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 نجوى الطاهر عبجالحميج سعيج.أ
 ةجامعة صبرات –كمية اآلداب والتربية 

 

 ص البحث:ممخ  
عذخ جاءت فكخة إنذاء االتحاد السغاربي مشح الخبع األوؿ مغ القخف التاسع 

ض أقصار السغخب العخبي إلى ضغػشات كبيخة مغ قبل الجوؿ االستعسارية نتيجة لتعخ  
أىسيا الدياسية واالقترادية، لحلظ تعػد فكخة إنذاء  ،دةليا دوافع متعجِّ  تالتي كان

 ،ح ضج االستعسار األوروبي الحجيثاالتحاد السغاربي إلى فتخة القتاؿ والكفاح السدم  
ـ، 9191حيث بدرت الفكخة وتع تحكيقيا عمى أرض الػاقع سشة  مصمع القخف الساضي

لحلظ يجب عمى السدؤوليغ لألقصار السغاربية ضخورة االتراالت الجورية مغ أجل 
تكػف شخيقًا  وحجة السغخب العخبي يجب أفْ  التذاور حػؿ قزايا السغخب العخبي؛ ألف  

 .لمػحجة العخبية كاممة
Abstract: 

The idea of establishing the Maghreb Union came from the 

first quarter of the nineteenth century as a result of the exposure 

of the countries of the Maghreb to great pressures by the colonial 

countries that had multiple motives, the most important of which 

were political and economic. The past, where the idea was sown 

and realized on the ground in 1989 AD, therefore, the officials of 

the Maghreb countries must have periodic contacts in order to 

consult on the issues of the Maghreb; Because the unity of the 

Maghreb must be a path to complete Arab unity. 
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 :المقجمة
بيغ ُدوؿ  ،ُتَعج  فكخة إقامة االتحاد السغاربي خصػة أولى لتجعيع أواصخ العالقات

 .العرػرمخ  ىوانجماجات ووجػجاف مذتخؾ عم ،ومعاىػجات ،ولغة ،جسع بيشيا تاريخ

السغخب  :مغ يجتاز تجخبة السخور عبخ دوؿ الذساؿ األفخيقي فالػاقع أف  
بل بعس األبشية ىشا وىشاؾ  ،ال يجج حجودًا بالسعشى السفيـػ ،وتػنذ وليبيا ،والجدائخ

 ،وبجأت دولة ججيجة ىشاؾ ،عالمة عمى أّف إحجى دوؿ السغخب العخبي انتيت ىشا
ًنشا نجج تجاخاًل أوبالتالي ف ،شبيعية تسشع االتراؿ ،ولكغ ال تػجج حجود أو عػائق

 .ػجود بيغ الكبائل السختمفة في كػل دوؿ السغخب العخبيسكانيًا في مشاشق الح
ىشاؾ نػعًا مغ التبايغ في اإلنتاج الدراعي والرشاعي بيغ  والججيخ بالحكخ أف  

 ،والفػسفات في السغخب ،دوؿ السغخب العخبي، حيث ىشاؾ البتخوؿ في ليبيا والجدائخ
َوؿ محط  وىػ ما جعل ،ىحا بجانب األنذصة األخخى  ،والدياحة في تػنذ ىحه الج 

َوؿ االستعسارية الصامعة  ،ومغ ىشا جاءت فكخة إنذاء االتحاد السغاربي ،أنطار الج 
ضت أقصار السغخب العخبي إلى فسشح الخبع األوؿ مغ القخف التاسع عذخ تعخ  

ضغػشات كبيخة مغ ِقَبل الجوؿ االستعسارية التي قامت بسحاوالت عجيجة لبدط نفػذىا 
 ،وتع  ليا ذلظ بالفعل ،ألقصار السغاربية التابعة لمجولة العثسانية آنحاؾوسيصختيا عمى ا

واحتالؿ  ،ـ9999ـ في احتالؿ الجدائخ وتػنذ عاـ 9981حيث نجحت فخندا عاـ 
لَ  ،ـ مغ ِقَبل إيصاليا9199ليبيا عاـ  احتالؿ الجدائخ البجاية الحكيقة لطيػر  وشك 

 .تمف أقصار السغخب العخبيوامتجاد االستعسار اأُلوروبي الحجيث لسخ
 :أهمية البحث

االتحاد السغاربي فكخيًا وتاريخيًا  البحث في تشسية التكامل بيغ دوؿ تكسغ أىسية
 .وحزاريَا اقتراديَا و سياسياَ 

ييجؼ البحث إلى إبخاز أىسية العسل عمى تحقيق فاعمية االتحاد  :هجاف البحثأ
 ،لتأشيخاتوضخوؼ العسل وإلغاء ا السغاربي عغ شخيق تػحيج التذخيعات والجسارؾ

 .العسمة في دوؿ االتحاد كأساس لتفعيل دور االتحاد السشذػدوكحلظ تػحيج القػانيغ و 
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 :التداؤالت
وىػ كيف نعيج فكخة اتحاد السغخب  ،تجور التداؤالت كميا حػؿ محػر أساسي

