیا وتونس وفرنسا"، وأىم مزودیها "وأدلانیا وفرنسا والصُت

أدخل ” معمر القدايف“، إال أن ما تعیشو لیبیا من حرب منذ اإلطاحة بالعقید 2000وذلك بعد رفع احلصار عنها سنة 
االقتصاد اللیيب يف حالة من التدىور والركود، خصوصا بعد استهداف مصايف النفط من طرف اجلماعات ادلتناحرة وهتریب 

كمیات كبَتة لبیعها يف السوق السوداء، ناىیك عن اطلفاض أسعار النفط يف السوق العادلیة األمر الذي انعكس سلبا على 
 ؛االقتصاد اللیيب، وأدخل لیبیا يف قائمة الدول الفاشلة

من إمجارل % 95من أغٌت دول االرباد باعتبارىا من أكرب الدول ادلنتجة للنفط والغاز الطبیعي واليت تشكل : الجزائر- 
من عائداهتا، غَت أن الًتكیز على تصدیر احملروقات قد یشكل خطرا على االقتصاد اجلزائري الذي ال یعتمد % 60صادراهتا و

 ؛التنوع يف ادلوارد خصوصا يف حال اطلفاض أسعار احملروقات على الصعید العادلي
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ات يف دول ارباد ادلغرب العريب، فرغم أن ادلغرب دولة فالحیة بامتیاز حیث يیعترب ادلغرب من أقوى االقتصاد :بالمغر- 
من السكان النشیطُت، إال أن اقتصاده یعتمد التنوع واالنفتاح كما أن االقتصاد ادلغريب اقتصاد خدمايت % 40یشغل القطاع 

من الناتج اإلمجارل يف السنوات األخَتة، كذلك یتوفر ادلغرب على رلموعة من ادلوارد % 54.9بنسبة مساعلة تصل إذل 
يف العادل، وإطاللة ادلغرب على واجهتُت حبریتُت جعلت منو أول مصدر عريب ” للفوسفاط“الطبیعیة باعتباره أول بلد مصدر 

لألمساك والثامن عشر عادلیا، باإلضافة إذل مساعلة السیاحة والتحویالت ادلالیة للمهاجرین، غَت أن اجلدید يف االقتصاد ادلغريب 
% 35ىو التوجو الصناعي كإنتاج السیارات والنسیج والصناعات الغذائیة؛ حیث وصلت مساعلة القطاع الصناعي إذل نسبة 

لكن االقتصاد ادلغريب یواجو ربدیات كبَتة أعلها تأثر . من السكان النشیطُت% 20من الناتج الداخلي اخلام وتشغیل 
األنشطة الزراعیة بعوامل مناخیة كاجلفاف، وكذلك تأثَت تقلبات أسعار احملروقات عادلیا على االقتصاد ادلغريب خصوصا على 

             .القطاع الصناعي
رغم ما یوحي بو تنوع اقتصادیات الدول ادلغاربیة من حاجة كل دولة إذل أخرى، إال أن التعاون االقتصادي وادلبادالت 

التجاریة بینها تبقى دون ادلستوى ادلطلوب، وذلك لتداخل ادلشاكل السیاسیة بُت دول االرباد يف اجملال االقتصادي وعدم استثمار 
؛ لذلك فالتغلب على ادلشاكل ”االرباد األورويب“التقارب اجلغرايف، بإنشاء بنیة ربتیة تسهل تنقل البضائع واألشخاص على غرار 

 8.السیاسیة ىو مدخل للتعاون وربقیق االندماج االقتصادي
 المناطق الحرة ودورها في تفعيل التكامل االقتصادي المغاربي: المحور الثالث

 موحدة  سوقالوصول إذل إنشاء  الیوم حىت تستطع دل الدورل االقتصاد أطراف من جزءا بوصفها ادلغاربیة االقتصادیات إن
 سیؤدي العريب ادلغرب دول بُت ةاحلر ةللتجار منطقة إقامةف. اخلارجیة الرأمسالیة كزاللمر التنمویة االحتیاجات ليبال ت مازالتو

 .الوضع احلارل لظ يف خاصة الدول ذهه بُت التجاریة ادلبادالتربسُت مستوى اخلدمات وزیادة حجم  إذل بالضرورة
 المغاربية لالقتصاديات الهيكلية الطبيعة: أوال

