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    ةستاذاال

  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ةساعدم ةأستاذ
    تبسة -العريب التبسي جامعة  

  
  
  

  : الملخص
لعربي من منظور وظیفي تهدف هذه الدراسة إلى تقدیم تصور إقتصادي لمنظمة إتحاد المغرب ا

جدید، وذلك من خالل تحدید اإلطار المفاهیمي لعملیة التكامل اإلقتصادي، وتحلیل األسس النظریة للمقاربة 
الوظیفیة الجدیدة في تفسیر التكامل، وكذا تحلیل السیاق التأسیسي إلتحاد المغرب العربي، وصوال إلى تحلیل 

  .وظیفیة الجدیدةأهداف إتحاد المغرب العربي من منظور ال
وقد خلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من تنوع األهداف المتضمنة في المعاهدة المنشأة إلتحاد      

المغرب العربي على الصعید اإلقتصادي من خالل المعاهدات واإلتفاقیات المتبادلة بین الدول المغاربیة، إال أن 
نتظرة، بالنظر للعدید من الصعوبات والمعیقات التي أدت إلى التجسید العملي لهذه األهداف لم یكن بالصورة الم

  .فشل وعدم فعالیة المنظمة ككل
  

Summary: 
               This study aims to provide an economic vision for the Arab Maghreb 
Union with new perspective career, by identifying the conceptual framework for the 
process of economic integration, and analysis of the theoretical foundations of the 
new functional approach, by analyzing the founding context of the Arab Maghreb 
Union, also  the objectives of the Maghreb  Union with new functional perspective. 

The study concluded that despite the diversity of objectives contained in the 
establishing treating of  the  Maghreb Union on the economic level through treaties 
and agreements exchanged between the Maghreb countries, but at the practical 
levels  of these goals was not the image expected, cause many difficulties and 
obstacles that have led to the failure and lack of the effectiveness of the organization 
as a whole.  
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  :مقدمة

ا حيو مدخال قلي امل الت اللالعتمادعد التحديات ة ملواج الزما وأمرا ما ا

ض البقاءع مقومات إ تفتقر ال الدول من كث ضعف لعوامل تجاوز من امل الت يتجھ ملا الدول،

ا وقدرا الدول ذه انات إم ع قيود من يفرضھ وما ، غرا ا ا وح ا واقع بفعل ستقرار و

و ما جتماعية و و ، والسياسية ق قتصادية فر السيا الفكر عليھ وأكد الدولوعاه وأدركتھ ي

بمسا ن العشر القرن من نات الست منذ قيا إفر قلي امل الت حركة إرتبطت حيث قية، فر

املباشر ا إستقالل ع ا حصول عد املختلفة صعدة ع ا إراد إستغالل إلستكمال قية فر الدول

امل الت ال وأش مسا تنوعت وقد ة، ستعمار الدول وأطرعن شاملة ة قار أطر ن ماب القارة

والفشل النجاح حيث من ا ا خ وتفاوتت ، جزئية موضوعية أو   .إقليمية

تمتد وال ، قيا إفر شمال رت ظ ال التجارب أبرز من ي املغار امل الت ة تجر عد و

تج خالل من ستقالل عد فعليا لتجسد ة ستعمار ة الف إ ا ةجذور شار س نة ال ة ر

سنة توقفت1964الدائمة ة التجر ولكن ي، مغار إقتصادي امل وت إندماج عث ألجل أقيمت وال م،

ما1975سنة املنطقة لتدخل عديدة ألسباب و م باردة، ا حر جديدة شبھ رت ظ أن إ الوضع إستمر

النظام ية ب مستوى ع عة سر أبوتطورات من وال ، ربالدو ا اية بوادر اب إق ا معامل رز

العمالق تصاعد مع خاصة الدولية العالقات مؤثر كمؤشر قتصادي العامل روز و الباردة،

عشر ع السا ي العر املغرب إتحاد شاء وإ ي املغار ت الب إ للرجوع الدعوة انت نا ومن ي، ور

اير ف   .م1989من

ال املغرب إتحاد مسيمثل ا ية املغار الدول تضم وسياسية إقتصادية مجموعة ي يا،: عر لي

التعاون وإقامة دولھ ن ب خوة أواصر ن تثم إ دف تكتل و و تانيا، مور ، املغرب زائر، ا س، تو