العخبي وكيف يسكغ تأسيديا في وعيشا ومشطػرنا الثقافي ومذخوعشا الحزاري التشسػي 
 .والشزالي

 :تقديمات البحث
 ع البحث إلى أربعة مباحث رئيدية، وىي كالتالي:دِّ قُ      

 :نذأة االتحاد المغاربي -المبحث اأًلول
ح ضج االستعسار فتخة القتاؿ والكفاح السدم   بي إلىػد فكخة إنذاء االتحاد السغار تع

األوروبي الحجيث مصمع القخف الساضي، حيث كاف وراء االستعسار األوروبي ألقصار 
 :دة أىسياالسغخب العخبي دوافع متعجِّ 

في أواخخ القخف الثامغ عذخ  والدياسية واالقترادية فسغ الجوافع الدياسية أن  
وبجاية القخف التاسع عذخ انحدخت السدتعسخات الفخندية في العجيج مغ مشاشق العالع 

اليدائع الستالحقة التي  كسا أف   ،كصخدىا مغ اليشج وكشجا ومرخ ،بعج أْف ُشِخَدت مشيا
 ،ؽ ججيجةع إلى آفاتتصم   ُمِشَيت بيا فخندا في أوروبا جعمت مغ الزخوري لفخندا أفْ 

خاصًة  ،وىحا الدبب جعل فخندا في حالة استعجاد الستعادة بعس ىيبتيا السفقػدة
اآلسيػية واألفخيكية  ،وأًف مشافدتيا بخيصانيا قج استحػذت عمى اليشج وبعس األقصار

 .الغشية بسػاردىا
ـ ضع الجوؿ االستعسارية األوروبية 9991مؤتسخ فييشا الحي ُعِقَج عاـ  كسا أف  

ز مغ ية فخندا في رغبتيا في احتالؿ أقصار السغخب العخبي؛ بيجؼ التخم  دعع ن
 .(1)الشػايا الفخندية التػسعية في القارة األوروبية

أما بالشدبة إلى إيصاليا فقج كانت تخغب في إعادة مجج روما، وذلظ بتػسيع 
ي ُمِشَيت وجػدىا في مشاشق ججيجة مغ القارة األفخيكية، وخاصًة بعج الفذل الحريع الح

بو في شخؽ القارة األفخيكية، وقج وججت إيصاليا أًف ليبيا التي اعتبختيا شاشئيا الخابع، 
 .ىي السكاف السشاسب ليكػف مدتعسخة ليا لقخبيا مشيا
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ا الجوافع االقترادية وىي الجوافع األساسية واألكثخ أىسية، فقج بخزت بعج أم  
األوروبية االستعسارية، خاصة بعج الثػرة  ازدياد حسى التدابق االستعساري بيغ الجوؿ

مخ الحي جعل ىحا التدابق ييجؼ باألساس إلى الحرػؿ عمى السػاد األ الرشاعية،
ل سػقًا استيالكيًا  الخاـ، وترخيف البزائع الدائجة، ألًف أقصار السغخب العخبي تَذك 

طيع األىسية لمسػاد ل مرجرًا عيا ُتَذكِّ كبيخًا لسشتجات الرشاعات األوروبية، كسا أن  
 .الخاـ الدراعية والرشاعية الالزمة لمرشاعة األوروبية

ل في نقل األعجاد الدائجة مغ سكاف ُيَزاؼ إلى ذلظ دافع اقترادي آخخ، يتسث  
مغ أجل الديصخة عمى االقتراد  ؛فخندا وإيصاليا وتػشيشيع في أراضي السغخب العخبي

 .السغاربي
ئخ تدابقت قػى االستعسار العالسي لالستحػاذ عمى فبعج االحتالؿ الفخندي لمجدا

مشاشق السغخب العخبي، لزسيا إلى مشاشق نفػذىع مًسا أوجج خالفات بيغ تمظ القػى 
في محاوالتيع اقتداـ أقصار السغخب العخبي، وقج لجأت إلى ًحل خالفاتيا مغ خالؿ 

ألسانيا وإيصاليا وإسبانيا دة أد ت في نياية السصاؼ إلى تشازؿ بخيصانيا و اتفاقيات متعجِّ 
تبدط سيصختيا عمى الجدائخ، وتػنذ، والسغخب، ومػريتانيا، باستثشاء بعس للفخندا، 

السشاشق الذسالية الداحمية مغ السغخب لتكػف مغ نريب إسبانيا، كسا أًف تمظ القػى 
قج تشازلت عغ ليبيا لتكػف مغ نريب إيصاليا، وبالسقابل تشازلت فخندا عغ مرخ 

 .داف لتكػف مغ نريب بخيصانياوالدػ 
تججر اإلشارة إلى أًف الدياسة االستعسارية التي مارستيا فخندا وإيصاليا في 
أقصار السغخب العخبي تسثمت في الدياسة االستعسارية االستيصانية، بفخض سياسة 