 العالقة وربلیل والقطاعات، اذلیكل ناحیة من االقتصادیة للوضعیة ربلیلیة دراسة من البد كان ادلرجوة األىداف لتحقیق
 االعتبار بعُت أخذىا الواجب األسس و ادلعادل یبُت أن شأنو من تشخیص وضع منا زلاولة التفعیل، وسبل ادلغاربیة البینیة التجاریة

 . الستدامتها الضامن و التنمیة خلق على القادر و ادلغاربیة بالدول یلیق الذي التكاملي النموذج بناء يف
 األولیة النواة الشورى، رللس اجتماعات وتوقفت الرئاسة، رللس اجتماعات وتَتة نقصت ذلك بعد أنو إذل اإلشارة ذبدر

 میكانیزمات سَت يف سليب تأثَت ادلاضیة العشریة خالل اجلزائر عاشتو الذي األمٍت للوضع كان حیث ، 1992منذ ادلغريب للربدلان
 . ادلغاريب االرباد

  9:رلكالتا ملخصة وىي النامیة، بالبلدان اخلاصة ادلمیزات نفس تسجل هناأ إال ادلغاربیة، لالقتصادیات النمو أوجو اختالف رغم
  ي؛العادل االقتصاد يف زلدود اندماج- 
 ؛(...احملروقات، ادلناجم والفالحة) هبا ادلنطقة تزخر اليت الطبیعیة الثروات على قائم دورل زبصص- 
 فقر، من ادلنطقة فیها تتخبط اليت ادلشاكل المتصاص منتظم و كايف بنمو تسمح ال لكن نسبیا، مستقرة كلیة اقتصادیة وضعیة- 

 ؛اخل...خارجیة مدیونیة بطالة،

                                                           
 https://barq-rs.com : ، ادلوقع االلكًتوين2018 جوان 09الواقع، تاریخ التصفح - تقریر حول ارباد ادلغرب العريبمركز برق لألحباث والدراسات، .  8

9  .Djamel Eddine Guechi, l’union du maghreb Arabe : nateration et devloppent économique, 
Casbah Edition, Alger, 2002, p 70. 
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 الدولیة بالظروف مرتبطة ادلغاربیة للبلدان ادلالیة و االقتصادیة الوضعیة تطورات تبقى حیث اخلارج، ضلو شدیدة اقتصادیة تبعیة- 
 فیما الدورل السیاحي الظرف ذلك يف دبا ادلنتوجات، والزراعیة الصادرات و لیبیا، و اجلزائر حالة يف البًتولیة السوق تطبع اليت

 . تونس و ادلغرب ؼلص
 واردات فإن زبلفها وحبكم الدولیة، األسواق يف األسعار لتقلبات عرضة غلعلها االقتصادیات ذلذه االقتصادي التنوع فقر إن- 

 اخلارجي العادل ضلو أساسا ادلوجهة االقتصادیات ىذه بُت ادلبادالت تطویر صعوبة یزید شلا مصنعة مواد أساسا ىي الدول ىذه
 ؛ادلصنع

 و السمك و اخلام واحلدید الفوسفات مث الطبیعي الغاز و النفط األول ادلقام يف تصدر العريب ادلغرب إرباد دول أن یالحظ- 
 التجاري الشریك تقریبا فرنسا تعترب و اخل...والكیماویات واألجهزة ادلعدات یستورد حُت يف النباتیة، والزیوت ادلنتوجات  والتمور
 حیث دوالر ملیار 47.53 قیمتو ما اإلرباد دول وتصدر وإسبانیا، ایطالیا أدلانیا، من كل بعدىا یأيت و ادلغاريب، لالرباد األول
 واردات وتبلغ اإلرباد، دول صادرات من41%  بنسبة األول ادلكان اجلزائر ربتل و العريب، الوطن صادرات من % 17.8شكل
 ؛العريب الوطن إسيت رادات من 22%تقریبا بنسبتو ما رأي دوال ملیار 37.71 قیمتو ما اإلرباد