تنظيم شاء إل كمحاولة ي العر املغرب إتحاد تأسس فقد ي، املغار امل الت تحقيق أجل من سيق والت

يإقلي عاو جما إطار ارجية ا ا عالقا نظم و عضاء للدول كة املش املصا   .عضد

ع ك ال يحاول ونھ مية من كب قدر ع الدراسة موضوع أن يت سبق مما

تحليل خالل من ة التجر ذه ل قتصادية وانب ا إ بالتطرق وذلك ، ي املغار امل الت ة تجر

دا وعليھأ امل، للت ديد ا الوظيفي الطرح ع ذلك معتمدين إقتصادي، بمنطق تحاد ف

التالية الية ش إعتماد تم املوضوع ذا ة   :وملعا

ندماج و امل الت لتحقيق ية املغار الدول ا إعتمد ال قتصادية ة املقار ما

  قتصادي؟
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إعتمدنا الية ش ذه ع عناصرولإلجابة ع أر ع ية مب طار: خطة ول ناول ن

شأة ال ي العر املغرب إتحاد الثالث و امل، للت ديد ا الوظيفي الطرح ي الثا و امل للت ي املفا

جديد وظيفي منظور من ي العر املغرب إتحاد داف أل قتصادية القراءة ع الرا و ، داف   .و

املفا: أوال املطار للت   :يمي

قتصادي . أ امل الت ف  :عر

قتصادي امل بالت أو'' :يقصد قتصادية املصا ة املتقار الدول من مجموعة إتفاق

ن ب سيق بالت ا بي فيما موال ورؤس اص و السلع حركة ع القيود إلغاء ع غرا ا املوقع

الذ التمي إلزالة قتصادية ا السياساتسياسا ذه ختالف إ راجعا ون ي   .1''ي

إ قتصادي امل الت مصط ش ال'' :كما القيود افة إلغاء ا بموج يتم ال العملية

عبئة و تجميع ع والعمل قتصادي، امل الت منطقة عضاء الدول ن ب التجارة حركة عوق

واملا ة شر وال نتاجية فيھاملواد تتوافر واحد، إقتصاد ا وكأ تصبح ح الدول ذه لدى املتوفرة لية

افة قتصادية السياسات سيق ت إ مر ت لي موال ورؤوس فراد و السلع إنتقال ة حر

  2''.املجاالت

ون ي قد كما وشامل عام امل ت ون ي قد قتصادي امل فالت أعاله ن وم املف إطار و

قطاعاتت جميع ع واحد وقت امل الت إجراءات تطبق أن ول بالنوع يقصد حيث ، قطا امل

مقصورة امل الت عملية فيھ ون ت الذي و ف القطا امل الت أما فيھ، طراف الدول قتصاد

محدودة قطاعات أو واحد قطاع   3.''ع

بيالباالسا قتصادي العالم عرف بأنھ Bella Balassaو امل وثيقة'' :الت عالقات إقامة

أو ن لدولت قتصادية القطاعات ن القائمة أك ب التمي ر مظا وإزالة ا، بي ندماج تحقيق بإتجاه

ة متم جديدة إقتصادية وحدة ن و وت القطاعات ذه ن   4''.ب

فاجدا ما Vajdaأما و التجاري امل الت من ن نوع ن ب م   :فقد

السوق الت - خالل من املجتمع:امل نطاق داخل املنتجات تداول انية إم يكفل والذي

عائق دون ام  . الت

نتاج - خالل من امل ال:الت الذي نتاجية الفروع مستوى رفع بواسطة يتم يمكن والذي

قلي املستوى إ الوطنية دود ا ضمن املث ا حدود  5.بلوغ

ش ما و س أن ويمكن كة مش مسائل حول تتفق ا أ السابقة ف التعار من   :فھ

غرا - ا املوقع أو قتصادية املصا ة متقار دول ن ب ون ي قتصادي امل الت أن

امل للت محفز ك مش  .كعامل

عضاء - للدول وإقتصادي إجتما تفاعل نتاج و امل  .الت
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مت - قطا امل ت إما ن صورت امل الت شامليأخذ امل ت أو  .درج

