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 املغرب العربً وضرورات التجمع اإلقليمً

 عود على بدء 
 

 (*)أ.د. حممد علً داهش

 مقدمة

قضييٛا عنلًييم عنلالييٙ عنًعييةا  للعيييال ٔعنلًييم عنًكييعالٙ عنًعييةا  ل ع ييال 

قضيييٛا يييييٛاٚا ٔيهضيييا ٚااعيييٓع عنٕعقيييء عنًليييع  لهيييٗ عيييٕ  عنةضييي ٚع  عن ع هٛيييا  

ٚع  يلأفيا ٔفعلهيا ٔيية اي فيٙ ٔعن عاجٛا عنةٙ ٚلٛعٓع عنٕطٍ عنلالٙ. ْٔذِ عنةضي 

عن اٚطا عنلالٛال ٔتسةٓ ف فٙ ي اجعتٓيع عنُٓعيٛيا عةييا عنلالٛيا قٕيٛيع ٔاضيعاٚعل 

ٔيكعَيييا عايييةاعتٛمٛال ٔيسيييةٕالع قًٛٛنيييعل ٔايكعَيييع  عقةييييعاٚا اييية  ٗ فيييٙ عنًُ يييٕا  

 عن اٚب فعلها ٔية اي فٙ ااى عن اٚطا عالقةيعاٚا نهلعنى.

تمًليع  أنٛيا ٔاقهًٛٛيا ٔتكيةق  عقةييعاٚا  ٔفٙ ْذع عنليا عنيذ٘ هيٓ  قٛيعو

ك ياٖ فيٙ عنل ٚيي  ييٍ يُيعطل عنلييعنىل ٚيي و ييٍ عنضييأاع  عنًهضيا  ٌ تهة يٙ عةيييا 

عنلالٛا يء َاسٓع ٔ يعو عنلعنىل كةها عقةييعاٚا لهيٗ عةقيمل فيٙ ييم اٛيعد عنٕاي ي  ٔ 

ٕقييء عالتضييعا لييٍٛ  قطعاْييع اٛعاييٛعل ٔييي لعي انيير تض ٛييل عن يي اي لهييٗ عنةاييعٔ  يييٍ ي

 قٕٖ. ٔلهّٛل لع  عنلًم عنًعةا  إع  لٕعلّ عنثُعيٙ  ٔ عإلقهًٛٙ  ٔ عنلاليٙ لهيٗ 

                                              
 ( كهٛا عٜاعد / جعيلا عنًٕ م.*)
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طاٚييل عنةكعييييم ٔعالَييي يعع ٔعنةمًييء  ٛيييعاع يُ يييذع نضييم عنًعيييكق  عنًطأايييا فيييٙ 

 عنًمعال  كعفال ٔفٙ عنًمعل عالقةيعا٘ ل ع ا.

عٌ عنلييٕاي انييٗ تط ٛييل عنًٕع ٛييل ٔعالتاعقٛييع  ٔعنًلعْيي ع  عنةييٙ  يي ا  لييٍ 

جعيلا عن ٔل عنلالٛيال  ٔ عنةيٙ ا ٛيم لًٕعف ةٓيعل ٚلي   طيٕي  اعايٛا إلاايع  اليعيى 

عنلًم عنًعةا  فٙ اٛعتُع عنلالٛا عنًلع ايل ٔاكٛيةي قٕٚيا نًٕعجٓيا تضي ٚع  عن ياٌ 

عنم ٚ  لكم يع ٚضًهّ يٍ ياعجآ  يةقا ا تسةٓ ف ت ةٚى ٔتًٓٛش ْذِ عةيال ٔتاكٛر 

انٗ عنُٛم يُٓع قٕيٛع ٔاضعاٚعل ٔاٚ علٓع فٙ  اا  ق اعتٓعل ٔتاةٛم ي ٕيعتٓعل ٔ ٕال

عنة لٛا ٔعن ٔاعٌ فٙ فهر عنًاعكة عالقةيعاٚا عنك اٖ ٔعن ضيٕ  نةث ٛاعتٓيعل ٔاف عاْيع 

 عن  اي لهٗ عنًُعٔاي نه فع  لٍ ا ٕقٓع ٔتطهلعتٓع عنًعألا فٙ عنًمعال  كعفا.

 خلفية العمل املغاربً املشرتك

ٗ طاٚييل عنةكعيييم ٔعالَيي يعع لييٍٛ  قطييعا ليي     طييٕع  عنلًييم عنًعييةا  لهيي

لةثايٛ  )عنهمُيا عالاةعيعاٚا عن عيًيا نهًكياد عنلاليٙ(ل  1964عنًكاد عنلالٙ ليعو 

ٔيٍ  قنٓع ل    ا لا ن ع ع  لٍٛ ٔزاع  عقةيعا  قطعا عنًكياد عنلاليٙل ٔ ي ا 

لُٓييع عنل ٚيي  يييٍ عالتاعقٛييع  ٔعنكثٛييا يييٍ عن اعاييع  عن طعلٛييا عنًًٓييا فييٙ ي ةهيي  

 . ٔجع  )يه  عنيضاع  عنكالٛا( نٛضيء اي عج نمٓيٕا عنة يعاد عنًكيعالٙ يُيذ عنًمعال

ل اٛث ٔع هم  قطعا عنًكاد عنلالٙ اٛعاا يُاااي فيٙ عنةًُٛيا عنٕطُٛيا 1975لعو 

ٔفييٙ عنةلعيييم عن ييعاجٙ ٔل ع ييا يييء عنًمًٕلييا عالقةيييعاٚا عةٔالٛييا
(1)

ل فييٙ ٔقييم 

م فييٙ يٛييةعٌ عنً ييعاال  عاييةًا  فٛييّ تلييعَٙ يييٍ  زيييع  عقةيييعاٚال ٔلميية يةٕع يي

                                              
( ل  عنضًٛيي  لاعًْٛييٙ:  للييعا عالَيي يعع عالقةيييعا٘ ٔعاةًييعال  عنًسيية  مل ياكيية ااعاييع  عنٕايي ي عنلالٛييال 1)

 .223 – 221(ل ص 1991)لٛأ  
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عنةمعاٚا يء عن يعاع فيٙ عنسيهء عالايةاعتٛمٛا ٔعنض يٕد ل ع يال فضيقج ليٍ تييعل  

عنً َٕٚٛا عن عاجٛا لهيٗ عيٕ  تُيعيٙ لي ا عنسيكعٌ ٔاميى )عناميٕي عنكذعيٛيا(ل طيٕعل 

ا  ا عنس لُٛع  ٔعنثًعَُٛع 
(2)

. 

ٙ عنلققيع    ا  عنًعكق  عن ُٛٛا )عنض ٔا + يه  عنيضاع ( تيث ٛاع ايه ٛعج في

عنًكعالٛال ٔت عل    قطعا عنًكياد عنلاليٙ ٔتُيعفا  ٔتُعفسيم  يى ت عاليم لثُعيٛيع  

(ل ٔ  ٛييياع  ٚ ُيييم  ٌ عنةُيييعفا ٔعنةُيييعف  نيييى ٚ ييياع 1984ل  1983ية علهيييا يافٛيييا )

عةقطعا عنًكعالٛا )ل ع نٛ ٛع( يٍ  زيةٓع عالقةيعاٚا / عالجةًعلٛيال ٔلعتيم عنضيأاي 

  عالقةيييعاٚا عنًةاعقًييا للٛيي عج لييٍ )عنًييةعع عنسٛعاييٙ( عنًهضييا ت ةضييٙ اييم عنًعييكق

ٔقاٚ ييع يييٍ عنٕعقييء عنًلييع  ٔتث ٛاعتييّ عالقةيييعاٚا عناعلهييا فييٙ عنًمةًلييع  عنًكعالٛييال 

 فكعَم َٓعٚا عنثًعَُٛع  ل  عج نهلٕاي َضٕ عن  عٚع .

                                              
ل 365(ل ص 1987( عنًُ ًا عنلالٛيا نهةًُٛيا عنةاعلٛيال عنكةيعد عنسيُٕ٘ نااييع ع  عنةاعلٛيال )عن اطيٕو 2)

(ل )عن اطيييٕو 14؛ عنًمهييي  )412ل 406(ل ص 1993(ل )عن اطيييٕو 14؛ عنًمهييي  )399ل 383ل 371ل 367

؛ ل عيم اقعيا َ عو اقهًٛٙ لالٙ نً ةٌٔ طٕعاة عنض ٕدل )عن اطٕو 402ل 400ل 396ل 374(ل ص 1994

 ؛71(ل ص 1995

(ل ص      1996ٛييأ  (ل )ل21 هٛييم اًييعا: عنامييٕي عنكذعيٛييا ٔعةيييٍ عنكييذعيٙل يمهييا عنًسيية  م عنلالييٙل عنليي ا )

 ؛96 – 95

 عنضٙ  عنو: عنة لٛا عنكذعيٛا ٔعاةاعتٛمٛا تض ٛيل عةييٍ عنكيذعيٙ فيٙ اطيعا عنةكعييم ليٍٛ عالقطيعا عنًكعالٛيال 

 ؛107(ل ص 1996(ل )لٛأ  211يمها عنًسة  م عنلالٙل عنل ا 

(ل  ص 1998لٛال )لٛأ   قح ٔزعٌ: تًُٛا عنةاعلا عنلالٛال عنٕعقء ٔعنًًكٍل ياكة ااعاع  عنٕا ي عنلا

29 – 31. 