 ثانیا، الصادرات تلك من ادلضافة القیمة هتا الصناعیة أوال،صادرا ضعف من استثناء دون ادلغاربیة، االقتصادیات تعاين عموما
 و النفط على اخلام الصادرات تلك يف شدید تركز یالحظ حیث األولیة، و اخلام للمواد الصادرات تلك يف واضحة سیطرة مقابل
 .الغاز
 الداخلية والمعطيات العربي المغرب اتحاد: ثانيا

 عن ناذبة أزمة وىي الوطنیة الدولة بأزمة تسمیتو ؽلكن ما األخَتة العقود خالل تعرف استثناء دون العريب ادلغرب دول أخذت
 والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة میادینها سلتلف يف التنمیة قضایا تطرحها اليت ادلشاكل دلختلف احللول إغلاد يف الدولة دور تراجع

 أزمة إذل یعود كما االقتصادیة االختیارات ويف السیاسیة األنظمة يف أزمة إذل باألساس یعود الًتاجع وىذا عامة، بصفة واإلنسانیة
 .السابقتُت لألزمتُت كنتیجةاالیدولوجیا 

 بصفتها الدولة تبنتو الذي الوطٍت بادلشروع ادلغاربة ادلواطنُت غالبیة آمن لقد: المغاربية السياسية النظم شرعية تراجع 1-
 أو السیاسیة اجلماعة ربدیث رلال يف سواء الداخل ثورة إحداث على القادرة والقوة الوطٍت للكفاح احلي التجسید فهي ادلزدوجة،

 األزمة أبعاد الظهور يف بدأت عقود ثالثة أخرى حاالت ويف عقدین استغرقت شلارسة بعد ولكن .التنمویة النقلة ربقیق رلال يف
 :أساسیُت عنصرین وطأة ربت القومیة

 ؛التنموي ادلردود وزلدودیة السلطة احتكار- 1
 .الطبقي واالستقطاب التهمیش دوائر واتساع االجتماعي التفاوت كریست- 2

 على ادلزدوج بالدور شرعیتها وارتبطت والسیاسي االجتماعي التعبَت أشكال معظم على سیطرت قد ادلغاربیة الدولة كانت ولئن
 من بو حفلت وما والدولة اجملتمع بُت االجتماعي للتعاقد األوذل الفًتة عبور مع فإنو ،االقتصادیة والرعایة القومیة الرابطة مستوى

 .التقریب وجو على الثمانینات منذ الدولة عرش ىزت اليت التغیَت وعوامل عناصر حلت رمزیة، استخدامات
 : منها عناصر عدة على الًتكیز ؽلكن اإلطار ىذا ويف
 ؛واإلضرابات االنقالبیة واحملاوالت واذلزات القالقل- 
 ؛السیاسیة القوى هتمیش سیاسات- 
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 10.الداخلیة وتناقضاتو احلكم أزمة تفاقم- 
 األنظمة أداء على االعًتاض وتَتة وتصاعد السیاسي االحتقان موجة استمرار ومع ادلغاربیة للدول ادلتأزمة األوضاع ظل ويف

 للسلطة ادلطلق االحتكار عن التخلي سوى السیاسیة األزمة من اخلروج ألجل األنظمة ىذه أمام یكن دل ادلغاربیة، السیاسیة
 .11خانقة اقتصادیة أزمة ظل يف جاء السیاسي االنفتاح ىذا لكن الثمانینات هنایة يف بالتعددیة والسماح

 عاتقها على أخذت واليت الوطنیة الدولة ألزمة اآلخر الوجو العريب ادلغرب دول يف االقتصادیة األزمة تعد: االقتصادية األزمة 2-
 اخلاص برنارلها دولة كل اعتمدت اإلستقالل فمنذ اإلستقالل على حصوذلا بعد الوطٍت االقتصاد وبناء التنمیة إحداث مسألة
 والتبعیة للعمل الدورل التقسیم يف االندماج رسخت حبیث فیو نشأت اليت التبعیة سیاق يف كلها الربامج ىذه وجاءت للتنمیة
 .للخارج اذلیكلیة
 االقتصادي التخطیط على تعتمد الستینات يف فبدأت االقتصادیة للتنمیة مشروعها الوطنیة الربجوازیة قادت تونس ففي
 يف احلر االقتصاد ضلو الكامل التحول لیكون فشلت ولكنها احتمالو الربجوازیة تستطیع ما أبعد إذل التعاونیات بربنامج وادلضي