 .الحكع االستعساري الُسَباَشخ
ويسكغ القػؿ إًنو مشح بجاية االستعسار قامت مختمف أقصار السغخب العخبي 
بسػاجية ىحا االستعسار بكل ما أوتيت مغ قػة رغع قمة إمكانياتيا، وتسكشت مغ خالؿ 
ثػراتيا الستعاقبة والستعجدة، ومغ خالؿ حخكاتيا وتشطيساتيا الدياسية مغ الحرػؿ 

إحخاز االستقالؿ الػششي، والبجء في بشاء عمى حخيتيا، وتقخيخ مريخىا بشفديا، و 
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ذاتيا، وتجعيع أركاف وجػدىا، وال نشدى دور مرخ التي كانت عزػًا في االتحاد 
السغاربي برفة مخاقب، رغع أف  انزساـ مرخ الفعمي كعزػ كامل العزػية في 

سكاف عجد  االتحاد يعصيو دعسًا بذخيًا واستخاتيجيًا واقتراديًا ىائاًل، باعتبار أف  
االتحاد السغاربي بعج انزساـ مرخ الفعمي سيرل إلى أكثخ مغ مائة وثالثيغ مميػنًا، 
مًسا يحقق االتحاد بيغ أكثخ مغ نرف سكاف الػشغ العخبي، وىحا العسل في حجِّ ذاتو 

 .خصػة ىامة في سبيل تحقيق الػحجة العخبية الذاممة
أرض الػاقع في شيخ أبخيل لقج بخزت فكخة التحاد السغاربي وتع  تحكيقيا عمى 

ة أحداب مغاربية مغ أىسيا جبية 9119سشة  ـ، فيسا ُعِخَؼ بسؤتسخ ششجة بيغ ِعج 
التحخيخ الجدائخية وحدب االستقالؿ السغخبي، والحدب الجستػري الججيج في تػنذ، إال  
أف  ىحا السؤتسخ تعخض لعجة ضغػط حيث كميا كانت ترب في خانة أْف ىحه 

في تكػيغ اتحاد فجرالي، لحلظ فذل السؤتسخ في تحقيق ما كاف يخجػه،  األحداب تخغب
ـ التي كانت تخغب في تصػيخ فكخة االتحاد، ولكغ 9191وىحا ما أصاب محاولة سشة 

ـ، إذ 9191رغع ذلظ ضمت الفكخة قائسة حتى حجوث تغيخ سياسي بجولة تػنذ سشة 
الذأف عغ قياـ تجسع اتحاد بجأت الفكخة تشذط مغ ججيج وأثسخت االتراالت في ىحا 

ـ بسجيشة مخاكر، حيث عقج رؤساء دوؿ 9191فبخايخ  91السغخب العخبي يـػ 
أعمشػا فيو قياـ  السغخب العخبي تػنذ والجدائخ وليبيا والسغخب ومػريتانيا مؤتسخاً 

 .(2)االتحاد
ة وثيقة إنذاء اتحاد السغخب العخبي، وقج ذكخت الػثيق (3) لقج أعمغ القادة الخسدة

وحجة الجيغ والمغة والتاريخ ووحجة األماني "اأُلُسذ التي تع  عمييا إقامة االتحاد بأْنيا 
 .(4)"والتصمعات والسريخ

ت الػثيقة عمى أْف ىحا االتحاد ييجؼ إلى "تعديد استقالؿ أقصار  كسا نر 
 .(5)السغخب العخبي وصيانة مكتدباتيا"
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 إضافًة إلى ذلك تذكمت أجهزة االتحاد الرئيدية وتمثمت في اآلتي: 
مجمذ رئاسي ويتكػف مغ رؤساء دوؿ االتحاد، ويتع التشاوب في رئاستو مخة كل  -9

ستة أشيخ، ومجمذ الخئاسة ىػ الييئة الػحيجة السخػلة باتخاذ القخار، وترجر 
 .قخاراتو باإلجساع

تخررة تعسل بالتعاوف الستذخاؼ مجمذ وزراء الخارجية، ولجاف وزارية م -2
 .إمكانيات التكامل بيغ دوؿ االتحاد، وعخض دراستيا عمى مجمذ الخئاسة

( مسثاًل عغ بخلساف األقصار السغخبية الخسدة، بحيث 11مجمذ الذػرى ويزع ) -8
 .يسثل كل بخلساف عذخة أعزاء

ىيئة قزائية لفس السشازعات وتتكػف مغ عذخة أعزاء، عزػيغ مغ كل  -9
 .(6)دولة

وفي نفذ الدياؽ اتفقت األقصار األعزاء عمى أعساؿ مبجأ الجفاع السذتخؾ 
نذاط أو تشطيع  فيسا بيشيا إزاء العجواف الخارجي وتعيجت كل دولة بعجـ الدساح بأي

 .(7)مغ، أو حخمة تخاب أي مشيا، أو نطاميا الدياسيفػؽ تخابيا ليسذ أ
الجخػؿ في صفة اتحادية ومسا ال شظ فيو أْف أي دولة عشجما تػافق عمى  