L’Etat du monde 1993-1994. (Paris: La De’courerte, [S.d]; 

Human Development Report 2000, United Nation Development Programme (UNDP), New York, 

Oxford University Press, 2000, many pages. 
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 احتاد املغرب العربً

ايعاتّ أح  هٓ    قطعا عنًكاد عنلالٙ يُيذ َٓعٚيا عنثًعَٛيع  يُع يعج اٛعايٛعج 

عنةاييع ل ٔعنضيييٕعا ٔعنةايييعْى ٔعنُ ييا انيييٗ عنًعيييكق  عن ُٛٛييا ٔعةٔعيييع  عالقةييييعاٚا 

ٔعالجةًعلٛييا لُ يياي ٔعقلٛييال ٔليي ع ٔكييثٌ يااهييا ج ٚيي ي ليي   ل ٔليي    يلٓييع تُطييٕ٘ 

 اضع  عنًععٙ عن اٚب لكم يع هعلٓع يٍ ت عل   ٔ تُيعفا ٔتُيعف ل  ٔ ت يعاد ايذال 

ةٔنٌٕ فييٙ  قطييعا عنًكيياد عنلالييٙ َضييٕ عنٕعييء  ٔ ن ييع  يافييٙل اٛييث تضييا  عنًسيي

عنط ٛلييٙ فييٙ عنلققييع  عة ٕٚييا عنةييٙ تييالظ  لُييع  عةيييا عنلالٛييا فييٙ ْييذع عنميية  يييٍ  

عنًكالٛيا  –عنٕطٍ عنلالٙ عنك ٛيا. ٔكيعٌ ياةيعح انير عنة يعادل عنًييعنضا عنمةعياٚيا 

٘ ل ي  فيٙ عنةٙ تًم لهٗ ْعيش يةتًا عن ًا عنلالٙ عالاةثُعيٙ )قًا عالَةاععا( عنيذ

. ٔلهيٗ عيٕ  1988اةٚياعٌ / َٕٚٛيٕ  10 – 7عنلع ًا عنمةعياٚا  ليعٌ عنض  يا ييٍ 

 10عنه ييع ع  ٔعنًعييعٔاع  عنًكثاييا لييٍٛ عن ييعاي عنًكييعالٍٛٛ فييٙ زاعنيي ي عنمةعياٚييا ٚييٕو 

ل ت اا تكٍٕٚ نمُا تةٕنٗ ٔاعيم تض ٛل عنة عاد لهٗ  طاٚل 1988َٕٕٚٛ  –اةٚاعٌ 

ل 1988تًيٕز / ٕٚنٛيٕ  13نهمُا فٙ ي ُٚا عنمةعييا فيٙ عنةلعٌٔ ٔعنةكعيمل ٔعجةًلم ع

ٔعَ ث م لُٓع  ً  نمعٌ فالٛا يكهاا لعنةُ ٛى ٔعنٓٛكها ٔعالقةيعا ٔعنًعنٛا ٔعإللقو 

ٔعنعةٌٔ عالجةًعلٛا ٔعإلَسعَٛا ٔعةيُٛا. ٔنًع كعَم عةٔعع  عالقةيعاٚا فٙ  قطيعا 

ةي  عنثًعَُٛيع  )لهيٗ عيٕ  عنًكاد عنلالٙ لًٕيعج ق  لهكم اعنا يٍ عنةثزو لل  يُ

(ل فضقج لٍ عايةًاعا لي و عن ي اي لهيٗ 1986عالَ اع  عنضعا فٙ  العا عنُاظ لعو 

تض ٛل عالكةاع  عنذعتٙل ٔتُعيٙ امى عنامٕي عنكذعيٛال ٔعَكععف  قطعا عنًكاد عنلالٙ 

لهٗ عن عاع لعكم لع  ٚٓ ا عةيٍ عنيٕطُٙ ٔعإلقهًٛيٙل ٔعنلاليٙ لعنُةٛميال ف ي  عتايل 

ةًليييٌٕ لهيييٗ  ٌ ٚكيييٌٕ عنةكعييييم عالقةييييعا٘ ليييٍٛ  قطيييعا عنًكييياد عنلاليييٙ ْيييٕ عنًم
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عنًُطهلل ٔانير ييٍ  يقل اقعييا يةاسيع  عقةييعاٚا يعيةاكا ٔعنسيًعح لضاٚيا تُ يم 

عةفيياعا ٔعن ضييعيء لليي  عنةٕ ييم انييٗ عنيييٛكا عنسٛعاييٛا عنًُعايي ا نةض ٛييل عنٕايي ي  ٔ 

 عالتضعا لٍٛ  قطعا عنًكاد عنلالٙ.

 لًييعل عنهمييعٌ عنًُ ث ييا لييٍ قًييا زاعنيي ي فييٙ َٓعٚييا عنلييعو ٔلهييٗ عييٕ  عَةٓييع  

ل ٔت اا ل    )عن ًا 1989كعٌَٕ عنثعَٙ / ُٚعٚا  24ل   ا عن ٛعٌ عن ةعيٙ فٙ 1988

عنًكعالٛا( فٙ ي ُٚيا يياعكش عنًكالٛيال ٔعنةيثو عن يعاي عنًكيعالٌٕٛ فيٙ عنًيةتًا  يقل 

نًكييعالٌٕٛ لييٍ يلعْيي ي ل ٔ لهييٍ عن ييعاي ع1989هيي عط / ف اعٚييا  17 – 15عنض  ييا يييٍ 

 تثاٛ  )عتضعا عنًكاد عنلالٙ(.

تضيًُم يلعْيي ي عالتضييعا
(3)

ل ٔ ٛ يا
(4)

الييقٌ قٛييعو عالتضيعا ٔأعفييء انييرل ٔيُييذ  

عن    كعَم عني ٔعفء عنةعاٚ ٛيا ٔعنضضيعاٚا ْيٙ عةايعا فيٙ عنًُطهيل لهيٗ عيٕ  ييع 

ع )ٔاي ي ٚمًء  لُع  عنًكاد عنلالٙ )ٔعةيا عنلالٛا لعييا( ييٍ أعليظ يعيةاكا يُٓي

(ل ٔكعَيم تهير عنيأعلظ …عن ٍٚ ٔعنهكا ٔعنةعاٚخ ٔٔا ي عةيعَٙ ٔعنةطهلع  ٔعنًيٛا

) ٛا اُ  نهكاعح عنًعيةا  ييٍ عجيم عنضاٚيا ٔعنكاعييا(. كًيع َييم عنٕ ٛ يا لهيٗ  ٌ  

نه ضيث ليٍ عفضيم عنسي م ٔعنٕايعيم  …ْذع عالتضعا جع  )تمسيٛ ع ةاعاتُيع عنًعيةاكا 

عنلالييٙ( ٔعالاييةمعلا نهاا ييا عنعييل ٛا ٔطًٕاعتٓييع  عنًةاٚييا انييٗ لُييع   يياح عنًكيياد

 )ٔتطهلعتٓع انٗ عنٕا ي(.

ٔٚ يي ٔ يييٍ قيياع ي ٔ ٛ ييا يلعْيي ي عالتضييعال  ٌ عن ييعاي عنًكييعالٍٛٛ  لطييٕع نٕايي ي 

عنًاجلٛييا عنةعاٚ ٛييا ٔعنضضييعاٚال فضييقج لييٍ ٔايي ي عنًاجلٛييا عنكاعاٛييا ٔعنُضييعنٛا 

                                              
يىل )تيَٕ  ( عَ ا َص عنًلعْ ي فٙ: ٔزعاي عنث عفيا 3) ٔعإلليقو عنةَٕسيٛا: عتضيعا عنًكياد عنلاليٙل يعيأ  ٚةمسن

 .44 – 34(ل ص 1990

 .36 – 34( عنًي ا عنسعللل ص 4)

 



 المغرة العربي وضرورات التجمع اإلقليمي عىد علً بدء                              أ.د. محمد علي داهش 

 108 

ل 1948ا عنًكيياد عنلالييٙ نمُييا تضاٚيي – 1947ٔعناكاٚييا )يكةييب عنًكيياد عنلالييٙ 

( ْييذِ عةًْٛييا عنةييٙ ال اُييٗ لُٓييع نهةييذكٛا ٔعنةثاييٛ  نة ييعاد 1958يييةتًا طُمييا 

يكييعالٙ / لالييٙ نًٕعجٓييا يعييكق  عنضععييا ٔتضيي ٚع  عنًسيية  م لهييٗ عييٕ  تثكٛيي  

عنمذا عنةعاٚ ٙ عنًٕاي  عنيذ٘ ٚلُيٙ عنع ييٛا عنليياٚا عنًٕاي يل نكيٙ ٚث يذ عنلًيم 

 أاتّ لعلة عاِ  ٛعاع يُ ذع نضععا عةجٛعل ٔيسة  هٓع.عالتضعا٘ قًٛةّ ٔ ًْٛةّ ٔع

ٔنًع كعٌ عن ل  عالقةيعا٘ ًٚةهير عناعلهٛيا فيٙ عنة يعاد ٔعنةليعٌٔ لهيٗ طاٚيل 

عنةكعيييم ٔعالتضييعا فييٙ عنض  ييا عنًلع ييايل فييثٌ الطييع  ْييذع عن ليي  )عنييذ٘ ٚةلييةز عكثييا 

نًكييياد ليييعنلًل عنةيييعاٚ ٙ ٔعنضضيييعا٘ ٔعنُضيييعنٙ( نهلًيييم عالتضيييعا٘ ليييٍٛ  قطيييعا ع

عنلالييٙل كييعٌ  طييٕي لعالتمييعِ عنيييضٛو. ٔيييٍ ُْييع  كيي   عنٕ ٛ ييا يييع ٚمًييء  قطييعا  