 شكل يف العادلیة االقتصادیة األزمة آلثار الثمانینات منذ تعرضت مث ومن العادلیة بالسوق تونس ارتباط زاد حیث السبعینات،
 .ادلدفوعات میزان يف ىیكلي واختالل التضخم، واستَتاد البطالة تضخم

 الستینات يف واسعة تأمینات حركة عقب اإلنتاج، وسائل دلعظم الدولة ملكیة خالل من التصنیع ضلو اجلزائر توجهت وبینما
 اخلارج على معتمدا اجلزائري االقتصاد ظل مث ومن ادلغاربیة الدول بقیة مع االقتصادي للتكامل خطة على بناءا یقم دل التوجو وىذا
 لتمویل النفط مبیعات على ادلتزاید االعتماد وأدى ادلنتجات، لتسویق أو والفنیُت وادلدیرین وادلعدات التكنولوجیا الستَتاد سواء

 .الدورل للسوق التبعیة زیادة إذل الصناعي التحول
 على یقوم اقتصادیا نظاما وأوجدت للعمل الرأمسارل السوق يف الكامل االندماج درب البدایة منذ ادلغربیة ادلملكة واتبعت

 اليت بالتغَتات بشدة ادلغريب االقتصاد تأثر مث ومن التقلیدیة الزراعة جبانب ادلال لرأس كثیفة صناعات يف وتوسعت احلرة، ادلنافسة
 .عامة والدولیة خاصة األوروبیة السوق على طرأت

 .12األجنبیة الدول مع اخلارجیة التجارة حركة على والًتكیز .النفط مبیعات على مطلق شبو بشكل اعتمدت فقد لیبیا أما
 السمكیة والثروة والصلب احلدید خام صادراهتا وأىم والتعدین البحریة والثروة الصید على اقتصادىا فیعتمد موریتانیا أما

 .والنحاس والفوسفات
 األسواق وىذه اخلارجیة، األسواق يف مصنعة النصف والسلع األولیة ادلواد بیع على ادلغاربیة االقتصادیات تعتمد عام وبشكل

 ادلغاربیة، للدول بالنسبة التجاري ادلیزان يف عجز إذل غالبا یؤدي الوضع وىذا واالقتصادیة السیاسیة العادل ظروف بسبب ثابتة غَت
 .13االقتصاد ظلو توازن عدم إذل یؤدي ادلغاربیة االقتصادیات سلتلف يف اإلنتاج عوامل بُت التوازن اختالل أن كما
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، رسالة ماجستَت يف العلوم السیاسیة، كلیة احلقوق والعلوم السیاسیة، دراسة في التحديات واألفاق المستقبلية- التكامل اإلقليمي المغاربيرقیة قامسي، .  12
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 مغاربيقتصادي الاال التكامل تحقيق عوائق: ثالثا
 معرقلة بقیت األخَتة ىذه البینیة، ادلغاربیة للمبادالت كاف بتحریر ادلغاربیة البلدان بُت التجاریة االتفاقیات تعدد یًتجم دل
 ادلغرب ارباد ىیئات طرف من ادلوضوع احلارل التكامل دلخّطط اإلمجارل االنسجام قّلصت شلا اذلیكلیة، العوامل من عدد بفعل
 .العريب

 القویة اذلیمنة يف ادلتمثلة ادلغاربیة، البلدان مشًتكة خاصیة مجعت الثمانینات، سنوات غایة إذل :االقتصادية السياسات تباعد- 1
 ضلو اآلونة تلك منذ ادلغاربیة، الدول اذبهت. ادلغاربیة الدول أغلب تبّتنو الذي التنمیة ظلوذج مع ادلتماشیة االقتصاد، على للدولة
 برنارلا وتونس ادلغرب من كل طبق حیث .أخرى إذل دولة من زبتلف بوتَتة االقتصادي والتحریر االنفتاح ضلو عامة حركیة

 األورويب، االرباد مع شراكة اتفاقیة أبرما و الدورل النقد صندوق برعایة 641986 و 1983 سنوات خالل اذلیكلي للتصحیح
 .1996ماي و1996 فیفري خالل
 دل حیث سنوات، عشرة حوارل خالل االقتصادي التحریر مسار أو سیاق اضلراف يف السیاسي الالستقرار ساىم اجلزائر، أما
 .2002أفریل يف إال األورويب االرباد مع الشراكة اتفاقیة على یصادق ودل 1994 سنة سوى اذلیكلي التصحیح برنامج یعتمد