إلى تحقيق مرالح وأىجاؼ تدعى معيشة في مشصقة جغخافية بعيشيا، تيجؼ باألساس 
اتحاد "تحكيقيا، وىحا يشصبق عمى دوؿ السغخب العخبي حيشسا قخرت الجخػؿ في ل

 .(8)"السغخب العخبي
وىكحا تذكل االتحاد السغاربي مغ دوؿ السغخب العخبي، ليذكل تجسعًا عخبيًا 

 .مؤثخًا في شساؿ أفخيكيا

 :معاهجة اتحاد المغرب العربي-المبحث الثاني
ْف صاغ رؤساء دوؿ السغخب العخبي وثيقة إنذاء اتحاد السغخب العخبي، بعج أ

ُبل  وذلظ إيسانًا مشيع بسا يجسع شعػب السغخب العخبي مغ أواصخ متيشة يتيح ليا الد 
بيشيا ووعيًا مشيع بسا سيتختب شسل فيسا السالئسة لتديخ تجريجيًا نحػ تحقيق انجماج أ

ىحا االنجماج مغ آثار تتيح التحاد السغخب العخبي أْف يكتدب وزنًا نػعيًا يدسح  عمى
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لو بالسداىسة الفعالة في التػازف العالسي وتثبيت العالقات الدمسية داخل السجتسع 
إقامة اتحاد السغخب الجولي واستتباب األمغ واالستقخار في العالع، وإدراكًا مشيع أْف 

العخبي تتصمب تحقيق انجازات ممسػسة ووضع قػاعج مذتخكة تجدع التزامغ الفعمي 
بيغ أقصاره، وتؤمغ تشسيتيا االقترادية واالجتساعية، وتعبيخًا عغ عدميع الرادؽ عمى 
العسل مغ أجل أْف يكػف اتحاد السغخب العخبي سبياًل لبشاء الػحجة العخبية الذاممة 

 .(9)نحػ اتحاد أوسع يذسل دواًل أخخى عخبية وأفخيكية ومشصمقاً 
 مواد المعاهجة: 

 .ى اتحاد السغخب العخبيىحه السعاىجة اتحاد ُيدس   يشذأ بسقتزىالمادة األولى: 
ج الجوؿ األعزاء بعجـ الدساح بأي نذاط أو تشطيع فػؽ تخابيا تتعي  المادة الثانية: 

نطاميا الدياسي، كسا تتعيج باالمتشاع عغ يسذ أمغ أو حخمة تخاب أي مشيا أو 
يًا ضج االستقالؿ االنزساـ إلى أي حمف أو تكتل عدكخي، أو سياسي يكػف مػج  

 .الدياسي لمجوؿ األعزاء األخخى 
لمجوؿ األعزاء حخية إبخاـ أية اتفاقيات فيسا بيشيا، أو مع دوؿ أو المادة الثالثة: 

 .ىحه السعاىجةمجسػعات أخخى، ما لع تتشاقس مع أحكاـ 
لمجوؿ األخخى السشتسية إلى األمة العخبية، أو السجسػعة األفخيكية الحق المادة الرابعة: 

 .(10)تشطع إلى ىحه السعاىجة إذا قبمت الجوؿ األعزاء ذلظ في أفْ 
يتع تعجيل أحكاـ ىحه السعاىجة بشاًء عمى اقتخاح مغ إحجى الجوؿ المادة الخامدة: 

عجيل نافح السفعػؿ بعج السرادقة عميو مغ شخؼ كافة األعزاء، ويربح ىحا الت
 .الجوؿ األعزاء

تجخل ىحه السعاىجة حيد التشفيح بعج السرادقة عمييا مغ ِقَبل الجوؿ المادة الدادسة: 
 .األعزاء، وفقًا لإلجخاءات السعسػؿ بيا في كل دولة عزػ

ي أجل أقراه كسا تتعيج الجوؿ األعزاء باتخاذ التجابيخ الالزمة ليحا الغخض ف
 .(11)ستة أشيخ مغ تاريخ التػقيع عمى ىحه السعاىجة
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أهجاف اتحاد المغـرب العربي والعوامل التي ساهمت في  -المبحث الثالث
 :إخفاقه
ْف ىجؼ اتحاد السغخب العخبي تعديد أواصخ األخػة التي تخبط الجوؿ األعزاء إ

والجفاع عغ حقػؽ ، (12)وشعػبيا بعزيا ببعس، وكحلظ إحخاز التقجـ والخفالية
السجتسعات السكػنة لالتحاد والسحافطة عمى الدمع القائع عمى العجالة والسداواة 
وتصبيق سياسات مذتخكة في جسيع السجاالت، وضساف حخية انتقاؿ األشخاص 
والسستمكات والخجمات ورؤوس األمػاؿ واندياب الدمع وتعديد التعاوف واعتساد 

 .(13)الّحَػار
إْف تحقيق أغخاض أخخى بيجؼ الدياسة السذتخكة الُسَذار إلييا إضافًة إلى ذلظ ف

سمفًا تكسغ في تحقيق الػفاؽ بيغ الجوؿ األعزاء، وإقامة تعاوف دبمػماسي وثيق بيشيا 
 .يقـػ عمى أساس الحػار في السيجاف الجولي