عنًكاد عنلاليٙ ييٍ ٔاي ي عةا  ٔييع ٚةيٕفا فٛٓيع ييٍ ايكعَيع  عقةييعاٚا ٔيل َٛيا 

تسييةطٛء عٌ تض ييل عنةكعيييم ٔعن ييٕي عاييةل عاع نًييع ٕٚعجييّ عنٕعقييء عنًكالييٙ يييٍ تضيي ٚع  

ل ليي و عن يي اي لهييٗ تض ٛييل -عن طاٚييا  –ُٛييا عقةيييعاٚا اع هٛييا )ا اييعم عنةًُٛييا عنٕط

تييييعل  يسيييةًا فيييٙ عنً َٕٚٛيييا  –عتسيييع  اميييى عناميييٕي عنكذعيٛيييا  –عالكةايييع  عنيييذعتٙ 

   ضم عالتضعا عةٔالٙ لعو  –(ل ٔ عاجٛا )عنسٕم عةٔالٛا عنًعةاكا …عن عاجٛا

 –إعا عنعًعل ٔعنمُٕد  –( ٔيععاٚء عنضٕعا عنًطأاا )عنضٕعا عنًةٕاطٙ 1992

( ٔلهٗ ْذع  ك   عنٕ ٛ ا عٌ )يع ٚض ث يٍ تضٕال ل …عةفاٚ ٙ  –ٕعا عةٔالٙ عنض

ٔيع ٚةى يٍ تاعلظ ٔتكعيم لهٗ عنيلٛ  عن ٔنٙ لياا لعيا ٔيع تٕعجّ  أنُع ٔهلٕلُع 

.( ٚ فء لعتمعِ )عنًةٚ  يٍ عنةآزا ٔعنةضعيٍ ٔتكثٛي  عنمٓيٕا ييٍ عجيم …يٍ تض ٚع 

 قطعا عنًكاد عنلالٙ تةٕفا لهٗ )يكعَع   عنٕ ٕل انٗ عنٓ ف عنًُعٕا(ل ٔيع اعيم

لعاٚا ط ٛلٛا ٔعاةاعتٛمٛا( كًيع تةكي  عنٕ ٛ يال فيثٌ تٕاي ْع ٚليةز ييٍ قي اتٓع لهيٗ 

)يٕعجٓا عنةض ٚع  ٔيٕعك ا عنةطٕاع  عنًات  ا فٙ عنل ٕا عنً  ها( فضق ليٍ  ْي عف 

ٙ طاٚيل لالٛا عَطققع يٍ عإلًٚعٌ )لثٌ يكالع لالٛع يٕا ع ٚعكم يااها  اعايٛا في
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عنٕا ي عنلالٛا(. ٔ ْ عف أنٛا تةكي  )عالَاةيعح لهيٗ عنكٛيا ٔعنةلهيل لً يعاة عناضيٛها 

 عن ٔنٛا(.

( يعاي ا ا   ْ عفّ. فاٙ عنًٛي عٌ 19تضًُم يلعْ ي عتضعا عنًكاد عنلالٙ ) 

عنسٛعايييٙل  كييي   عنلًيييم لهيييٗ تض يييل عنٕفيييعم ليييٍٛ عنييي ٔل عةلضيييع  ٔاقعييييا تليييعٌٔ 

عا عنضيٕعا ٔتًةيٍٛ  ٔع يا عال يٕي عنةيٙ تيالظ  قيٕٖ الهٕيعاٙ ٔ ٛيل ٚ يٕو لهيٗ  اي

عةلضييع  ٔهييلٕلٓع للضييع ليي لقل ٔتض ٛييل ت يي و ٔافعْٛييا يمةًلعتٓييع ٔعنيي فع  لييٍ 

ا ٕقٓع. ٔفٙ ْذع عنًٛ عٌ  ًا اهعاي عًُٛا انٗ عأاي تميعٔز عنًعيكق  عنسٛعايٛا 

ٚ يي و عن ُٛٛييا )عنضيي ٔا + عنيييضاع  عنكالٛييا( ٔاهٓييع يييٍ  ييقل عنضييٕعا ٔعنةاييعْى لًييع 

عنًيييعنو عنًعييةاكا لييأح   ٕٚييا تض ييل ييييعنو عنعييلب فييٙ عنًكيياد عنلالييٙ. ٔفييٙ 

عنًٛ عٌ عالقةييعا٘ل  كي   تض ٛيل عنةًُٛيا عالقةييعاٚا ٔعالجةًعلٛيا )ٔعت يعا ييع ٚهيةو 

عت عاِ يٍ ٔاعيم نٓذِ عنكعٚا(ل ٔعنلًم لهٗ اقعيا يععاٚء عقةييعاٚا يعيةاكا ٔالي عا 

 عفع   عفٛييا ٔ يُٛييا ٔلسييكاٚالياعي  لعيييا َٕٔلٛييال كًييع ايي ا   ْيي
(5)

. ٔلهييٗ عنلًييٕو 

 كعَم يلعْ ي عالتضعال لًٕيٛا ٔي ةياي فٙ  ٛعاا يٕعاْع.

 َٔيم يلعْ ي عالتضعا لهٗ عن ُع  عنٓٛكهٙ نقتضعال ٔتضًُم:

ل ْٔييٕ  لهييٗ اييهطا فييٙ عالتضييعا ٔٚةكييٌٕ يييٍ ا اييع  عةقطييعا مجلسسا الرسب سس  -1

هييٓال ٔليي نم عنًيي ي نةكييٌٕ اييُا عةلضييع  ٔتكييٌٕ ايعاييةّ لعنةُييعٔد ٔنًيي ي اييةا ع

كعيهييال ٔنهًمهيي   ييقاٛا ل يي  أاع  عاييةثُعيٛا كهًييع الييم عنضييأاي انييٗ انيير 

( عٌ يمه  عنايعاا ْٕ ٔا ِ عنذ٘ ًٚةهر عنسهطا فيٙ 5(ل ٔا ا  عنًعاي )4)عنًعاي 

 عت عا عن اعاع .

                                              
 .44– 37( عنًي ا َاسّل ص 5)
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( عجةًعلعتٓى كهًع اليم عنضيأايل 7ل عنذ٘  ك   عنًعاي )مجلا رؤ بء الىزراء -2

 ُٓع نى تض ا ع ةيع ع  عنًمه .نك

ل ْٔييٕ عةكثييا فعلهٛييا لعلة ييعاِ يسييعل ع نًمهيي  عنايعاييا مجلسسا وزراء الربرةيسس  -3

ٔٚعييكم لُيييا عنٕ ييم لييٍٛ يمهيي  عنايعاييا ٔنمُييا عنًةعللييا ٔعنهمييعٌ عنٕزعاٚييا 

 عنً ةيا.

( ييٍ عنًلعْي يل 10ل9ل ٔعنهميعٌ عنٕزعاٚيا عنً ةييا عَعيثتٓع عنًيعاي )لجن  المتببع  -4

( ٔتةكٌٕ نمُا عنًةعللا يٍ 1990عنً ةيا َعث  لل  عن ًا عنثعَٛا )تَٕ  ٔعنهمعٌ 

يًثم ٔعا  لٍ كم اكٕيا ْٔٙ يكهايا لبلي ع  يقا عتٓيع ٔي ةااعتٓيع انيٗ يمهي  

 ٔزاع  عن عاجٛا.

( تةكييٌٕ يييٍ يًثييم ليٍ كييم أنييا ٔتًييعاا 11ْٔييٙ ٔفييل عنًيعاي )األمبنس  العبمسس    -5

 ا ع ةيع ييعتٓعل ٔعٌ ٔجيي   فٓييٙ  لًعنٓييع تضييم اهيياعف ايييٛ  عنيي ٔاي ٔنييى تضيي

عٛ ا ج ع ٔي ةيايل ٔنى ٚيةى عالتايعم لهيٗ يكيعٌ اعييى نٓيع اال فيٙ عني ٔاي عناعلليا 

 ( اٛث    ضم عنالعط ي اع نٓع.1991)

(ل ييٍ عنًميعن  12ْٕٔ يع  اٚ  نّ عٌ ٚةعكم ٔفل عنًيعاي )مجلا شىري االتحبد   -6

كم قطا لل  عنةلي ٚق ل  ( لضٕع ل30ٍعنُٛعلٛا نمًٛء عةقطعال اٛث ٚةكٌٕ يٍ )

ْٔييٕ  ععييء نًمهيي  عنايعاييا عنييذ٘ نييّ ٔايي ِ عٌ ٚيي لٕ نقجةًييع   ييعاع أاعتييّ 

. 1958عاللةٛعاٚا عنسُٕٚا. ٔتم  ْذِ عناكاي جذٔاْع فٙ َةعي  يةتًا طُميا نهليعو 

 يع ع ةيع عتّ فةُضيا فٙ الي ع  عنيا ٘ ايٕل عنًعيعاٚء ٔعن ياعاع  عنةيٙ ٚضٛهٓيع 

ًم يمه  عنعٕاٖ لهٗ ت  ٚى عنةٕ يٛع  عنةيٙ  ٚياٖ فٛٓيع انّٛ يمه  عنايعاا. ٔٚل

 تلةٚةعج نقتضعا ٔ ْ عفّ  ٔ تض ٛ ع نٓع.