 ادلغاربیة االقتصادیة السیاسات تقارب یشجع أن ادلغاربیة االقتصادیات وانفتاح االقتصادي التحرر مسار تعمیق ؽلكن الیوم، أما
 14.السوق اقتصاد ضلو النقلة وربقیق

 من صلد التعریفیة غَت احلواجز من ترسانة ادلغاربیة البلدان وضعت التعریفیة، احلمایة إجراءات جانب  إذل:التجارية السياسات- 2
 : 15بینها
 ىذه شأن من .البلدان بُت اجلمركیة النظم وتعدد سبییزیة، بطریقة الواردات على ادلفروضة اجلودة ومراقبة االستَتاد شهادات- 

 الصناعات تنافسیة على سليب أثر ذات بالتارل، ىي و اخلارجیة بادلبادالت ادلتعلق التبادل تكالیف من الرفع اإلجراءات
 ادلبادالت؛ حجم وعلى الوطنیة

 شریك؛ لكل اخلاصة القیود مع التفضیلیة األنظمة تأقلم- 
 تنطوي القطاعات كانت إذا خاصة الوطٍت، اإلنتاجي النسیج حلمایة ادلوضوعة الفالحیة و الزراعیة للمنتجات السلبیة القوائم- 

 اجتماعیة؛ و اقتصادیة رىانات على
 ذباري؛ تكامل ربقیق ؽلكن ال دونو الذي ادلنشأ قواعد تراكم غیاب- 
 ىیئات عدة تفرضها اليت ...الواردات على داخلیة وضرائب رسوم إضافیة، ضرائب) تعریفیة شبو اإلجراءات وضوح عدم- 

 حكومیة؛
 يف تقف اليت التعریفیة، غَت العوامل إذل إضافة النقل، دبنشآت مرتبطة ىیكلیة مشاكل ىناك تظهر :النقل منشآت ضعف- 3

 تكالیف إذل یؤدي البحري أو الربي للنقل مباشرة خلطوط التام شبو فالغیاب ادلغاربیُت، الشركاء بُت التجاریة الفرص ربقیق وجو
 .ادلتبادلة للمنتجات السعر -التنافسیة ثنائیة من كبَت بشكل وػلد إضافیة

                                                           
، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادیة،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیَت، نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل المغاربيزلمد عباس زلرزي،  .14

. 59ص ،2001/2005، اجلزائر، 03جامعة اجلزائر
15 . Division de l’ Environnement National et International, les enjeux de l'intégration maghrébine, 
document de travail n°90, Direction de la Politique Economique Générale, Ministère des finances et de 
la privatisation, Maroc, juillet 2003, p28. 
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 مرور أن حیث ،"ادلباشر النقل" ب ادلتعلقة القاعدة احًتام بإلزامیة جبائیة امتیازات على احلصول التفضیلیة الثنائیة االتفاقیات تربط
 16.التفضیلي النظام من ادلنتج استفادة عدم من سببا وسیكون القاعدة هبذه سیخل آخر إقلیم على
 المغاربي االقتصادي التكامل تفعيلدورها في و المغاربية الحرة التجارة منطقة: رابعا

 ذهه بُت التجاریة ادلبادالت حجم زیادة إذل بالضرورة سیؤدي العريب ادلغرب دول بُت احلر التجاري للتبادل منطقة إقامة إن
 األمر وىو العريب، ادلغرب لدول التجاریة ادلبادالت إمجارل من % 3اموحج یتجاوز ال إذ احلالیة، الوضعیة ظل يف خاصة الدول
 .ادلغاريب االقتصادي التكامل ربقیق مسار يف مةمو خطوة یعترب الذي

العربي  المغرب دول بين التجارية المبادالت وضعية .1
 كما مستقرة وغَت جدا ضعیفة ظلت ادلغاربیة الدول بُت التجاریة ادلبادالت أن إال الثنائیة، االتفاقیات من العدید إبرام رغم 