أْما في ميجاف الجفاع فريانة استقالؿ كل دولة مغ الجوؿ األعزاء واجب 
يجاف االقترادي تحقيق التشسية الرشاعية والدراعية والتجارية لمجوؿ قػمي، وفي الس

األعزاء، واتخاذ ما يمـد اتخاذه مغ وسائل ىحه الغاية، خرػصًا بإنذاء مذخوعات 
 .(14)مذتخكة، وإعجاد بخامج عامة

وفي السيجاف الثقافي إقامة تعاوف يخمي إلى تشسية التعميع عمى اختالؼ 
حة، عمى الكيع الخوحية السدتسجة مغ تعاليع اإلسالـ الدسمدتػياتو، وإلى الحفاظ 

واتخاذ ما يمـد اتخاذه مغ وسائل لبمػغ ىحه األىجاؼ،  وصيانة ىػية القػمية العخبية،
وذلًظ بتبادؿ األساتحة والصمبة، وإنذاء مؤسدات جامعية وثقافية ومؤسدات 

 .(15)متخررة في البحث تكػف مذتخكة بيغ الجوؿ األعزاء
الدياؽ تججُر اإلشارة إلى أْف اتحاد السغخب العخبي عسل عمى تػضيف  في ىحا

الصاقات السبعثخة ليعصي العخب القػة والسيابة، ليكػنػا ججيخيغ بالعير في سالـ 
وأمغ، ويحفع حقػقيع وكخامتيع وسط عالع ال يعتخؼ بالزعفاء والرغار، ولكشو 

 .(16)يحتـخ فقط األقػياء والكبار
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شػؽ الشجاة لألمة العخبية، وىػ وحجه الحي  جحاد العخبي ُيعحلظ فسذخوع االتل
تيع الدياسية واالقترادية، والعمسية والسعخفية الذاممة، وكحلظ قػتيع  ُيتيح ليع بشاء قػ 
العدكخية القادرة عمى صػف وحساية أمشيع القػمي ليتسكشػا مغ السذاركة بفاعمية في 

ترارع مغ أجمو قػى عالسية وكبخى ومتعجدة صشاعة عالع اليـػ والغج، الحي تتشازع وت
 .(17)كل واحجة مشيا تعسل عمى تأكيج وجػدىا وتفػقيا ورعاية مرالحيا

ونطخًا لسا يحجث مغ تحػالت وما يتع مغ تخابط وتكامل عمى الرعيج الجولي 
واالقترادية  عامة وما تػاجيو دولشا وشعػبشا مغ تحجيات في السياديغ الدياسية برفة

ُبل السؤدية والثقافي ة واالجتساعية، فأف مغ األىسية بسكاف لع الذسل، وذلظ أفزل الد 
إلى إقامة صخح السغخب العخبي، وبأْنيا مخحمة أساسية لتحقيق الػحجة العخبية، وأْف 

 .(18)ىحا يؤدي إلى تعديد استقالؿ السغخب العخبي وصيانة مكتدباتو
ت حاجدًا أماـ بشاء مجاؿ ىشاؾ صعػبات ومذاكل، وقف فالججيخ بالحكخ أف   

اقترادي مغاربي متزامغ، حيث ُتػجج مجسػعة مغ العػامل لتكػف عائقًا في 
التكامل االقترادي أو الدياسي بيغ البمجاف السغاربية، ومشيا السشاىج السدتخجمة 
لمتكامل؛ فعشجما نجرس السحاوالت السغاربية لمتكامل نجج التشاقس مػجػد بيغ وحجانية 

ستبعة؛ مثل تكامل وتشػع الصخؽ والػسائل قرَج بمػغ ىحه األىجاؼ األىجاؼ ال
 .(19)السذتخكة مع تعجد مخاكد القخارات السذتخكة بدبب تذتيت السجيػدات ىشا وىشاؾ

باإلضافة إلى إعصاء األسبكية لمدياسة عمى حداب االقتراد، ومغ مشطػري 
 .جاخميغ بذجةالخاص ىحا ال يجػز؛ فالدياسة واالقتراد يجب أْف يكػنا مت

وكحلظ تعجد مخاكد القخارات السذتخكة مثل: الدػؽ العخبية السذتخكة التي تجرس 
السذاكل السختبصة بالتكامل االقترادي الجيػي، ومغ جانب آخخ كاف لمتبعية 
االقترادية سبب في تذكل تبعية البمجاف السغاربية ماليًا واقتراديًا لمبمجاف الستقجمة، 

أخخى مغ العػامل التي تدببت في إخفاؽ التكامل السغاربي إضافًة إلى مجسػعة 
مشيا: سػء استخجاـ إمكانيات اإلنتاج الشاتج عغ االختالؿ االقترادي الييكمي، 
وتعخض إمكانيات التشسية السغاربية لمخصخ بدبب االقترادات البجائية السقصعة 
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لسغاربية، وغياب األوصاؿ والستشافدة، وقمة تساسظ الدياسات الرشاعية لمبمجاف ا
التشديق في مخصصاتيا الػششية في محالة مشيا لتقميج السعارؼ واآلليات االقترادية 
لمغخب، وىحا التقميج نمسدو عمى الرعيجيغ ؛ الشطخي في اقتباس البمجاف السغاربية 