( يٍ يلعْ ي عالتضعال ٔيٍ لضٕ لٍ كم 13ل تعكهم ٔفل عنًعاي )الهيئ  القضبسي  -7

أنال ٔتكٌٕ عجةًعلعتٓع ل لٕي يٍ يمه  عنايعايا  ٔ ييٍ  اي  عةقطيعا عةلضيع  
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ْ ي  ٔ يع ٚةلهل لٓعل ٔتكٌٕ  اكعيٓيع يهةييا ٔاعيًيال ااع يع ا ث  قف إل عنًلع

ْٔييٕ  يييا ج ٚيي  ٔاٛييا يييثنٕف فييٙ عنسييعلل. اا عٌ يضكًييا عنليي ل عن ٔنٛييا ال تكييٌٕ 

 اكعيٓع يهةيا َٔٓعيٛا اال لًٕعف ا  طياعف عنُيةع . ٔييٍ ُْيع علة يا  ْيذِ تطيٕاع 

ٛميا فٙ يميعل تعياٚء عنًلعْي ع  عنًُعيما نًضيعكى أنٛيال ْٔيٕ  ييا ٚ ةهي  ليٍ )ْ

تسييٕٚا عنًُعزلييع ( عنةييٙ عقاْييع يٛثييعم يمهيي  عنةلييعٌٔ عن هٛمييٙل اٛييث ٚعييكهٓع 

عنًمهيي  عةلهييٗ ٔتكييٌٕ فةٕعْييع عاةعييعاٚا ٔنٛسييم اكًييع َٓعيٛييع. ٔعت ييذ  عنٓٛمييا 

عن ضعيٛا يٍ عنلع ًا عنًٕاٚةعَٛا َٕعكعٕط ي اع نٓع
(6)

 . 

هيي  تًٛيية  يلعْيي ي عتضييعا عنًكيياد عنلالييٙ )لعاييةثُع  عنٓٛمييا عن ضييعيٛا ٔيم

عنعٕاٖ( لعنكًٕ  ٔعنًأَيال ٔٚةمهيٗ انير فيٙ لي و تض ٚي  ع ةيع يع  ٔععيضا 

نهًةاسع  عنً ةهاا لعكم ًُٚء ت ع م ٔيعي  عنٓٛعكم عإلاعاٚا نقتضعا.  يع عنًأَيا 

فةةثتٗ يٍ  قل تا  عنًمعل ياةٕاع أٌ ت ٛٛ  نهًةاسع  ٔل ع ا يمه  عنايعاال 

 عٌ ٚكٌٕ ي ٛ ع. ٔلعنةعنٙ ايكعَٛا عنة  م فٙ  ٘ هٙ  أٌ

عٌ َعثي عتضعا عنًكاد عنلالٙ ٔيع  َ ثل لُيّ ييٍ ْٛعكيم ٔنميعٌ نيى ٚيام انيٗ 

 ٛكا )عالتضعا عناٛ اعنٙ( اةٗ ٔعٌ كعَم يضعٔنيا عالقة يعا  ٔ عالايةلعاي نًةاسيع  

عنييييٛكا عناٛ اعنٛيييا ٔععيييضا فيييٙ عالتضيييعال اال عٌ تماٚييي ْع ييييٍ ٔيعيآيييع عناٛ اعنٛيييا    

)عنكَٕا اعنٛييا( يييٍ اٛييث ْٛعكهييّ ٔطييام لًهييّ ٔكٛاٛييا      جلهٓييع قاٚ ييا يييٍ عنيييٛكا

                                              
( عنُييعٌ ٔنيي  عنًييعيٙ: عتضييعا عنًكيياد عنلالييٙ ٔبفعقييّ عنًسيية  هٛال ااييعنا يعجسييةٛا اٛييا يُعييٕايل كهٛييا عنلهييٕو 6)

 ؛124 – 121(ل ص 1996ل )لك عا عنسٛعاٛال جعيلا لك عا

 .47عتضعا عنًكاد عنلالٙل يعأ  ٚةمسىل ص 
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عنةًثٛم فٙ يةاسعتّ
(7)

.  ٔيء انر فيثٌ عالتضيعا قعليم  نهةطيٕٚا فيٙ عيٕ  ييع تطاايّ 

 عةزيع  ٔعنةض ٚع  عن ع هٛا ٔعن عاجٛا.

كييعٌَٕ  23 – 21الييعٌ عنيي ٔاي عةٔنييٗ نًمهيي  عنايعاييا ٔعنًُل يي ي فييٙ تييَٕ  )

ة لعا قضٛا عنيضاع  عنكالٛا ٔيعيكق  عنضي ٔال ًْٔيع (ل تى عا1990عنثعَٙ / ُٚعٚا 

يييٍ عليياز لٕعيييل عنة ييعاد عنًكييعالٙل ٔكييعٌ عنًاييأ  ٔعييء عاييةاعتٛمٛا يعييةاكا 

نًٕعجٓا ْعتٍٛ عنًعكهةٍٛ عنًةيُةٍٛ. ٔعْةًم قًا تَٕ  لعنمعَب عنًةاسٙ نقتضيعال 

 فضق لٍ  ا ع ٓع  الء نمعٌ ية ييا جع   كًع ٚثتٙ:

 ٙ.نمُا عةيٍ عنكذعي .1

 نمُا عالقةيعا ٔعنًعنٛا. .2

 نمُا عن ُٛا عةاعاٛا. .3

 نمُا عنًٕعاا عن عاٚا. .4

عٌ تعكٛم عنهمعٌ عةالءل ٚيٕاٙ لكه يا عن طيعد عالقةييعا٘ عنيذ٘ ٚاكية لهيٗ 

يلعنما عةٔعع  عالقةيعاٚا نألقطعا عنًكعالٛا. ٔافليم انيٗ انير يمًٕليا لٕعييمل 

زيع  عقةيعاٚا  ْيى ي عْاْيع عيل  يُٓع يلعَعي عةقطعا عنًكعالٛا )ل ع نٛ ٛع( يٍ  

يل ال  عنةًُٛا ٔعَ اع  امى عنُعت  عن ٕيٙل ٔعَ اع  يسةٕٖ ا م عناياال ليقٔي 

لهٗ تاعقى ) زيا عن  ة(
(8)

. ٔت ٍٛ عٌ عنًُٕ فٙ امى عإلَةعع عنةاعلٙ كعٌ علٛاع فيٙ 

. ْٔذِ 1990يهٌٕٛ َسًا لعو  63, 726يم تيعل  عنضمى عنسكعَٙ عنذ٘ ٔ م انٗ 

                                              
 .125( عنًعيٙل عنًي ا عنسعللل ص 7)

(ل 1990(ل )عن عْاي 100( لًا لة عناجعل: قًا تَٕ  التضعا عنًكاد عنلالٙل يمها عنسٛعاا عن ٔنٛال عنل ا )8)

 ؛187ص 

 ؛359(ل ص 4/5ل عنًهضل اقى )1995عالقةيعا٘ عنًٕا ل جعيلا عن ٔل عنلالٛال عةيعَا عنلعيال عنة اٚا 

 .109ٔزعٌل عنًي ا عنسعللل ص 
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اي عنسكعَٛا نى تيعا ٓع فلعنٛا تٕيٛاٛا نهطعقا عن عاٚال عةيا عنذ٘ قعا انٗ لمية عنةٚع

اذعيٙ يةُعول ٔلهّٛ اة  ٗ عن عْاي عنسكعَٛا يعيكها فيٙ عةقطيعا عنًكعالٛيا فيٙ  ييم 

عنسٛعاع  ٔعنًُعْ  عنضعنٛا عنةٙ تًٓم أا عإلَسعٌ فيٙ عنلًهٛيا عنةًُٕٚيا ٔتلًيم لهيٗ 

عنضضعاٚا تًٓٛعّ ٔعنة ةٚى يٍ ٔيٛاةّ
(9)

. 

عٌ عنُةعي  عنةٙ  اجم يُٓع قًا تَٕ ل نى تكٍ لًسةٕٖ عنةض ٚع  عنًطأاال 

ٔال اةٗ لًسةٕٖ يع كعٌ ٚةٕقلّ عنعلبل ٔيء انر فثَٓيع  ٔنيم لُعٚيا  ع يا لًسيثنا 

)عةيٍ عنكذعيٙ(ل ٔايكعَٛا قٛعو )إم يكعالٛيا يعيةاكا(. ٔييٍ عجيم تسيٓٛم لًهٛيع  

 يا لهيٗ ا ي عا لطعقيا يٕاي ي. ٔهيًهم عالتاعقٛيع  جًهيا عنة عال عنةمعا٘ تًم عنًٕعف

يييٍ عنًسييعيم تةلهييل لعنةلييعٌٔ عنًعييةا ل تضييًُم عنًُةمييع  عنةاعلٛييا ٔعنةُسييٛل فييٙ 

يمييعل عاييةثًعا عةاععييٙ عنةاعلٛييال ٔتعييمٛء ٔعييًعٌ عالاييةثًعاع  ٔعنةلييعٌٔ فييٙ 

ا  يٛ عٌ عنضاعيب نًُء عالزأعع عنضياٚ ٙ ٔاقعييا ٔاي ي جًاكٛيا ٔعنةليعٌٔ عنًعية

فٙ يٛ عٌ عنُ م عن يا٘ نهًسيعفاٍٚ ٔعن ضيعيء. ٔييء انير ل يٙ اميى عنةليعٌٔ ٔعنةُسيٛل  

فييٙ يمييعل عالقةيييعا ٔعنةًُٛييا للٛيي ع لييٍ يمييعل عنةلييعٌٔ عالاييةاعتٛمٙ لييٍٛ عن طعلييع  

عإلَةعجٛييا ٔعن  يٛييا عنٓعيييا. ٔت يياا ٔعييء  الييء ياعاييم لهييٗ طاٚييل قٛييعو عنسييٕم 

 نر لعنلًم لهٗ:ل ٔا2000عنًكعالٛا عنًعةاكا ق م عنلعو 

 .1992اَعع  يُط ا نهة عال عنضا نهًُةمع  عنًكعالٛا ق م عنلعو  .1

 .1995ٔا ي جًاكٛا َٓعٚا عنلعو  .2

 .2000إم يعةاكا َٓعٚا عنلعو  .3

ٔا ي عقةيعاٚا .4
(10)

. 