 سنة يف العريب ادلغرب ارباد إنشاء اتفاقیة توقیع فعند السیاسیة، بالتقلبات ومرتبطة 09 ) و ( 08 ) رقم اجلدولُت ذلكیوضحو 
 إلنشاء رومامعاىدة  توقیع عند%  40من أكثر سبثل كانت حُت يف ،%3تتجاوز ال البینیة التجاریة ادلبادالت كانت 1989
 من رلموعة إذل العريب ادلغرب دول بُت التجاریة ادلبادالت ضعف ویرجع كبَتة، مفارقة یشكل ما وىو األوربیة االقتصادیة اجملموعة
 17:أعلها لعل األسباب

 االقتصادیة التبعیة ظل يف خاصة البینیة، التجاریة ادلبادالت حساب على ادلغاربیة اخلارجیة التجارة لىیك على األوروبیة- 
 ؛األورويب االرباد دول لصاحل الدول هذلو والتجاریة

 ؛االقتصادي التكامل لتحقیق واضحة إسًتاتیجیة وغیاب العريب ادلغرب دول يف السائدة اإلنتاج أنظمة طبیعة -
 ادلشًتكة القرارات وتطبیق ذبسید أمام كبَتا عائقا ونیك ماوىو  االقتصادیةاذلیاكل  واختالل السیاسیة اخلالفات وجود استمرار -

 ؛البینیة ادلغاربیة التجارة تطویر حول
 التجارة منطقة يف البینیة التجارة أن صلد، العربیة االقتصادیة للتجمعات اإلمجالیة التجارة يف البینیة التجارةأعلیة  مقارنة وعند

 التجارة يف البینیة التجارة حصة تزال ال حُت يف اخللیجي، التعاون رللس دول یهاتل األكرب، بالنصیب تستأثر الكربى العربیة احلرة
 التجمعات دلستویات ترقى وال اإلمجالیة هتماذبار يف ضئیلة أغادیر اتفاقیة ودول العريب ادلغرب دول ارباد ذبمعي من لكل اإلمجالیة
 القاعدة بتنوعهتا اقتصادیا تتمیز دوال توعضوی يف یشمل التجمعُت كال أن من الرغم على وذلك النامیة، الدول يف الناجحة
 .والتصدیریة اإلنتاجیة

العربي  المغرب دول بين الحرة للتجارة منطقة إلقامة المبذولة دجهوال. 2
 تونس قي ادلنعقد االرباد خارجیة وزراء رللس يف مت العريب ادلغرب دول بُت احلرة للتجارة منطقة إقامة حول االتفاق أن رغم 

 :على االتفاق مت حیث ، 1994فیفري 03 بتاریخ الرابعة  العادیة تودور يف
 ؛تدرغلیة بصفة العريب ادلغرب ارباد دول بُت احلر للتبادل منطقة إقامة على العمل- 
 ذلك يف دبا أخرى رلاالت لتشملتوسیعها  إمكانیة مع ادلغاريب، ادلنشأ ذات ادلنتجات كل على ادلنطقة ىذه مشول على االتفاق- 

 ؛اخلدمات قطاع
 ؛االرباد دول يف االقتصادیُت ادلتعاملُت بُت السلیمة ادلنافسة ظروف لتوفَت ادلشًتك السعي- 

                                                           
16 .Mohamed BOUSSETTA, Espace euro-méditérranéen et coûts de la non intégration sud-sud  
le cas des pays du Maghreb, FEMISE RESERSCH PROGRAM ME, France, Août 2004, p18. 

 .19-18، ص1999دیسمرب  بَتوت، ، 90العدد األوسط، شؤون رللة ،المغاربي المشروع في اإلقليمي التعاون ديناميكية ادلدين، توفیق.  17
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 ؛االرباد دول يف ادلطبقة واجلمركیة التجاریة السیاسات بُت التنسیق- 
 ئها؛إلنشا الالزمة الوثائق ووضع احلر، التبادل منطقة إلنشاء ادلغاربیة االتفاقیة إعداد بغیة عمل فریق تكوین -

 أمجع ادلقبول غَت التجاري الوضع  ىذاالتطلعات، ه ىذمستوى إذل یرقى دل العريب ادلغرب لدول البینیة التجارة حجم أن إال
 التكامل لتحقیق بو االرتقاء یةأىم على وشددوا ، 2007جانفي 20 يف ادلنعقدة الثامنة هتمدور يف االرباد لدول التجارة وزراءیو عل