مع وضعيتيا، وكحلظ عمى الرعيج التصبيقي مغ حيث  تتالءـنطخيات ومحاىب ال 
ي بجاًل مغ استخالص التجارب مغ البمجاف الستقجمة، ولتجشب تقميج الغخب الرشاع

أصاًل  تتالءـاألخصاء لجأت الجوؿ السغاربية إلى التجارب الرشاعية نفديا وىي ال 
 .(20)مع الطخوؼ االقترادية السغاربية

ُيَزاؼ إلى ذلظ اإلصابة بجاء السشافدة؛ ال مغ أجل البشاء الػجػدي في اتجاه  
مغ أجل بشاء انفرالي عمى غيخ قرج، ومغ السشصقي أْف يتختب  السغخب العخبي؛ بل

ى إلى التباعج، خاصًة بعج  عمى ىحا التدمط أو االعتجاء الكسي رغبًة في الييسشة أد 
 الطفخ بالحخية لكل قصخ وصل إلى القصيعة والخفس، وخيخ مثاؿ:

خالؼ جدائخي مغخبي مغ أجل الحجود شفع بتػرط حخب حجودية كانت أسػأ  –9
 .حجخ أساس لتفخيق األشقاء في السغخب العخبي

 .خالؼ جدائخي تػندي مغ أجل الحجود أيزًا وُحدع بتشازؿ تػنذ –2
 .خالؼ تػندي ليبي مغ أجل الحجود كحلظ –8
بيغ مؤيج ومشاىس، خالؼ مغخبي مػريتاني وصل بيغ قيادة السغخب العخبي  –1

 .وتكّفَل الدمغ بحل السعزمة
خالؼ جدائخي ليبي مغ جية ومغخبي مػريتاني مغ جية أخخى بدبب الرحخاء  –1

 .(21)الغخبية، وقج اختدؿ الخالؼ ليربح جدائخيًا مغخبيًا في األخيخ
و خالؼ مغ أجل بشاء السغخب العخبي أـ أن  والدؤاؿ القائع ِلَع ىحا الخالؼ؟ ىل 

فكخة وحجة السغخب العخبي مغ األساس ويكذف عغ انفرالية حادة عريبة يشدف 
إقميسية تكاد تػقعشا في بؤرة التشاحخ، وىل كل ىحا التشاقس يجػز بيغ أشقاء تجسع 
بيشيع عقيجة ومحىب وكفاح واحج ويخبصيع فكخ مغخبي ُعِخَؼ عمى مخ العرػر 

 .بالتػاصل والججية



 

 م4242العدد العاشر ديسمبر                          422     الجزء الثاني          -مجلة رواق الحكمة

 نجوى الطاهر عبدالحميد سعيدأ.                             م 1989فبراير  17اتحاد المغرب العربي 

 خجػع إلى أسباب التخدي وىي:يسكغ اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ بال
عة الثقافة والتعميع عشج أولي األمخ فيشا و تأثيخاتيع السجرسية عمى أساس شبي -9

 .حياناً متحجة أ ثقافتيع لع تكغ متجاندة وال ف  ليكمي مع العمع أ

 .السؤثخات العالسية بكل مافييا مغ سمبيات  -2

ر في يديغ لسا يجرغع مغ كل ىحا البج مغ بشاء مغخبشا العخبي في شتى السيا
ضسيخ شعػب السغخب العخبي مغ إحداس بزخورة البشاء الػحجوي و إيجاد الحمػؿ 

 .وىػ ماسيتع الحجيث عشو في السبحث الخابع .لحلظ
 :ناء فكرة المغرب العربيب إعادة-المبحث الرابع

تحتاج فكخة إعادة بشاء السغخب العخبي اقتراديًا إلى إعادة بشاء نطختشا 
داخل السغخب العخبي مغ حيث تحجيج دور االقتراد واستكذاؼ كيفية االقترادية 

 .(22)تػضيفو ليذ في التشسية فقط ؛ وإنسا في البشاء ككل

 وىحا يحتاج إلى تحقيق األغخاض اآلتية:
 .االختيارات األساسية لبشاء وحجة اقترادية وبشاء سػؽ مذتخكة –9
 .عالقات تجارية –2
 .تشديق سياسات الترجيخ –8
 .(23)تشديق الخصط اإلنسائية –1

الغاية مغ التعاوف الستكامل خمق مجاؿ لمسغخب العخبي بإشباع الحاجات  إف  
السمحة لذعػبشا ِلَسا تتػفخ بو السشصقة مغ إمكانيات ال ُيدَتَياُف بيا، ىحا عمى الرعيج 

 .االقترادي
ي تأسيًا أما عمى الرعيج الثقافي فقج ُشِخَحت مدألة تأسيذ فكخة السغخب العخب