                                              
 .109 – 108(  عنول عنًي ا عنسعللل ص 9)

 .188ل لة عناجعلل عنًي ا عنسعللل ص 145( عنًعيٙل عنًي ا عنسعللل ص 10)
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تًيٕز / ٕٚنٛيٕ  23 – 21عَل    عني ٔاي عنثعَٛيا نًمهي  عالتضيعا فيٙ عنمةعييا )

ع  عالقةييعاٚا عن ع يا لعنمعَيب عنةاعليٙ ( ٔتًم  ٛعاا عنل ٚ  يٍ عالتاعقٛي1990

)عناقاييٙ(ل ٔعنيي لٕي انييٗ  ييٛعاا لاَييعي  تُاٛييذ٘ ٚةكيي  اقعيييا يُط ييا نهة ييعال عنضييا 

ٔعالتضييعا عنمًاكييٙ ٔعنسييٕم عنًٕايي ي لهييٗ عييٕ  عنيي لٕي إلَعييع  عنسييٕم عنًكعالٛييا 

  عناقاٛييا عنًعييةاكا عنييذ٘ ليي  قٛعيٓييع ًٚثييم عنًااهييا عنُٓعيٛييا نلًهٛييا عن ُييع . ٔتييى ل يي

عتاعقٛةٍٛ  ع يةٍٛ ليعنضما عنةاعليٙ ٔعنطيب عن ٛطيا٘ ٔعنةليعٌٔ فيٙ يميعل عنييضا 

عنضٕٛعَٛييا لييٍٛ  قطييعا عالتضييعا
(11)

ل فضييق لييٍ قيياعاع   ع ييا لعنضيياعيب ٔعنااييٕو 

قييي  عنضًعٚييا عنًٕايي ي نهسييٕم عنًكعالٛييال ٔقيياعاع    يياٖ تةلهييل لعنةلييعٌٔ عنث ييعفٙ 

 ٔعن  يٙ.

عليٙ قيعيى فيٙ عةقطيعا عنًكعالٛيال ٔلهٗ يع ْٕ ٔععو يٍ ٔعقء عقةييعا٘ زا

جيييع  عنةاكٛييية لهيييٗ عنمعَيييب عنةاعليييٙ )عناقايييٙ(. اا قييي ا  عنًسيييعاا عإلجًعنٛيييا 

يهٛييٌٕ ْكةييعا تةييٕز   468, 8نألاععييٙ عنةاعلٛييا فييٙ  قطييعا عنًكيياد عنلالييٙ ليي  

يهٛييٌٕ  238, 2لُسييب يةاعٔتييا لييٍٛ عةقطعاعن ًسييا. ٔتييثتٗ فييٙ ي يي يةٓع عنمةعيييا )

يهٛيييٌٕ ْكةيييعا(ل  يييى  102, 5يهٛيييٌٕ ْكةيييعا(ل ٔيٕاٚةعَٛيييع ) 186ْكةيييعا(ل ٔنٛ ٛيييع )

يهٛيٌٕ ْكةيعا(. فًٛيع قي ا   15, 5يهٛيٌٕ ْكةيعا(ل ٔتيَٕ  ) 44, 6عنًكاد لُضيٕ )

% يييٍ  4, 5يسييعاا عةاععييٙ عنةاعلٛييا عنًةعاييا نقاييةكقل لُسيي ا ال تةٚيي  لهييٗ 

ةألا فٙ % يٍ عنًسعاا عن30ً( يهٌٕٛ ْكةعال ٔتعكم 21عنًسعاا عنكهٛا عن عنكا )

عنٕطٍ عنلالٙل ْذع فضق ليٍ عةاععيٙ عن علهيا نهةاعليا ٔعنًًكيٍ عاةييقآع فيٙ 

                                              
 – 1989عنًكيياد عنلالييٙ ( ايضًيي  يييعنكٙ: اُٚعيٛكٛييا عالَيي يعع عنمٓييٕ٘ ٔعنةلييعٌٔ عنكييذعيٙ فييٙ اطييعا عتضييعا 11)

 .184(ل ص 1997(ل )عن عْاي 191ل يمها هةٌٔ لالٛال عنل ا )1996
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عنًُعطل عنمعفا  ٔ فٙ عنًُعطل عنيضاعٔٚا
(12)

. ٔق ا َيٛب عنااا عنًكعالٙ )ٔلهيٗ 

ْكةيعا / فياال فيٙ ي عليم  0, 39عٕ  عنضمى عنسكعَٙ( يٍ عناقليا عنةاعلٛيا لضي ٔا 

ْكةيييعا / فييياا لهيييٗ عنييييلٛ   0, 28نلاليييٙ ٔ ْكةييعا / فييياا لهيييٗ عنييييلٛ  ع 0, 26

عنلعنًٙ. ْٔيذع ٚلُيٙ عٌ ُْيع  تي َٛع فيٙ عناقليا عنةاعلٛيا قٛعايع نهضميى عنسيكعَٙ يًيع 

ٚةاتب لهّٛ عاةُةعف عةا  ٔعإل قل لًلعانا عةا  / عنسكعٌل ٔٚةا٘ انير انيٗ 

  آَع  عنةاليا ٔعيل  قي اتٓع عإلَةعجٛيال عةييا عنيذ٘ ٚيُلك  لهيٗ اَةعجٛيا عنًيةعا

عنًكعالٙ ٔعنذ٘ ال ٚكاٙ اَةعجّ ايٕٖ  ق يا  فياعال فيٙ ايٍٛ عٌ اَةعجٛيا َ اعييّ فيٙ 

فااع 150عن ٔل عنًة  يا تكاٙ نكذع  يع ٚ عاد 
(13)

. 

ٔتيية ا فييٙ عإلَةعجٛييا عنًُ اضييا لٕعيييم يةليي اي يُٓييع يُع ٛييا ٔيُٓييع ت ُٛييا 

 ٔلًاعَٛييال اٛييث تةايي  عنًيي ٌ لهييٗ عةاععييٙ عنةاعلٛييا َةٛمييا نهضييكظ عنسييكعَٙل

ْٔييذع ٚلُييٙ لعنُةٛمييا عنلميية لييٍ تض ٛييل عالكةاييع  عنكييذعيٙ عنييذعتٙل ٔتلييٕٚق انيير 

لعاللةًييعا لهييٗ عةاييٕعم عن عاجٛييال ٔيييع ٚةاتييب لهييٗ انيير يييٍ ا ييقل لييعنًٛةعٌ 

 عنةمعا٘ ٔتث ٛا فٙ عن  م عن ٕيٙ.

( 1991باعا / ييعاا  11 – 10ٔاٍٛ عَل    عن ٔاي عنثعنثا نًمه  عالتضعا )

ٛ ٛعل  لٛ  عنُ ع  ايٕل اايةاعتٛمٛا عنلًيم عنًكيعالٙ عنًعيةا ل فٙ اعا الَٕف فٙ ن

لعاللةًعا لهٗ يٕع ٛل جعيلا عن ٔل عنلالٛا ٔيلعْ ي يياعكش ٔلياعي  لًيم عالتضيعا 

نةكٌٕ يُطه ع نةطٕٚا يععاٚء عنةلعٌٔ ٔعنةكعيم ٔعالَي يعع فيٙ عنًميعنٍٛ عالقةييعا٘ 

فٛٓيييع اقعييييا عنييييُعلع   ٔعةيُيييٙ. ٔتاكييية عن ييياعا ايييٕل )عنٕاييي ي عالقةييييعاٚا( لًيييع

                                              
 .114(  عنول عنًي ا عنسعللل ص 12)

 

(ل              136( اسييييٍ اًيييي عٌ عنلكهييييٛى:  زيييييا عنكييييذع  فييييٙ عنييييٕطٍ عنلالييييٙل يمهييييا عنسٛعاييييا عن ٔنٛييييال عنليييي ا )13)

 .10(ل ص 1996)عن عْاي 
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عالايييةاعتٛمٛا لهيييٗ عنييييلٛ  عالتضيييعا٘ ٔقضيييٛا عنييي فع  عنًعيييةا  ٔااٚيييا اقعييييا 

 عةه عص.

عٌ قاعاع  عن ٔاي عنثعنثا تًٛة  ل ي ا ييٍ عنٕعيٕح ٔعنلًيل فيٙ عنةلعييم ييء 

عن ضييعٚع عنًكالٛيييا عنًعيييةاكال فعالايييةاعتٛمٛا عنًكعالٛييا ايييلم انيييٗ تعيييكٛم يليييعال 

هًمًٕلا عالقةيعاٚا عةٔالٛا ٔن ٛعو )عالتضعا عةٔالٙ( يٕعٕلٙ نًٕعجٓا يٕا ي ن

. فثكيي   عنلًييم لهييٗ تض ٛييل عنٕايي ي عالقةيييعاٚا ٔعنةًُٛييا عالقةيييعاٚا 1992عنلييعو 

عالجةًعلٛا عنًُ يما ٔعًعٌ تُ م عةهي عص ٔعن ي يع  ٔعنسيهء ٔا ٔا عةييٕعل. 

لة عا ااجيع  ل ب ذي لُ ا عال2000ٔإلَمعز انر ا ا  ي ي زيُٛا ال تةمعٔز عنلعو 

فيٙ عنلًيم  –لهيٗ عيٕ  عنٕعقيء عنًليع   –عنًُٕ نكم لضٕ فًٛع ايا  عةٔنٕٚع  

لهييٗ تض ٛييل عةيييٍ عنكييذعيٙ ٔتًُٛييا عنًييٕعاا عن عيياٚا ٔعالقةيييعاٚا ٔ عَةٓييعع اٛعاييا 

يعةاكا فٙ كم عنًٛعاٍٚ
(14)

 . 