حركة - ر تحر ق طر عن املعنية للدول قتصادية السياسات توحيد إ امل الت دف

ثمارات س و العاملة اليد ، دمات وا والسلع موال رؤوس من نتاج عوامل  .إنتقال

قتصادي-ب امل الت   :مراحل

در  عدة أو ال أش عدة يأخذ اج، كم قتصادي امل لماالت امل الت درجة وتزداد جات،

ذه و ، امل الت درجات آخر و واحدة وحدة ار نص إ نصل ح أخر إ ل ش من إنتقلنا

التجاري، املدخل ع وتقوم ، قتصادي امل الت أدبيات ونمطية عة شا أصبحت طوات ا

الدرج ذه حدد من أول باالسا بيال قتصادي العالم عت يو ا نو خمس و   :ات

رة -1 ا التجارة  :منطقة

عضاء، الدول ن ب ة التجار املبادالت ر تحر ا ف يتم قتصادي امل الت مراحل سط أ عد

ل تحتفظ الوقت نفس و ا بي فيما السلع تدفق ع الكمية والقيود مركية ا فة التعر بإلغاء

من ماتراه فرض ا بحق عضوة رةدولة ا التجارة منطقة خارج العالم دول با ع قيود من   6.اسبا

ي -2 جمر  :إتحاد

القيود افة و مركية ا الرسوم افة بإلغاء عضاء الدول قيام ل الش ذا يتضمن

ار ا العالم إزاء مركية ا فة التعر توحيد إ باإلضافة السلع، ع   7.الكمية

كة -3 مش  :سوق

ل الش ذا ب عيذ أيضا القيود افة إزالة ق طر عن ي مر ا تحاد من عد أ خطوة

سوق عضاء الدول ل ش ذلك وع عضاء، الدول ن ب موال ورؤوس العملة إنتقال حركة

تامة ة بحر موال ورؤوس اص و السلع إنتقال ا خالل من يتم   8.واحدة

إقتصادي -4  :إتحاد

أك من ل الش ذا نفسعت ع شتمل حيث تطورا قتصادي امل الت ال أش

يضاف لكن نتاج، عوامل ر وتحر مركية ا للرسوم إلغاء من كة، املش السوق وشروط خصائص

سب تك ال قتصادية املؤسسات من العديد شاء إ وكذا قتصادية السياسات سيق ت ذلك إ

ذا  و سيق، الت ذا تحقيق جزءسلطة عن نازل ت قتصادي تحاد عضاء الدول فإن طار

قتصادية ا سياد   9.من

إقتصادي -5  :إندماج

تتضمن إذ قتصادي، امل للت مشروع أي ا إل يصل أن يمكن ال ة خ املرحلة ذه

السابقة ع ر املراحل إ   :باإلضافة
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 قتصادية السياسات  .توحيد