عًا جغخافيًا مغ ثقافيًا، ذلظ أْف السغخب العخبي متعجد، وىحا أمخ واقع، إذ نجج تشػ  
صحخاء وبحخ وجباؿ، وىػ يتستع بعسق تاريخي شػيل، ومغ الصبيعي أْف يخمق كل 
ذلظ تشػعًا في الدكاف والجساعات البذخية التي تكػنو، فيحا التشػع ليذ مشفخًا وال 
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حكيقة األمخ مرجر إثخاء وتحاور يجفع إلى الُسِزي نحػ  قًا؛ بل ىػ فيمفخِّ 
 .(24)األماـ
ف  التعجد ضخوري، لقج شخح الجانب الثقافي عمى ىحا األساس عمى الرعيج إ

 (25)الفكخي واألدبي، وكاف ذلظ في جسيع السجاالت وىحا أمخ ضخوري يعكذ أىسيتو
خحمة أولى وذلظ بأْف تذكل مغ خالؿ التػجو إلى ميجاف التخبية والثقافة واإلعالـ كس

دوؿ السغخب الخاغبة في البشاء الػحجوي مجمدًا تأسيديًا أعمى يعسل بػاسصة التخصيط 
 العسمي عمى:

تػحيج التعميع حدب السخاحل الدمشية مغ االبتجائي إلى العالي وتكػف الػزارات  –1
السجمذ السعشية لكل األقصار تسثل وزارات تشديق تعسل عمى تصبيق ما يقجـ ليا 

 .التأسيدي، وىحا العشرخ أساسي ال يشتطخ التأخيخ أو األخح والخد
 .العسل بشفذ اأُلسمػب في السيجاف الثقافي –2
مػحجًا لخجمة دوؿ  دخيخىا تدخيخاً تػحيج وسائل اإلعالـ خاصًة اإلذاعات وت –3

ػحيج التعميع عشجما يتع توبالتالي ف.(26)أو واليات السغػخب العخبيالسغخب العخبي 
 .قج أتسسشا بالفعل عسمية البشاء والتذييجوالثقافة واإلعالـ نكػف 

، إذ كيف (27)لقج كانت فكخة تحقيق وحجة السغخب العخبي عبخ الثػرة الجدائخية
يسكغ لثػرة قزت َخْسُذ سشػاٍت في الشزاؿ أْف تزحي بآماليا وآماؿ شعبيا فتكيع 

مى مذاكميع التي تعتخضيع، فالػحجة ال يسكغ دولتيا لسرمحة اآلخخيغ حتى يتغمبػا ع
يتع اإلشباع عمى صعيج كل قصخ مغاربي عمى حجه، إذ بعجما  تقػـَ إال  بعج أفْ  أفْ 

يذبع كل قصخ دولتو ويتسكغ مشيا، حيشيا يسكغ التفكيخ في بشاء السغخب العخبي، 
اء تشديق والَقُبػؿ بتشازالت مغ جانب كل دولة في سبيل إقامة أي شكل حجودي، سػ 

 .(28)أو اتحاد أو تزامغ أو وحجة انجماجية
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 :الخـاتـمة
 :تيمغ خالؿ دراسة ىحا البحث ندتشتج اآل    
لُيذكل تجسعًا عخبيًا مؤثخًا في  ،تذكل االتحاد السغاربي مغ ُدَوؿ السغخب العخبي –1

 .شساؿ أفخيكيا
يجب عمى السدؤوليغ السحمييغ لألقصار السغاربية ضخورة االتراالت الجورية  –2

 .كمسا اقتزت الطخوؼ؛ مغ أجل التذاور حػؿ قزايا السغخب العخبي
يتحقق إال  بفزل إرادة واضحة وقػية مغ ِقَبل  ال يسكغ التحاد السغخب العخبي أفْ  –3

الية مغ كل نػايا التػسع أو تكػف ىحه اإلرادة خ وأفْ  ،الذعػب ومغ ِقَبل الجوؿ
 .وىحا يتصمب نزجًا فكخياً  ،التدمط مغ شخؼ أية دوؿ

 .وحجة السغخب العخبي يجب أْف تكػف شخيقًا لمػحجة العخبية كاممة إف   –4
بإمكاف السغخب العخبي إعادة ترحيح الخمل في العالقة اأُلوروبية األفخيكية  –5

 .االستقاللية القائسة أساسًا عمى الخمفية االستعسارية
 :التـوصـيات

أْف يدتسخ التفاعل بيغ أقصار السغخب العخبي في كافة الشػاحي  العسل عمى –1
الدياسية واالقترادية واالجتساعية ؛ ألًف ىحا االتحاد ما ىػ إال  َلِبَشة في إقامة 

 .صخح الػحجة العخبية الذاممة
 .إقامة مؤسدات ثقافية ىجفيا تشسية التكامل بيغ دوؿ االتحاد فكخيًا وتاريخياً  –2
إقامة السؤتسخات والسمتكيات والشجوات بيغ العشاصخ الذبابية وذلظ إلذكاء روح  -3