 عٌ تثكٛ  عن ٔاي عنثعنثا لهٗ عةييٍ عنكيذعيٙ جيع  عَلكعايع نةةعٚي  عاللةًيعا لهيٗ

عنًيييعاا عن عاجٛييا ٔعةٔالٛييا يُٓييع ل ع ييا ٔ اٖ انيير انييٗ تاييعقى امييى عالَكعييعف 

عنكييذعيٙل فًٛييع تيييعل   َسيي ا عنًسييةُةف يييٍ عنًييٕعاا عالقةيييعاٚا نةكطٛييا عنلميية 

عنكذعيٙ. ٔفٙ عنٕقم َاسّ ت ْٕا  يل ال  عنة عال عنةمعا٘ فيٙ اٛيا  يعنو عن هي عٌ 

ا كعفٛيا نةًٕٚيم قًٛيا عنيٕعااع  عنًكعالٛال اا تي َم اييا عنييعااع  ٔ  ي ضم اٛي

عنًةلعيًا يًع جلهٓع يضطاي انٗ طهب عنًةٚ  يٍ عن أ  يٍ عنًيعاا عنً ةهايا. 

ٔ اٖ انيير انييٗ يةٚيي  يييٍ عنً َٕٚٛييا عن عاجٛييا يييٍ عنضكٕيييع  ٔعنًةاسييع  عنًعنٛييا 

عن ٔنٛا ٔعن ٕٛتع  عنًعنٛا عن ع ال اةٗ لهكم عنً َٕٚٛا عن عاجٛا نألقطيعا عنًكعالٛيا 

 ( يهٛعا أالال  ٔ   ضم تعكم َس ا65ا ٔيُذ يطهء عنةسلُٛع  عكثا يٍ )يمةًل

                                              
 .188عللل ص ( يعنكٙل عنًي ا عنس14)
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يًٓا ٔية اي فٙ قًٛا عنُعت  عن ٕيٙ عإلجًعنٙ 
(15)

  . 

( 1991 ٚهيٕل/ اي ةً ا  16-15 يع عن ٔاي عناللا عنًُل  ي فٙ عن عا عن ٛضع  )

ف يي  اكيية  لهييٗ تسييًٛا ٔتٕزٚييء ي يياع  عنًةاسييع  عالتضعاٚييا   فييٙ اييٍٛ جييع   

( يةكييي ي 1992تعيياٍٚ عنثييعَٙ / َييٕفً ا  11-10اي عن عيسييا فييٙ َٕعكعيييٕط )عنيي ٔ

عالاةاعتٛمٛا عنًكعالٛا نهةًُٛا عنًعةاكال اع  ي  الء ياعايم نةض ٛ ٓيع. ف ي  اي ا  

نهلًييم لهييٗ ازعنييا عنضييٕعجة عنمًاكٛييا ٔاٛييا عنمًاكٛييا ٔتًُٛييا  1992َٓعٚييا عنلييعو 

نةض ٛيل عنٕاي ي  1995  عنليعو عنة عال عنةميعا٘ ٔالطعييّ افليا قٕٚيا. فيٙ ايٍٛ اي ا

نةض ٛل قٛعو عنسٕم عنًكعالٛا عنًعةاكا لل  عٌ ٚةى  2000عنمًاكٛا. كًع ا ا  عنلعو 

تض ٛييل عالَيي يعع عالقةيييعا٘ َٔ ييعو ٔعايي  نألاييٕعم ٔتييي و ااٚييا تُ ييم عةهيي عص 

ٔعنسييهء ٔعةيييٕعل  ييياع ط ٛلٛييع ٔيُة ًييع. ٔفييٙ عنًااهييا عة ٛيياي ٚةييٕع عنلًييم ل ٛييعو 

القةييعاٚا( عنةيٙ تيةى ييٍ  قنٓيع اٛعايع  ٔ طيظ عنةًُٛيا عالقةييعاٚا ليٍٛ )عنٕا ي ع

عةقطيييعا عن ًسيييا
(16)

. كًيييع لييي   نةاكٛييية لهيييٗ عنةًُٛيييا عن عييياٚا لًيييع ٚ ييي و عنةًُٛيييا 

عالقةيعاٚا. فعالْةًيعو لٓيع اعنيا يطهٕليا ٔيهضيال ٔعيأاعتٓع تة يء ييٍ  ًْٛةٓيع فيٙ 

( تعييٛا يُ ًييا 2010علييا لييعو زٚييعاي عإلَةييعع ٔ  يييا عالقةيييعا. فاييٙ كةعلٓييع )عنةا

يمًٕليا ييٍ لٛعَيع   37انٗ عَّ ت ٍٛ يٍ تضهٛيم  (FAO) عةاذٚا ٔعنةاعلا عن ٔنٛا 

                                              
ل ياكة ااعاع  عنٕا ي عنلالٛال )لٛيأ  1993( لاَعي  عةيى عنًةض ي عإلًَعيٙل ت اٚا عنةًُٛا عن عاٚا نلعو 15)

 فًع لل ْع؛ 174(ل ص 1993

لهييٙ جًييعل: عالقةيياع  عن ييعاجٙ ٔب ييعاِ لهييٗ عقةيييعاٚع  عنيي ٔل عنًكعالٛييا  ييقل عنثًعَُٛييع ل يمهييا عنلهييٕو 

 ؛37 – 35(ل ص 1994(ل )لعتُا 1نل ا)عالجةًعلٛا ٔعإلَسعَٛال ع

(ل 4-3ييطاٗ ل  هللا  عٛى: يثزم عنً َٕٚٛا عن عاجٛا ن ٔل عنًكاد عنلالٙل يمها قيعا ٚيَٕ  عنلهًٛيال عنلي ا )

 .35(ل ص 1991)لُكعز٘ 

 . 189( يعنكٙل عنًي ا عنسعللل ص 16)
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عنًةعا   فٙ عن ه عٌ عنُعيٛال  ٌ عنًةعالٍٛ عنذٍٚ عكًهٕع عنسُٕع  عةاليء ييٍ عنةلهيٛى 

% فييٙ عنًةٕاييظ. ٔفييٙ لضييث ب ييا نييٕا    8, 7ٚض  ييٌٕ اَةعجٛييا  لهييٗ تةٚيي  لُسيي ا 

قا طااٚا قٕٚا لٍٛ تلهيٛى عنًيةعالٍٛ ٔاَةعجٛيا عن ًيول فيعنًةعالٌٕ عنيذٍٚ ٔجٕا لق

ييء ل يع   –ته ٕع تلهًٛع نسم إُع   ٔ عكثا ايهٕع لهٗ اَةعجٛا قًو ييٍ  اععيٛٓى 

% لهٗ  ٔنمر عنذٍٚ نى ٚضيهٕع لهيٗ  ٘ 25تةٚ  لثكثا يٍ  –عنلٕعيم عة اٖ  علةا 

تلهى  ٔ تلهٛى قهٛم
(17)

. 

ٚكع  امى عنًعكها عنكذعيٛيا عنًسيةً ي ييٍ  يقل عنةثهيٛا  عٌ عنٕعقء عنًكعالٙ

لهٗ عنً عنغ عنسُٕٚا عنًسةُةفال ٔٚةضو لهٗ عيٕيٓع اميى عنة لٛيا عنكذعيٛيا نألقطيعا 

عنًكعالٛييا. فييعنامٕي عنكذعيٛييا عاييةُةفم ي ييعنغ ك ٛيياي يييٍ يٕعزَييع  عنيي ٔل عنًكعالٛييا  

يهٛييعا أالا اييُٕٚع 5, 4لهكييم 
(18)

لهييٗ عن ييعاع نسيي  عنامييٕي . ٔقييعا تةعٚيي  عاللةًييعا 

عنكذعيٛا انٗ زٚعاي عالقةاع  يٍ عن عاع )ل ع نٛ ٛع( ٔع ا انير فيٙ تييعل  عنً َٕٚٛيا 

يهٛيعا أالا ايُٕٚع  2, 3عنًكعالٛال فًٛع لهكم   ييا عني ٌٕٚ ) قسيعط + فٕعيي ( َضيٕ 

ٔ   ضم تعكم َسي ا ك ٛياي ييٍ عنُيعت  عن يٕيٙ عإلجًيعنٙل ْٔيذع ييع افيء انيٗ تُيعيٙ 

القةاع  يٍ عنًةاسع  عنًعنٛا ٔعنةكةق  عالقةيعاٚا نةًٕٚم عنًسيةٕااع  عنلمة ٔع

عنكذعيٛا
(19)

 . 

يهم  قطعا عنًكياد عنلاليٙ لٕعيلٓع عنةًُيٕ٘ تليعَٙ لميةع ايذعيٛع  طٛياعل 

ةَٓع تسةٓهر يٍ عنكذع  عكثا يًع تُة ل ٔيع زعنيم هياعيو ٔعايلا ييٍ عنسيكعٌل ٔييٍ 

                                              
 ل ٔنهًةٚ  يٍ عنةاع ٛم عَ ا:256( ٔزعٌل عنًي ا عنسعللل ص 17)

 ل  اضع  يةل اي.1998يلا عن ٔل عنلالٛال عةيعَا عنلعيال عنة اٚا عالقةيعا٘ عنًٕا  نلعو جع      

(18 ) L’Etat du monde 1993-1994, Paris: la De’cour erte, [S.d]. 