 سلطة السياساتإيجاد ذه لتنفيذ موحد إداري از وج عليا  .إقليمية

 املية الت املنطقة دول ع للتداول موحدة عملة  .وضع

ا وخضوع الذاتية التنفيذية ا سلطا تقليص ع عضو دولة ل تتفق املرحلة ذه و

قتصادي امل الت أن ع ذا و العليا، قليمية للسلطة املجاالت من الكث إال التام يحتاج

فعلية سياسية وحدة إ للوصول محدودة   10.طوات

امل-ثانيا للت ديد ا الوظيفي   :الطرح

بزعامة ديدة ا الوظيفية ل اسش ست النظريErnest Haas أر الفكري طار

ق امل الت دمة إقليمية ة مركز مؤسسات خلق ع ا ترك خالل من ية ور تصاديللمجموعة

للوظيفية تمون ي الذين ن املنظر من امات إس إ باإلضافة ية، ور املجموعة عضاء للدول

أمثال ديدة ي'' ا يو إي ش وEmitaieEtzioni'' إمتياي دو و Karl DeutchJارل ف ، جوز

م وJozef .Nye ناي للظا و. غ ة فكر مرجعية مات املسا ذه من مة مسا ل رةتمثل

املية   .الت

ة للمقار ا تصور اضات ف من مجموعة ع ديدة ا الوظيفية إعتمدت وقد

ي ا تجمل وال قليمية املية   :الت

الدو -1 طار امل الت من بدال وي ا امل الت ع  .عتماد

ة -2 متم انة م تحتل ال ة يو ا القطاعات بالشروع ون ي امل الت

ام الت املسار تدخل ال الدول  .إقتصاديات

العملية -3 السياسية حزاب و والنخب املصا جماعات إدراج وجوب

املية  11.الت

املية -4 الت العملية شاء إل قلي املركزي للتنظيم الوالء  .عنصر

املسا -5 إ التقنية الفنية املسائل من نتقال خالل من التدر س سي لئلال

 .السياسية

او -6 التعميم شار مبدأ يؤدي  Spill – overن قطاع امل الت أن ع الذي

خرى  القطاعات بقية امل والت شار ن  12.إ

داف: ثالثا و شأة ال ي العر املغرب   :إتحاد

ي–أ العر املغرب إتحاد س املغار : تأس القمة إ ي العر املغرب إتحاد قيام اليرجع ية

خ بتار زائر ا ة املغار القادة ي،1988جوان10جمعت الثا سن ا املغرب ملك مشاركة و م

خاصة، ة زائر ا ية واملغر عامة ية املغار العالقات من جديدة مرحلة ميالد عن رسميا إعالنا ت وإعت



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قراءة إقتصادية لألهداف من منظور الطرح الوظيفي الجديد: إتحاد المغرب العربي   ـــــــــــــــــــــــ

- 242 - 

املغ القادة رغبة عن ع الذي زرالدة بيان إصدار ا خالل من تم دوال يم ي مغار إتحاد إقامة ة ار

مختصة نة شكيل ع بالعمل بداية ذلك ان و دولھ، ن ب قتصادي امل الت من نوع لتحقيق

و سبل ذلك،و تبحث تحقيق بمراكش ما و كيفيات ة املغار القادة إجتماع خالل عليھ التأكيد تم

خ الرس1989فيفري17بتار عالن تم حيث يم، العر املغرب إتحاد ميالد   13.عن

ي-ب العر املغرب إتحاد داف   :أ

عاد ذات داف من بمجموعة امل الت إرساء ألجل ي العر املغرب إتحاد دول إنطلقت

ما ضمن ص تت وال ي املختلفة، العر املغرب إتحاد شاء إ دة معا من الثانية املادة نص   :جاء

 ا خوة أواصر ن ببعضتمت ا عض ا وشعو عضاء الدول ط تر  .ل

 ا حقوق عن والدفاع ا مجتمعا ية ورفا تقدم  .تحقيق

 نصاف و العدل ع القائم السالم صيانة مة  .املسا

 امليادين مختلف كة مش سياسة  .ن

 و اص تنقل ة حر تحقيق ع جيا تدر ورؤوس العمل والسلع دمات ا إنتقال

امو  بي فيما  14.ال

عث ال قيقية ا قتصادية داف شف س أن يمكن املادة ذه نص خالل ومن

ي العر املغرب إتحاد ا   .ألجل

تحقيق - و تحاد دول عاون من دف ال أن ع ي العر املغرب إتحاد شاء إ دة معا قضت

أن والشك ا، حقوق عن والدفاع ية املغار للشعوب أفضل كبحياة حد إ مرتبط دف ال ذا

تتخذ الغاية ذه ولتحقيق الدول تلك شعوب ن ب خوة أواصر ة تقو شأنھ ومن ، السيا دف بال

التالية  :جراءات

 حديث عل أساس ع الصنا القطاع ر  .تطو

 دول حاجات توف يتم بحيث ، الصنا القطاع مع التوازن وتحقيق الزرا القطاع ر تطو

والصناعيةا والطبيعية الزراعية املنتجات من ي العر  .ملغرب

 ع للبضا النقل حركة يل س و مركية ا واجز ا إلزالة الالزمة عات شر ال إصدار

وع ي، املغار التنظيم إطار ية املغار الدول ن ب موال ورؤوس والسلع دمات وا اص و

وال النقدي التعامل أسس توحيد يجب منذلك الوطنية الصناعات حماية غرض الضر ل ي

ية جن  .املنافسة

 ح ا ر تطو مر قت و ممكنة، كفاءة بأع ا إلستخدام ا وتدر ة شر ال املوارد ر تطو

و املالية املؤسسات سي ع قادرة ة شر إطارات ن و ت و يمكن  .تحادية قتصادية
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 وتط العامة املرافق ر قتصاديتطو للنمو معدل أع لتحقيق العلمية الطرق أحدث بيق