 و األوريب االرباد دول بُت 60 %ب تقدر إذ ىامة تعترب االقتصادیة التجمعات ظل يف التجاریة ادلبادالت أن حیث االقتصادي،
 18.العريب ادلغرب ارباد دول بُت 3 %تتعدى ال حُت يف الالتینیة أمریكا رلموعة دول بُت %56
 خالصة

 مواقفها و سیاساهتا یوحد إقلیمي إرباد إقامة خالل من اجلدیدة، الدولیة البیئة ىذه مع التأقلم إذل العريب ادلغرب بلدان تسعى
 التدفقات تكثیف عن الناذبة الكثَتة ادلزایا من هبا تستفید صلبة قنوات و كائز رإرساء ذلا یكفل بشكل االقتصادیة قراراهتا و

 ادلنوط للدور التكتلّ  ىذا تأدیة دون ربول التقنیة و االقتصادیة السیاسیة، العقبات من مجلة لكن .العادل بقاع سلتلف بُت التجاریة
 .مغاربیة حر تبادل منطقة حىت ال و مشًتكة سوق ال و مجركي إرباد تكوین يف ال یفلح دل والذي بو،

 التكامل خیار االقتصادیة، التنمیة ربقیق أجل من ادلغاربیة، البلدان طرف من عنها ادلعرب حة،لادل احلاجة جعلت لقد
 اقتصادیة إسًتاتیجیة بلد كل عاإتب إذا ما حالة يف تتحقق قد اليت بتلك مقارنة معتربة نتائج ػلمل قد إسًتاتیجیا، خیارا االقتصادي

 ذبسید يف لتساىم ذلا، دلباشرة ااألجنبیة االستثمارات تدفقات دبضاعفة موحدة غاربیةالتجارة ادل  مناطقإقامة ستسمح كما .منفردة
 : ومن أىم النتائج ادلتوصل إلیها.ادلنطقة يف التنمیة إمكانیات

 ىذا يف ادلنخرطة الدول القتصادیات موجب ظلو ربقیق مستواه على ؽلكن اسًتاذبیا رلاال اإلقلیمي التكامل یعترب- 
 ؛النسق

 ادلغرب ارباد امقي إذل العريب ادلغرب دول خالذلا من توصلت اقاإلخفب رلملها يف سبیزت ادلشًتك للعمل متعددة زلاوالت فبعد - 
 ؛شعوب رفاىیة ربقیق إذل یسعى يإقلیم كتكتل العريب

 رمست حیث لو ادلنشئة " مراكش " معاىدة خاصة االتفاقیات و النصوص من الكثَت تنظمها العريب ادلغرب ارباد ذبربةإن  -
 واالقتصادي؛ السیاسي اجملالُت يف جدا طموحة أىدافا

 جادة زلاولة أیة نوا ومتكامل، وحدم عريب مغرب قیامب  لألحواا من حال بأي یسمح لن الغربیة الصحراء يف النزاع ستمرار إن ا-
 .ربیةالغ الصحراء يف للصراع النهائیة التسویة عرب حتما سبر التكامل عملیة زإصلا حل

 :ومن أىم التوصیات
 ؛برمتو ادلغاريب االقتصادي التكامل مشروع تعطل بسببها اليت العالقة، السیاسیة اخلالفات حبل التعجیل- 
 الالزمة التشریعات تفعیل وضرورة العربیة الدول بُت التجاري التبادل بتحریر ادلتعلقة والقرارات االتفاقیات كافة بتنفیذ االلتزام- 

 ؛السیاسیة اخلالفات إلدارة
 وباجلوانب خاصة بصفة التجاري  بالتنسیق متعلقة فقرات بإدخال مراكش، معاىدة بتعدیل العريب ادلغرب إرباد قیام ضرورة- 

 .ادلعاىدة يف السیاسي و االقتصادي الشق بُت فیما ادلوازنة أجل من وىذا عامة بصفة االقتصادیة
 

                                                           
إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية كمدخل لتحقيق التكامل االقتصادي بين دول المغرب العربي في ظل التحديات االقتصادية الدولية فیصل هبلورل، .  18

 .191، ص2014،اجلزائر، 14، رللة الباحث، العدد الراهنة
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