( عاً  جعجعٌ عنمًٛهٙ: عةللعا عنمكاعفٛيا عنسٛعايٛا نًعيكها عةييٍ عنكيذعيٙ فيٙ أل عتضيعا عنًكياد عنلاليٙل   19)

 .243(ل ص 1997جعيلا عنًٕ مل )عنًٕ م  –كةٕاعِ اٛا يُعٕايل كهٛا عنةالٛا ااعنا ا
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عتييب عنكييذعيٙ( ٔ هييق فييٙ تٕعزَييّ ٔفييٙ عةطاييعل ل ع ييا تلييعَٙ َ يييع فييٙ كًٛييا )عنا

َٕلٛا لُع اِ. ٔت ةه  َس ا عالكةاع  عنيذعتٙ ييٍ قطيا انيٗ ب يال ييٍ عنًمًٕليع  

عنسهلٛا عنكذعيٛا عنايٛسا كعنض ٕد )عن ًو  ع ا( ٔعنسيكا ٔعنةٚيٕ  ٔعنهضيٕو ٔعنهي ٍ 

% فٙ عنًكادل ٔفٙ 44, 38عنسعيم. فاٙ يمعل عنض ٕد ال ٚيم عالكةاع  عنذعتٙ انٗ 

1993%  قل عنلعو 19, 19مةعيا عن
(20)

. 

( عتاعقٛا 11( نةةً ق لٍ )1994ٔجع   عن ٔاي عنسعااا )قًا تَٕ  َٛسعٌ 

عقةيييعاٚا نةلةٚيية عنةلييعٌٔ لييٍٛ عالتضييعا عنًكييعالٙل ٔ لازْييع اقعيييا يُط ييا نهة ييعال 

عنضا
(21)

. 

ٔلهٗ عنيااى ييٍ يمًيم ْيذع عنٕعقيء عالقةييعا٘ عنةاعليٙل ٔلهيٗ عنيااى ييٍ 

( نيى 1994َٛسيعٌ /  لاٚيم  – 1989يٍ  ًي  ايُٕع  )هي عط / ف اعٚيا يأا عكثا 

عتاعقٛا( طاٚ ٓع َضٕ عنةُاٛذ يثهًع كعٌ ي ااع  36تث ذ عالتاعقٛع  عالتضعاٚا عنًكعالٛا )

نٓعل ٔل ٛم عنلققع  عن ُٛٛا علٛاا فٙ يمعل عنة عال عنةمعا٘ ٔعالقةييعا للعييا. ف ي  

ييٍ يمًيٕ   1985% يثهًع كعَم لهّٛ عنليعو 1, 5يهم عنً عاال  عن ُٛٛا ال تةمعٔز 

% يييٍ اميى عنييٕعااع ل  1, 2 يعااع  كيم يييٍ تيَٕ  ٔعنمةعيييا ٔعنًكيادل ٔلهيٗ 

% يييٍ يمًييٕ  عنً ييعاال  عنةمعاٚييا عن ُٛٛييا لهييٗ عنييااى يييٍ  5ٔنييى ت هييغ عكثييا يييٍ 

عالتاعقٛييع  عن طعلٛييا عنً ايييا لييٍٛ  قطييعا عالتضييعا
(22)

ل ٔلهٛييّل فييثٌ امييى عنً ييعاال  

                                              
( عَ ا تاع ٛم تُعقص )عناعتب عنكذعيٙ( نهااا فٙ عنٕطٍ عنلالٙ ٔني لق عةقطيعا فيٙ عنًكياد عنلاليٙ ييٍ 20)

 عنسهء عالاةاعتٛمٛا ٔعنض ٕد ٔعنهضٕو ل ع ال لُ :

 .375ل 290 – 289ل 35 – 34ٔزعٌل عنًي ا عنسعللل ص 

(ل        117(  يييقح ايييعنى: قًيييا تيييَٕ  ٔقييياع ي فيييٙ  اع  عالتضيييعا عنًكيييعالٙل يمهيييا عنسٛعايييا عن ٔنٛيييال عنلييي ا )21)

 .302(ل ص 1994)عن عْاي 

 .191( يعنكٙل عنًي ا عنسعللل ص 22)
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ٚ  يٗ عيلٛاع جي ع ٔأٌ عنطًٕايع  عنةيٙ  –لهٗ عنااى يٍ عنةضسٍ عنُس ٙ  – عن ُٛٛا

 فازتٓييع عن ًييى عنًكعالٛييال ٔأٌ عنًسييةٕٖ لكثٛييا ااع يييع قٕاَييم لضمييى عنً ييعاال  

% . ًٔٚكييٍ عن ييٕلل عٌ عنلققييع   50عنةمعاٚييا يييء عالتضييعا عةٔالييٙ اٛييث تةمييعٔز 

الٙ نى تام انيٗ  اَيٗ عنةُ ًٛيع  عالقةيعاٚا ٔعنةمعاٚا لٍٛ  قطعا عتضعا عنًكاد عنل

فٙ ا ٛم عنةكعيم ٔعنٕا ي عالقةييعاٚا ٔنيى تييم اةيٗ انيٗ يسيةٕٖ يُط يا عنةاضيٛم 

عنمًاكٙ
(23)

. 

 عوائق التقارب املغاربً

اٌ  ْى لٕعيل عنة عاد عنض ٛ ٙ ٔعنةلعٌٔ عنالهٙ لهٗ طاٚل عنةكعييم ٔعالتضيعا 

نًُييعطلل ٔقيي  كعَييم ْييذِ عنًكييعالٙل تةًثييم لًعييكق  عنسييٛعاي عنٕطُٛييا لهييٗ للييق ع

عنًعكق  يٍ ب عا عنًااهيا عالايةلًعاٚا عنةيٙ ًُْٛيم لهيٗ  قطيعا عنًكياد عنلاليٙ 

العٌ عالاةلًعا عنااَسٙ ٔعإلٚطعنٙ ٔعةا عَٙ. ٔجع  )يهي  عنييضاع  عنكالٛيا( يُيذ 

ل ٔعنًٕقي  ييٍ ج ٓيا عن يٕل نٛسيعإٚ نٛي  م  قطيعا عنًكياد عنلاليٙ فيٙ 1975لعو 

هُييا ٔعن اٛييا قاعلييا الييء قيياٌ. ٔااع كعَييم يعييكق  عنسييٛعاي  اعييياي عنييياعلع  عنًل

عنٕطُٛا ق     تث ٛاْع لعكم  ٔ لآ ا ٔاةٗ )يهي  عنييضاع ( للي   ٌ ا يم  أقيا 

عةيى عنًةض ي إلجاع  عالاةاةع  يُذ عكثا يٍ اُةٍٛ ٔييع زعل عةييا يله يع ليذنرل فيثٌ 

عة ٕنٛا فٙ عنمةعييا  قضٛا عنسٛعاي عنٕطُٛال ٔيع عَضعف انٛٓع يٍ يٕٓا عنضاكع 

ل ٔعتٓييعو عنمةعيييا نهًكيياد ليي لى للييق فيييعيهٓعل قيي  اييعل أٌ 1992يُييذ عنلييعو 

ل ٔلي    تيث ٛاع  )عةزييا عنمةعياٚيا( تيُلك  لهيٗ 1994عنة عاد يُيذ َٓعٚيا عنليعو 

                                              
(ل  عنلةٚة هاعلٙ: فاص تمسيٛ  عتضيعا عنًكياد عنلاليٙ فيٙ ييم عنةضيٕال  عنلعنًٛيا عناعُْيال يمهيا عنلهيٕو 23)

 . 35( ص 1998(ل )قسُطُٛا 10َسعَٛال عنل ا )عإل
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عنلققع  عن ُٛٛا ٔتٕتا  عنلققا لٍٛ عك ا عةقطيعا فيٙ عتضيعا عنًكياد عنلاليٙ ْٔيٙ 

ل ٔيييع 1992ع  عنضيييعا عنًاييأ  لهييٗ نٛ ٛييع يُييذ عنلييعو عنمةعيييا ٔعنًكيياد. ٔجيي

تً ييق لُييّ يييٍ يٕقيي  نٛ ييٙ يضيية  لهييٗ عنًٕعقيي  عنًكالٛييا عنةييٙ  ٚيي   عنضيييعا 

(ل نٛيي م  ايياٍٛ عنة عليي   15ل 3ٔ اجييم لييٍ يلعْيي ي عتضييعا عنًكيياد عنلالييٙ )عنًييعاي 

نليعو لٍٛ عةقطعا عنًكعالٛا ٔٚيٛب عتضيعا عنًكياد عنلاليٙ لعنعيهم عنةيعو يُيذ يطهيء ع

ٔاةٗ عٌٜ. ٔلهّٛل ف ي  تضكيى عنٕعقيء عنسٛعايٙ ليعنٕعقء عالقةييعا٘ عنًكيعالٙ  1995

ٔتا  تث ٛاعتّ عنلًٛ ا فٙ عنً يعاال  عالقةييعاٚا عن ُٛٛيا )نكيٍ عطياعا ْيذِ عنً يعاال  

ٔعاةًاعاْع ال ُٚ كٙ  ٌ ٚة ء  ظ عنلققع  عنسٛعاٛا(
(24)

. ٔنى ٚ   عةيا لُي  انيرل 

لهٗ  يلٛ  عنٓٛكهيا ٔعنةُ يٛى ٔعإلَةيععل ُْٔيع  ت هي  فيٙ  فُٓع  يعكق  عقةيعاٚا

عنٓٛعكيييم عنةسيييٕٚ ٛا ٔعإلَةعجٛيييا ٔلييي و كاع تٓيييعل فضيييقج ليييٍ عيييل  ياعفيييل عنُ يييم 

ٔعالتيعال  ٔعاتاع  تكعنٛآعل انٗ جعَب عنُ ص فٙ عنًلهٕيع  عنةمعاٚيال ٔع يةقف 

  عنمًاكٛيييا عنيييُ ى عنةمعاٚيييا ٔعنسٛعايييع  عنًعنٛيييا ٔعنُ  ٚيييال ٔلييي و تُسيييٛل عنةلاٚايييع

ٔتٕاٛ ْعل ٔلي و قعلهٛيا لًيق   قطيعا عنًكياد عنلاليٙ لهيٗ عنة يعال فًٛيع لُٛٓيع اال 

ل ا لًها  جُ ٛا
(25)

. ٔفضق لٍ انيرل ًُْٛيا عن يٕٖ عالجةًعلٛيا / عالقةييعاٚا اع  

 –عَطققيع ييٍ يييعنضٓع ٔ َعَٛةٓيع عنضيٛ ا  –عنًٕٛل ٔعالتمعْع  عن طاٚال عنةٙ ت فء 

ًم عالتضعا٘. ٔكيم انير ٚعيكم لٕعييل فعلهيا اع هٛيا  ييعو تٛسيٛا لعالتمعِ عنًضعا نهل

ٔتًُٛا عنة عال عنةميعا٘ ٔعنة يعاد عن ُٛيٙ لهيٗ طاٚيل عنةكعييم عنض ٛ يٙ ٔ يٕال انيٗ 

 عالتضعا ٔتث ٛم اكعيةِ.