ي  15.املغار

عام ي املغار الرئاسة ملجلس إجتماع أول حدد داف ذه مراحل1990ولتحقيق عة أر م

املراحل ذه و امل للت مرحلة آخر إ الوصول ألجل ا وفق نتقال   :يتم

عام - حر تبادل منطقة  .م1992إقامة

عامإقام - ي جمر إتحاد  .م1995ة

عام - كة مش سوق شاء  .م2000إ

ي - املغار لإلتحاد مرحلة كآخر إقتصادي إتحاد إرساء إ  16.الوصول

مجمعات وكذلك ، ية مغار إقتصادية ات شر خلق الضروري من فإنھ ذلك ولتحقيق

املغار السوق إ الوصول و دف وال تناف س ول ام ت إطار روابطصناعية ودعم كة، املش ية

كة املش ية ور السوق مع وكذلك ، خرى املجموعات مع جديدة امل وت   17.عاون

ا ل ول ك الشر عد وال السوق، ذه أمام التفاو ا مركز ة تقو أجل من وذلك

السوق  مع ية املغار ارجية ا للتجارة خطر لون ش ن إقتصادي ن ملنافس يةواملتضمن   .ور

عا جديد-را وظيفي منظور من ي العر املغرب إتحاد داف أل قتصادية   :القراءة

ما خالل عن من مس ا للدول ة املغار القادة أن نجد متفحصة نظرة و إليھ التعرض تم

العابدي ن ز سية التو ة ور م ا وعن ، القذا معمر اكية ش الشعبية ية اللي ية العر ية ما نا

ية املغر اململكة وعن جديد، بن الشاذ الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م ا وعن ، ع بن

الذين م و ، ع الطا أحمد سيدي ولد ة معاو تانية املور سالمية ة ور م ا وعن ي، الثا سن ا

تحاد ذا خالل من يؤسسو أن أرادو م، لدول العليا السياسية رادة وييمثلون ج إقلي امل ت

لقيام ساسية لفية ا أن شف س نا و مس، ا املنطقة دول يضم ي يمغار العر املغرب إتحاد

وي ا امل الت إ يدعو الذي ديد ا الوظيفي من. الطرح مجموعة امل الت ألجل تحاد حدد وقد

إرتباط إ ش بل فحسب قتصادي املضمون ع يقتصر لم شود امل امل فالت املتنوعة داف

س و الثقافية منية السياسية عاده بأ املضمون  .انيةذا

دمات وا اص تنقل ة حر لتحقيق جيا تدر العمل ع ي العر املغرب إتحاد عتمد و

أن يت إقتصادية نظر ة وج ومن كة، املش املشروعات شاء إ وع موال، ورؤوس والسلع

سس املرحلة وظروف لشروط يأة امل كة املش السوق مرحلة بلوغ إ حقا دف مراكش دة معا

إم نتقال و للدفع بالضرورة يؤدي و املرحلة ونجاح بلوغ أن بمع قتصادي، تحاد رحلة

يحدث ذا و ، بيالباالسا قتصادي العالم ا حدد ال قتصادية الدرجات حسب ع املرحلة
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إ أو كمراحل الفنية التقنية املسائل من نتقال خالل من التدر س سي السياسيةال املسائل

ما ذا و ، ام الت املسار أو للعملية ائية ست كمرحلة أر عند ديد ا الوظيفي الطرح مع يتطابق

والتطور  التصاعدي نتقال ذا يتم شار ن عامل فبواسطة   .اس،

و امل الت آليات ن ب دافھ أ خالل من ي املغار تحاد وال يمزج السوق ع املندماج ت

فال ببعض مرتبط ما وكال نتاج، الوحدات ع ونوع كم ر تطو يتم لم إذا السوق توسيع من جدوى

واملدخل التجاري املدخل ن ب املزاوجة تم حيث ومثمر ومنطقي إقتصادي توجھ ذا و ، نتاجية

تحاد لدول نتا للتخصص صبغة إقامة أجل من وذلك ،   .نتا

قر  مكن دولو أن ة زاو من نتاج و السوق آلي خالل من امل الت التوجھ ذا اءة

التخصص عيد حد إ ان شا ت يا ولي زائر فا ا، إقتصاديا تركيبة حيث من تختلف املنطقة

واملغرب س تو وتجھ امة، وحيوانية معدنية ثروة ع فتتوفر تانيا مور أما ، والنفط الطاقة مجال