 .السحبة واأللفة بيغ الفئات والعسل عمي تخسيخ فكخة الػحجة العخبية

 .لسشافح البخية والسصارات رفع القيػد السبالغ فييا في ا العسل عمى -4
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 :البحث ومراجعه هوامش
 

أحسج إسػساعيل راشػج، "تػاريخ أقصػار السغػخب العخبػي الدياسػي الحػجيث والسعاصخػػ  (1)
ليبيػػػا، تػػػػنذ، الجدائػػػخ، السغػػػخب، مػريتانيػػػا ػ"، دار الشيزػػػة العخبيػػػة، بيػػػخوت، 

 .71ص ،4002
وأسباب فذميا"، ىيثع كيالني "تقييع التجارب الػحجوية الدابقة ضخوؼ قياميا  (2)

( السجمذ القػمي لمثقافة العخبية، 16مجمة الػحجة، الدشة الدادسة، العجد )
 .61 – 69ـ، ص7110الخباط، 

ججيج  بغالذاذليوالسمظ الحدغ الثاني والخئيذ الخئيذ زيغ العابجيغ بغ عمي  (3)
 .والعقيج معسخ القحافي، والعقيج معاوية ولج الصايع

السغخب العخبي الػحجة التاريخية والجغخافية، مخكد زايج لمتشديق جياد شو، اتحاد  (4)
 .74، ص4007والستابعة، أبػ ضبي، يػنيػ 

 .74، صنفدوالسخجع  (5)
مرخاتة،  فؤاد اليػسفي "اتحاد السغخب العخبي"، مخكد الجراسات والبحػث، (6)

 .46ـ ص7191
التخصيط إلى التشفيح، مخكد محيي الجيغ الحزخي، العسل السغاربي السذتخؾ مغ  (7)

 .71ـ، ص7110الجراسات العخبية الستػسصة، تػنذ 
الباقي يػسف "نحػ خمق بيئة مشاسبة لمتالحع العخبي األفخيقي"، أبحاث نجوة  عبج (8)

ـ، 4070الثقافة العخبية األفخيكية ػ رؤية مدتقبمية ػ مصابع الثػرة، بشغازي 
 .020ص

ة لمسغخب العخبي واألمانة التحاد السغخب العخبي وثائق مخكد الجراسات الجولي (9)
 .94بتػنذ، ص

 .71، صمخجع سابقأحسج إسساعيل راشج، (10)
اتحاد السغخب العخبي دراسات ووثائق، معاىجة اتحاد السغخب العخبي، تػنذ،  (11)

 .90ـ، ص7117
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ـ"، مجمة 4001 –ـ 7111"السبادرات الػحجوية الميبية  سميساف سامي الذحػمي (12)
قصػؼ السعخفة، مخكد الجراسات والبحػث، الدشة الثانية، العجد الخابع، شخابمذ، 

 .71ـ، ص4070
 .71السخجع نفدو، ص (13)
 .97اتحاد السغخب العخبي دراسات ووثائق، مرجر سابق، ص (14)
سعاصخة"، مدتقبل العالع اإلسالمي، مختار إحداف عديد، "الثقافة والتحجيات ال (15)

 .4ـ، ص7111مخكد دراسات العالع اإلسالمي، مالصا، 
 .71السخجع نفدو، ص (16)
 .07فؤاد اليػسفي، مخجع سابق، ص (17)
مشيخ شفيق، "العالقات التثكيفية فيسا بيغ الجوؿ العخبية"، مدتقبل العالع  (18)

 .401، ص7110اإلسالمي، مخكد دراسات العالع اإلسالمي، مالصا 
 .74جياد شو، مخجع سابق، ص (19)
الحسيج بخاليسي "السغخب العخبي في مفتخؽ الصخؽ"، مخكد دراسات الػحجة  عبج (20)

 .017 – 010ـ، ص7111العخبية، بيخوت، 
اليادي حسػدة الفدي "الفكخ العخبي والػحجة"، أشغاؿ ممتقى بشاء السغخب العخبي،  (21)

مخكد الجراسات واألبحاث االقترادية  ـ،7197أكتػبخ  42 – 71تػنذ، 
 .464 – 467واالجتساعية، ص

دمحم عابج الجابخي وآخخوف "وحجة السغخب العخبي"، مخكد دراسات الػحجة  (22)
 .1ـ، ص7191العخبية، بيخوت، 

عياض بغ عاشػر، "السغخب العخبي بيغ التجارب والتذييج"، جسعية الجراسات  (23)
 .42ـ، ص7192الجولية، تػنذ 

 .70جياد شو، مخجع سابق، ص (24)
 .70دمحم عابج الجابخي، مخجع سابق، ص (25)
 .169اليادي حسػدة الفدي، مخجع ساؽ، ص (26)
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جالؿ يحيى وآخخوف، مدألة الحجود السغخبية الجدائخية والسذكمة الرحخاوية،  (27)
 .619 – 611، ص7197دار السعارؼ، مخاكر، 

الػششية الجدائخية"، معيج البحػث والجراسات ػ القاسع سعج هللا، "الحخكات بأ (28)
 .99ـ، ص7196العخبية، الجامعة العخبية، القاىخة، 