                                              
( ييييطاٗ عناٛقنييٙ: عنًكيياد عنلالييٙ عنك ٛييال َيي ع  عنًسيية  مل ياكيية ااعاييع  عنٕايي ي عنلالٛييال )لٛييأ  24)

 . 89(ل ص 1989

 . 279 – 276ل عنمًٛهٙ؛ عنًي ا عنسعللل ص 36( هاعلٙل عنًي ا عنسعللل ص 25)
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 الواقع االقتصادي واالجتماعً يف املغرب العربً بعد مجود االحتاد املغاربً:   

قةيعا٘ ٔعالجةًيعلٙ ةقطيعا عنًكياد عنلاليٙل نلم علاز يع ٚةلهل لعنٕعقء عال

ْٕ عاةًاعا ل و عن  اي لهٗ تض ٛل عالكةاع  عنذعتٙ يٍ عنسهء عالاةاعتٛمٛا )عنض يٕد 

ل ع ييا(ل ٔتُييعيٙ امييى عنامييٕي عنكذعيٛييال ٔعَكعييعف  قطييعا عنًكيياد عنلالييٙ لهييٗ 

عن عاعل ٔيع ٚيعاب انر يٍ ت لٛيا نألايٕعم عن عاجٛيا ٔعنٕقيٕ  تضيم عيكٕطٓعل 

ضق لٍ يع ٚةاتب لهٛٓع ييٍ يعيكق  عجةًعلٛيا لهيٗ عنييلٛ  عني ع هٙ فيٙ عيٕ  ف

 تُعيٙ عنضمى عنسكعَٙ ٔزٚعاي عنًةطه ع .

عٌ  قطعا عنًكاد عنلالٙ تل  يٍ عكثا عةقطعا عنلالٛا علةًيعاع لهيٗ عن يعاع 

فييٙ تييٕفٛا عنكييذع ل ٔٚعييٛا عنيي لق انييٗ  ٌ عنيي ٔل تكييٌٕ فييٙ اعنييا ت لٛييا ااع كعَييم 

% ٔتكٌٕ عًٍ يُط ا عالاية قل عنكيذعيٙ  ٔ لي و  30عنكذعيٛا عكثا يٍ  عاةٛاعاعتٓع

%. ٔنًع كعَم  قطيعا عنًكياد 15عنة لٛا ااع قهم َس ا يع تضيم لهّٛ يٍ اذع  لٍ 

% فيٙ عنًضع يٛم عالايةاعتٛمٛال فٓيذع ٚلُيٙ  60عنلالٙ تلةًي  لهيٗ عن يعاع لُسي ا 

ٔقٕلٓع فٙ عاا عنة لٛا ٔي عطاْع
(26)

. 

  67, 277ّ لهكم عنً َٕٚٛا عن عاجٛا ةقطعا عنًكاد عنلالٙ ٔفٙ عنٕقم َاس

                                              
 عن عْاي ٔيع ٚةلهل لثقطعا عنًكاد عنلالٙل عَ ا:( يٍ عجم عنًةٚ  يٍ عنةاع ٛم لٍ ْذِ 26)

Marin. G. Weinbauw: Food Development and politics in the middle East, West view press, (Baulde 

1982),p. 180;  

 ؛ 133ص  (ل1993(ل )عن عْاي 78 قف  ه   قف: بنٛع  عنة لٛا ٔعنةًُٛا عنلالٛا عنًسة هال يمها هةٌٔ لالٛال عنل ا )

 ؛37 – 35جًعل: عنًي ا عنسعللل ص 

 ؛335ل 322ل ص 1994 ُ ٔم عنُ   عنلالٙل عنُ   عالقةيعا٘ عنلالٙ 

ال  اسيٍٛ فيةو هللا: عنةًُٛيا عنًسية هال عنًةطه يع  ٔعالايةاعتٛمٛع  ٔعنُةيعي ل ياكية ااعايع  عنٕاي ي عنلالٛيال 

 .207(ل ص 1995)لٛأ  
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يهٛعا أالال ٔتاكم تث ٛاعتٓع َٔس ةٓع فٙ عنُعت  عن يٕيٙ عإلجًيعنٙ لهكيم فيٙ تيَٕ  

% ل ٔفييييٙ يٕاٚةعَٛييييع         59, 1% ل ٔفييييٙ عنًكيييياد 73% ل ٔفييييٙ عنمةعيييييا  50, 7

% ل ٔ ييُام إَٚييع يةاعقًييا220, 6
(27)

عنضمييى عنسييكعَٙ . ٔفضييق لييٍ انييرل تةعٚيي  

انيٗ  2000ةقطعا عنًكاد عنلالٙل اا ٔ م كًع تعٛا عإلايعيٛع  عناايًٛا نهليعو 

يهٛييٌٕ َسييًال  9, 333يهٛييٌٕ َسييًا يٕزلييا لهييٗ عنعييكم عنةييعنٙل تييَٕ   75, 527

 28, 783يهٛييٌٕ َسييًال عنًكيياد  5, 171يهٛييٌٕ َسييًال نٛ ٛييع  29, 809عنمةعيييا 

َسيًايهٛيٌٕ  2, 431يهٌٕٛ َسًال يٕاٚةعَٛيا 
(28)

. اٌ ْيذع عنضميى عنسيكعَٙ عنًةُيعيٙ 

%  إُٚع إف ٚةٚ  يٍ تثزو عنٕعقء عالقةيعا٘ عنليعجة ليٍ ته ٛيا  3 – 2, 6لُس ا 

يةطه ع  عنٕعقء عالجةًعلٙل ٔٚ فء انر انٗ تُعيٙ عنًعكق  عالقةيعاٚا ٔي اجعتٓع 

اييا لييٍ عالجةًعلٛييال ااع يييع لافُييع  ٚضييع عٌ عإلايييعيٛع  عنم ٚيي ي  كيي    اقعيييع ي ٛ

)عنا ا عن عا٘( فٙ كم يٍ يٕاٚةعَٛيع ٔعنًكياد ٔعنمةعييال ٔ هيعا  انيٗ عٌ َسي ةٓع 

% لهيٗ عنةيٕعنٙ 27, 1%   ٔ   40, 2%   ٔ   40تةمعٔز فٙ عةقطيعا عنثق يا 
(29)

  .

فضييق لييٍ لٕعيييل   يياٖ تةلهييل لييع ةقف  ٔنٕٚييع  كييم قطييال ٔع ييةقف عةَ ًييا 

ا ٔعالجةًعلٛيا ٔعنث عفٛيا ٔ زييا عن ًٚ اعطٛيا عنسٛعاٛا ٔعتمعْعتٓع عناكاٚا ٔعالقةيعاٚ

ٔعةقهٛع  عال ُٛا ٔاٛاْعل ٔكم انر ٚ فء انٗ عأاي عنلًيم عنًعيةا  لهيٗ طاٚيل 

عنةكعيم ٔعالَ يعع نةمعٔز عنٕعقء عن عيى لعنلٕاي انٗ تالٛم بنٛيع  عنلًيم عالتضيعا٘ ييٍ 

 ج ٚ  ٔااى )عاةاعتٛمٛا نهك ( لًع ٚ  و اععا عةجٛعل ٔيسة  هٓع. 

                                              
 ل  اضع  يةل اي؛1998ٙ نهةًُٛال عنًمه  عنثعَٙل ج عٔل عن ٔلل عنلعو (  عن ُر عن ٔنٙل عنةًٕٚم عنلعن27ً)

 ل  اضع  يةل اي.1998 ُ ٔم عنُ   عنلالٙل عنة اٚا عالقةيعا٘ عنًٕا ل عنلعو 

(28 ) Human Development Report 2000, (UNDP), many pages. 

( ل        ص 5( ج ٔل اقى )1997لٛأ  ( ل )217( يمها عنًسة  م عنلالٙل ت اٚا عنةًُٛا عن عاٚال عنل ا )29)

189. 
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Abstract 

The Arab Maghrib and the Necessity For 

Regional Gathering 

Dr. Mohammed Ali Dahish
(*) 

The Arab Maghrib owns all those geographical, historical, 

national, religious and economical features (elements) that lead to 

the unity. 

This necessity of this union today is imposed by the internal 

and external crises which the states of Maghrib suffer from; such as 

the crises of food especially strategic articles, the crises of borders, 

the question of Sahra, external (foreign) indebts, and the impressions 

of international economic unification. Therefor, the union of these 

states becomes a necessity nowadays.    
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