الزراعية الصنا)سمدة( الصناعات الك لإلس املوجھ الفال نتاج وكذلك الفواكھ،( ،

وت الز تون، املصا) الز عتبار ن ع خذ تم فقد ذلك وألجل املنتوج، ذا أك تتخصصان ما ف

ع ا بإعتماد ي الذا ا إكتفاء تحقيق محاولة خالل من ية املغار للدول ة،املختلفة و ا ا انيا إم

املنتجات عض ا مع ك ش وال ، ية ور السوق من القادم السل غراق   .وتجنب

غ ولكن مختلفة، مصا وجود ع يقوم دافھ أ خالل ومن دائما ي املغار امل الت إذن

لدولھ، قتصادي باإلستقرار مر علق إذا خاصة امل الت ألطراف يقولمتناقضة كما فاإلختالف

املستوى ع التنافس بدل امل والت لول ا عن البحث الرغبة يولد الذي و اس ست أر

ار   .ا

تندرج إتفاقيات عقد إ التوصل تم تحاد دول ن ب قتصادية العالقات ر وتطو ولبلورة

ا م نذكر وال طار   :ذا

 املنتجات بادل ب خاصة زائرإتفاقية با وقعت تحاد دول ن ب 1990-07- 23الفالحية

ا دف  :و

والرسوم - مارك وا الضرائب من املتبادلة الزراعية املنتجات  .إعفاء

الضرائب - من املعفاة الزراعية املنتجات ر تطو ا م م ي الغذا لألمن نة  18.وضع

ما ذا أس و ماية ي العر املغرب إتحاد دول محاولة ع ويدل الداخلية ا ع واق باإلعتماد

 .الذات

سادت ما و ال الفكرة عن التخ و قتصادي ا جان داف ذه ع كذلك يالحظ

و املية الت ة ة'' التجر ثمار س نة ال ة ات و1964سنة''  تجر املقار ن ب ختيار املثمثلة
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ا سياسات الشاملة أو خاللالقطاعية من ي املغار فاإلتحاد قتصادي، سيق والت والتقارب لتعاون

، القطا سلوب إ وء ال من عا ما اليرى شئة امل دة املعا ة املو قتصادية دافھ أ

املناسبة الشروط توف فعالة أداة ل ش أن يمكن بل الشامل، تحادي للعمل عائقا فيھ واليرى

عاو  شامللتحقيق إقتصادي   .ن

عود ية املغار الدول قتصادي امل الت الية إش مع التعامل ية من التحول أن يبدو

السابقة ة التجر ة–إ ثمار س نة ال ة عتقاد-تجر ة عدم ت أثب وال املجال، ذا

الثنائ لإلتفاقيات الكب العدد إ باإلضافة تناقض، أو البعضبتضارب قطع ال كة املش ع واملشار ية

عقد خ تار قبل وذلك املعنية، للدول قتصادي الواقع ملموسة حقيقة وأصبح عيدة، أشواطا ا م

بلغ حيث ، ا ل تجا أو ا تجاوز الصعب من أصبح تفاقيات و ع املشار ذه أن أي ، دة املعا ذه

ة الف خالل من م تجارة49احو 1988 -1983عدد مختلفة وميادين مجاالت شملت دة معا

ودبلوماسية سياسية ة، عسكر مجاالت نقل، ة، بنوك، ،   .ا...وصناعة

ذر ا ع طا و قتصادي ا شق خاصة ة التجر ذه ل املم ء ال أن القول ونافلة

املغار قتصادي السيا املجتمع ذا بناء والتدرج   .يوالتعميم

ض يف والذي ية، املغار للدول يوي ا القطاع تحدد لم ا أ دة املعا ذه ع عاب ما لكن

ال ا و مثلما ، العليا ات املستو إ الدنيا اتھ مستو من امل الت تحرك ال القاطرة ون ي أن

لدول  يوي ا القطاع يمثل والصلب ديد ا قطاع ان ال ية، ور ة للتجر سبة عندبال املجموعة

زراعية، ة، تجار صناعية، إقتصادية، قطاعات إ باإلشارة ية املغار ة التجر إكتفت وإنما ا، شا إ

