
الواقع والتحديات وأفاق المستقبل

 مؤسسة اتحاد المغرب العربي

في ذكرى 32 لتأسيس اتحاد المغرب العربي
(2021- 1989)

 يومي27و28 فيفري

2021

جمعية البحوث والدراسات من اجل إتحاد المغرب العربي
 ومركز مدى ينظمان ملتقى علميا تحت عنوان:

ديباجة



تأسس�اتحاد��املغرب�العر�ي��عد�مخاض�طو�ل�عرفتھ�املنطقة�املغار�ية،�من�قبل�خمس�دول�مغار�ية�
���لي�يا�وتو�س�وا��زائر�واملغرب�ومور�تانيا،�ومساح��ا��تبلغ��5782140��لم�مر�ع�وطول�شر�طھ�
الساح���6505��لم،�وتتمتع�بموقع�جيو-اس��اتي���هام�،�و�صل�مجموع�إنتاجها�ا�����إ���أك���من��
488�مليار�دوالر�،وتتمتع�بموقع�يطل�ع����ل�من�البحر�األبيض�املتوسط�وا��يط�األطل����وحدود�تطل�
ع���أفر�قيا�وأورو�ا�واملشرق�العر�ي(آسيا)�،و�كثافة�س�انية�تقدر�بأك���من��100�مليون��سمة�،�وتقدر�
أراضيھ�الزراعية�بمليون�و400�ألف��لم�2�،�و�تمتع�ب��وات�باطنية�عديدة�من�الغاز�والفوسفات�
والنفط��واحتياطي�كب���من��النفط�والغاز�قدر�بأك���من�60�مليار�برميل�من�احتياطي�الغاز،�و6�تر�ليون�
م���مكعب،�و�بأرا����فالحية�شاسعة�،وثروة�حيوانية�و�غابو�ة�هامة،�وكثافة�س�انية،�وثروة��شر�ة�
عمادها�الشباب�املثقف�،و�تجا�س�س�ا�ي�ودي���وثقا��،وقد�لعبت�املنطقة�املغار�ية�خالل�مراحل�
التار�خ�دورا�فاعال�ومؤثرا����األحداث�العاملية�والدولية�،منذ�تأس�س�قرطاج�إ���الفتح�اإلسالمي�والدولة�

الوطنية.
إن�ا��ديث�عن�ا��لم�واملشروع�املغار�ي�هو�رسالة�وأمانة�تركها�أسالفنا�ألحفادهم،�يحيلنا�إ���مس��ة��
النضال�والتار�خ�املش��ك�ومراحلھ،املرحلة�األو������مرحلة�النضال�املش��ك�ضد�ا��تل�الفر�����
وااليطا���واالسبا�ي،وقد��ش�لت��عد�ا��رب�العاملية�األو���األحزاب�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي�����ل�من�
وتجسد� للمغار�ة� وعما��� طال�ي� حراك� الفر�سية� البالد� كذلك� وعرفت� واملغرب،� وا��زائر� تو�س�
بتأس�س�حزب�شمال�إفر�قيا،�و�جمعية�طلبة�شمال�أفر�قيا�املسلم�ن�،وقد�تطور�هذا�النضال��عد�
ا��رب�العاملية�الثانية����الداخل�وا��ارج�،�وانتقلت�إ����ل��من�أورو�ا�واملشرق�العر�ي�بتأس�س���نة�
���تقر�ر�مص��ها،� املغار�ية�وحقها� بالقضية� للتعر�ف� �،1948 بالقاهرة�سنة� العر�ي� تحر�ر�املغرب�
وتوجت�حقبة�النضال�املغار�ي�املش��ك�باس��جاع��ل�من�تو�س�واملغرب����مارس��1956�استقاللهما�
،و�تأس�س�الدولة�الوطنية�القطر�ة،و�قيت�ا��زائر�تحت�االحتالل�الفر����،�وتب�ن�أن�هذا�االستقالل�
املنقوص�ال�مع���لھ�،و�ذلك�انتقلت�املنطقة��املغار�ية�إ���املرحلة�الثانية�من�مس����ا�النضالية،�من�
خالل�الس���إ���تأس�س�كيان�مغار�ي��واحد����ش�ل�اتحاد�أو�كنفدرالية،�وهو�ما�تج������املسا���ال���
قامت���ما��ل�من�تو�س�واملغرب�ومطالب��ا�الدولة�الفر�سية�باالع��اف�باستقالل�ا��زائر�ل�سود�السلم�

والسالم�واألمن����املنطقة�املغار�ية.
��������لقد�حاولت�الدول�املغار�ية�تجسيد�حلم�الوحدة�ومشروع�االتحاد�ع���أرض�الواقع،�بالتعاون�فيما�
بي��ا،�ونلمس�ذلك�من�خالل�تنظيم�الندوة�املغار�ية�بتو�س����أكتو�ر�1956،هدفها�إيجاد�حل�للقضية�
ا��زائر�ة����إطار�مغار�ي�بمشاركة�القادة�ا��ب�ب�بورقيبة�رئ�س�ا���ومة،�امللك�محمد�ا��امس،�عبد�
ا��ميد�املهري،��عد�اختطاف�طائرة�الوفد�ا��زائري�املشارك����الندوة،�طرحت�ف��ا�فكرة�مشروع�
كنفدرالية�شمال�إفر�قيا�للدول�الثالث:�تو�س�وا��زائر�واملغرب،وقد��عزز�ا��راك�املغار�ي�ب�نظيم�
ندوة�أخرى�للمجتمع�املد�ي�املغار�ي����طنجة�باملغرب����أبر�ل�1958،��عد�العدوان�الفر�����ع���

ساقية�سيدي�يوسف����ف��اير�1958،بمشاركة�األحزاب�املغار�ية�ممثلة����حزب�ا��ر�الدستوري�
التو�����وج��ة�التحر�ر�ا��زائر�ة�وحزب�االستقالل�املغر�ي،�وقد�عززت�املواقف�وش�لت���ان�مش��كة�
للمتا�عة�والت�سيق�العمل�املغار�ي،و�هذا�النضال�توج����جو�لية�1962�،باس��جاع�ا��زائر�استقاللها،�
وا��مود� التوتر� شبح� وعاد� العالقات� تدهورت� ما� وسرعان� طو�ال� �ستمر� لم� املس��ة� هذه� أن� غ���
واالنقسام�واالنكماش�ودخلت�املنطقة����مرحلة�جديدة،�ضاع�معها�حلم�الوحدة��املغار�ية��س�ب�
الثالوث�املتمثل����ا��دود�والدولة�القطر�ة�والزعيم�الواحد.�وما�لب�ت�الدول�املغار�ية�أن�راجعت�
موقفها�وحاولت��عديل�بوصل��ا�بالعمل�والتعاون�الثنا�ي�وتصفية�األجواء�باإلمضاء�ع���العديد�من�
االتفاقيات�وتطورت�إ���تأس�س�وإ�شاء�مجلس�اس�شاري�دائم�سنة�1964،��ش�ل�من�تو�س�وا��زائر�
واملغرب�،و�أنظمت�إليھ�فيما��عد��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�،�و�انت�مهمتھ�ت�سيق�السياسات�االقتصادية�
وا��مركية،�وضمان�حر�ة�تنقل�البضا�ع،�وعاشت�املنطقة�املغار�ية�مرحلة��عاون�واستقرار�اس��ل�
بقمة�واجتماع�للمصا��ة�بزرالدة�با��زائر�سنة�1988،�وتدش�ن�مرحلة�جديدة�و�االتفاق�ع���تأس�س�
االتحاد�املغار�ي،وتوج�بقمة�بمراكش����ف��اير�1989�و�إمضاء�االتفاقية�واإلعالن�عن�تأس�س�اتحاد�
املغرب�العر�ي،ودخلت��املنطقة�املغار�ية����مرحلة�بناء�و�عز�ز�وتوثيق�العالقات،�وإتاحة�السبل�املالئمة�
املستو�ات،ملواكبة�عصر� �افة� التعاون�ع��� بتطو�ر� االندماج�األشمل� التدر����نحو�تحقيق� للس���
التكتالت�الدولية،وقد��عززت�بقمة�"رأس�ألنوف"�بلي�يا�سنة�1991�باالتفاق�ع���ثالث�مق��حات�تمثلت�
���إرساء�منطقة�حرة�للتبادل،ووحدة�جمركية،وسوق�مش��كة،و�عدها�دخلت�املنطقة�املغار�ية����
مرحلة�االنكماش�وا��مود�واالنقسام�أثرت�ع����شاط�مؤسسة�االتحاد�وال���دخلت����مرحلة�املوت�

السر�ري،�وتجسد�ذلك����إغالق�ا��دود�ا��زائر�ة�املغر�ية�وتجميد�تنظيم�عقد�القمم�املغار�ية.
ا��صيلة�األو���ملس��ة�االتحاد�ملدة�ست�سنوات�(1989-1994)�تمثلت����تنظيم�وعقد�ست(6)�قمم�
رئاسية�وأر�ع�وعشر�ن�(24)�اجتماع�لوزراء�ا��ارجية،وواحد�وأر�ع�ن�(41)اجتماع�ل��ان�املتا�عة،وست�
للهيئة�القضائية�،ومائة�وأر�ع�عشر� (6)�اجتماعات�للمجلس�االس�شاري،وست�عشر�(16)اجتماع�
(114)جلسة���موعات�املتا�عة،وع���الرغم�من�كثافة�االجتماعات،بقيت�نتائج�دون�املستوى�املطلوب�
واألمل�امل�شود،حيث�وقعت�سبع�وثالث�ن�(38)�اتفاقية،�وقد�صادقت�ا��زائر�ع����سع�وعشر�ن�(29)�
اتفاقية،�وتو�س�ع���سبع�وعشر�ن(27)�اتفاقية�،ولي�يا�ومور�تانيا�اقل�من�ذلك،واملغرب�ع���خمس�
(5)�اتفاقيات،ولم�تدخل�ح���التنفيذ�م��ا�إال�خمس�(5)�اتفاقيات،وظلت�أغل��ا�ح��ا�ع���ورق��و���أدراج��

امل�اتب�معلقة.
لقد�جمدت�أ�شطة�وهيا�ل�االتحاد�،�علما�أ��ا��انت�مرتبطة�أساسا�بمجلس�الرئاسة�الذي�جمدت�
معمقة� وقراءة� تقييم� وا��� الفشل،� هذا� سر� عن� ال�ساؤل� إ��� يدفعنا� هذا� 1994،�ل� منذ� قممھ�
واس�شرافية�التفاقية�مراكش،�وال���أسقطت�عل��ا�اتفاقية�ا��امعة�العر�ية�،و���اتفاقية�اعت��ت�من�
قبل�ا��تص�ن�فاشلة�ع����افة�املستو�ات،وقد�تم��ت�اتفاقية�مراكش��عمومية�أهدافها،ولم��شر�إ���
التعاون� حول� وفضفاضة� عامة� عبارات� ع��� اقتصرت� وإنما� االقتصادية،� أو� ا��مركية� الوحدة�
االقتصادي�والسياسة�املش��كة،�وا���جانب��ل�هذا�نالحظ�بان�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�

ظل�م��ما�وغ���محدد�وقابل�للعديد�من�التفس��ات�والتأو�الت�ا��اطئة�ط���عل��ا�منطق�السيادة�
والطرح�السيا���،�و������ا��قيقة�متواضعة����أهدافها�االقتصادية،�وتب�ت�االتفاقية��قاعدة�اإلجماع�
���التصو�ت�كشرط�لدخولها�ح���النفاذ�،�مما�جعلها��عيدة��ل�البعد،�عن�مشروع�الت�امل�اإلقلي��،�
وقد�قدرت�ضر�بة�فشل�االتحاد�وال�لفة�االقتصادية�لالمغرب�ماب�ن�3�%�إ���5�%�من�الناتج�ا��ام�
الداخ���للبلدان�ا��مسة�نأي�ما�يناهز�عشرة�(10)�مليارات�دوالر�سنو�ا�و�ضياع�15�مليون�منصب�
شغل�إضا���و�أك���من�1200�مليار�دوالر�من�املداخيل�املالية،�وهذا�التقييم�يحيلنا�إ���الدعوة�ملراجعة�
التكتالت� � باتفاقية�االتحاد�األور�ي�وغ��ها�من� االتفاقية�و�عديلها�وإصالح�اختالال��ا�واالست�ناس�
النا��ة،�وإ���إعادة�هي�لة�األمانة�العامة�لالتحاد،�وترميم�الب�ت�املغار�ي�ملواكبة�عصر�التكتالت�
اإلقليمية�والدولية�الصاعدة،�ومن�هنا�ا��اجة�إ������دماء�جديدة����االتحاد،�وإ���خارطة�طر�ق�

وا��ة�املعالم�والرؤى�ترتكز�ع���ما�ي��:
1�-��عديل�وتنقيح�اتفاقية�مراكش؛�

2-�اعتماد�مبدأ�الديمقراطية����التصو�ت�ع���القرارات�واالتفاقيات�واعتماد�األغلبية؛�
3-�تحديد�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�واملتمثلة����الدول�ا��مس�فقط؛�

4-��عديل��سمية�اتحاد�املغرب�العر�ي�إ����سمية�االتحاد�املغار�ي�أو�اتحاد�املغرب�الكب���أو�كنفدرالية�
املغرب�الكب���أو�غ��ها�من�األسماء؛

5-��تدو�ر�منصب�األم�ن�العام�واملناصب�األخرى�ب�ن�الدول�املغار�ية؛��
6-�إدخال�براد�غمات�جديدة،اقتصادية�وثقافية�وتر�و�ة�وأمنية�وغ��ها؛��

الصناديق� السلطة،ع��� ع��� السل��� التداول� املغار�ية،� بالدول� الديمقراطي� ا��يار� ترسيخ� �-7
االنتخابية،ورفض��ل�االنقالبات�العسكر�ة�ا��ارجة�عن�الشرعية،�إلنجاح�وتمك�ن�تجر�ة�االتحاد�

والت�امل�املغار�ي؛���
8-��عز�ز�ثقافة�االتحاد�والت�امل�ب�ن�أقطار�دول�االتحاد�املغار�ي�من�خالل�اعتماد�برامج�تر�و�ة�وثقافية�

�ساهم����ت�شئة�أجيال�جديدة�مؤمنة�بالوحدة�املغار�ية؛
9-��الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:

أوال : تجميد الخالفات والوقف الفوري للحمالت اإلعالمية المغرضة؛

ثانيا�:�البحث�عن�ا��لول�با��وار�للمشا�ل�املغار�ية�العالقة؛
ثالثا�:�الدعوة�إ���عقد�قمة�مصا��ة�مغار�ية�ب�ن�قادة�الدول�املغار�ية�بتو�س؛

را�عا�:�دعوة�اإلخوة����لي�يا�الشقيقة�إ���تكر�س�خيار�ومنطلقات�السلم�والتصا���والوحدة�ضدا�عن�
غ��ها�من�ا��يارات�املناهضة�لتطلعات�الشعب�اللي��؛

خامسا:�الدعوة�إ����سو�ة�تار�خية�تؤدي�إ���قمة�مصا��