املسألة ذه يو بند أي تضع ولم ، عامة بصفة سانية إ فنية،   .تقنية،

البدء امل الت ة تجر إلنطالق ط ش اس ست ألر ديد ا الوظيفي الطرح حسب ودائما

والصلببإس ديد ا قطاع مثال امل الت دول ن ب حساسية أي الث ومتواضعة سيطة داف أ داف

وتوجيھ جديدة ئة ب بناء ع قادرا ان أنھ إال القطاع ذا ساطة من غم فال ية، ور ة التجر

الت ونماذج مناللعالقات إ والنخب الدول ن ب إع( أخرى فاعالت فرصة ألملانيا ،أعطى الثقة ادة

ملانية قتصادية ضة ال مراقبة فرصة سا القطاعات) ولفر ذه الناشطون بدأ الوقت نفس و

ع عمل القطاعات ذه ونخب نقابات دأت و م، أسواق توسيع ع عملون ة يو ا قتصادية

دراك تزايد يجة ن ان النخب قيم التحول ذا و ، موحد خطاب قتصاديةإيجاد ا مصا بأن

تقتنع ئا فش ئا وش ، ص الوط املجال من أك جديد إقتصادي مجال فعالية بأك تتحقق

حدث و قليمية، املية الت ة املركز املؤسسات من ديد ا ل الش إ م والءا ل تحو بضرورة النخب

إ ما يج سم ن و والذي ، التدر س سي بال اس ست املر الت وإيرادات فؤائد   .ة
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ضآلة العم الصعيد ع ي املغار امل الت ملسار البارزة السمة أن إ شارة وتجدر

أغلب تطبيق عدم عن ناتج وذلك القطاعات، عض ود الر حد إ تصل وال املحققة النتائج

ل أمينا اسا ع إ املسار ذا مردود جاء لذلك امل، الت القليلإتفاقيات عن أما ، املضطرب الواقع ذا

فيماي إليھ التطرق تم س إنجازه تم   :الذي

املناجم صعيد سنة و ع إ القطاع ذا لم ،1995املحروقات ي املغار امل الت إنجاز أي

مثل طراف ثنائية إتفاقيات سوى ناك يكن  :ولم

ب - وذلك ، بورمة حقول إلستغالل س تو زائر ا عإتفاق زائري ا الغاز إستغالل خصوص

س  .تو

ا - قدر إنتاجية بطاقة س تو ع يطا زائري ا الغاز ا12أنبوب سنو مكعب م  .مليار

س - وتو يا ولي زائر ا ن ب بـ1988-05-22إتفاقية يا لي الغاز3،6إلمداد من مكعب م مليار

حس نبوب ا ع ال سية التو املناطق د اوتزو إحتياجا  .ب

و - ، املحروقات مجال مختلطة ات شر ثالث خلق يا ولي زائر ا ن ب ومي ح إتفاق نتج

ات وشر ، ياء يوف ا ية اللي ة زائر ا الشركة ، ول الب وإنتاج إلستغالل ية اللي ة زائر ا الشركة

ة وكيماو الب  .الصناعات

مح جل أن الذكر السالفة للمعطيات انتواملالحظ واملناجم الطاقة قطاع امل الت اوالت

عام الشامل التقارب من نوع إ أدت ذلك ومع ثنائية، إتفاقيات ل نة1989ش شاء بإ

القطاع ذا لإلتحاد العامة السياسة ام إ خلق دف ولية الب للصناعة ية   19.مغار

تح دول ن ب ة التجار املبادالت مجال الو جدا شمة مح ا نجد حدود اد إ% 3تتجاوز

إ% 7 تصل ي ور تحاد دول مع ا مبادال نجد ن ما% 80ح وإذا ا ، يھ قارنا البي باملبادالت

إ تصل وال ي ور تحاد دول ن م% 50ب ضآلة مدى نلمس ارجية ا ا تجار م من

تحاد البي التجاري ماالتبادل ذا و ي ي املغار دول ا ھ   :يو
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س  البلد زائر  تو يا  ا تا  املغرب  لي مور

  نيا

مجموع

الصادرا

إ ت

UMA 

الصادرا

ت

جمالي

  ة

الصادرا

ت

إ

UMA 

س   %10،09  4182  422،1  0،2  45،8  278  98    تو

زائر   %1،60  10909  175  18  32  36    89  ا

يا   1%  9740  98    36    15  47  لي

  %4،35  5749  250،1  2،5    126  53،9  67،6  ملغربا

تانيا   %0،07  507  0،38    0،36    0،02    مور

الصادرات

إ

UMA  

203،

7  

166،9

2  

440  114،2

6  

20،7  945،58 31087  3،04%  

الواردات

  جمالية

679،

2  

8283،

1  

5218،

7  

8440،

5  

581        

 الواردات

من

UMA  

3%  2%  8،4%  1،3%  3،5%      3%  

ي،رابح :املصدر حسا رقية ي، التكتلخو ومعوقات ضرورة ن ب ي العر املغرب إتحاد

ية: . قتصادي ور ية العر الشراكة لتفعيل كآلية ي العر قتصادي امل ص]ن.م.د[.الت ،419.  

املغرب إتحاد دول ن ب ة التجار املبادالت أن دول ا ال لألرقام قراءة خالل من نالحظ

متواضعة ي من%  3تتجاوز الالعر الكب زء ا أن كما ، ية املغار للدول ارجية ا التجارة من

ضر، وا افة، ا بوب ا تون، الز ت ز ، يوانية ا املنتجات ، الغذائية املواد يتضمن التجارة
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ولية والفوسفات( واملواد النفطية الصناعية) املنتجات املواد عض وآالت( و زة أج سيج،

التجمي أدوات عض و ونية، لك زة ج فوسفاتية، وأسمدة   ) .انيكيةـ،

مؤشرات التنوع قليلة ا ل ي و ية املغار الدول ن ب ة التجار التبادالت مستوى ضعف إن

منذ وي ا ام قلة ن وتب ، وي ا امل الت مجال ا ونوعي املحصلة النتائج مستوى ع

و  ياملراحل املغار تحاد س تأس   .من

  :خاتمة

ية، العر املنطقة املية الت ع املشار أقدم عد ي املغار امل الت مشروع أن من الرغم ع

تبلور حيث تانيا، ومور املغرب، زائر ا س تو يا لي من ل تضم وال قيا، إفر قارة شمال والواقعة

من ة ستعمار ة الف خالل التوجھ توحيدذا ضرورة إ ية املغار الوطنية ات ر ا دعوة خالل

واحد ة ج املغالنضال الوحدوي البعد تجسد وقد طنجةاة، مؤتمر ي من1958ر واملنعقد ،

الثالث حزاب ر: طرف التحر ة ج حزب املغرب، ستقالل حزب س، تو الدستوري زب ا

ا تجسدت وقد زائر، ا سنةالوط الدائمة ة شار س نة ال ة تجر مع فعليا 1964لدعوة

و امل ت خلق ية املغار الدول من عديدة محاولة وألسباب ة التجر ولكن ، إقلي إقتصادي إندماج

و واملحاور حالف سياسة املنطقة لتدخل ، اية فشلت إ الوضع وإستمر ، الثنائية تفاقيات

نات والثمان الباردة رب ا اية وادر ية و املغار بالدول دفعت ، وخارجية داخلية ظروف عدة إجتماع

عام ي العر املغرب إتحاد عث و ي مغار امل ت شاء إ التفك ضرورة   .1989إ

تصور وال ، إقتصادية ة مقار س التأس دة معا خالل من ي العر املغرب إتحاد وضع وقد

ا شاء إ ا خالل تكنمن لم املية الت ة التجر إنجازات ولكن ، ام الت ي املغار قتصادي لفضاء

وال ناة، املت قتصادية ة واملقار ، التصور آماال مستوى علقت ال الشعوب طموح مستوى ح

و للر ة الوحدو التجارب ذه مثل م ع بركب اق ل والتقدم التطور إ باملنطقة منتقال

وقواعد عالقات ظل تتم شراكة تحديات ا أغل وال ارجية ا التحديات ة وملواج ، املتطورة

قتصادية العالقات إطار الضعفاء ع اء لألقو يمنة آليات إال ما وال ، عادلة غ إقتصادية

قتصاد ل نو جائزة صاحب عب حد ع تقلي'' الدولية س ف  . J.E.STGLTTIZ'' جوز

وامش  :ال
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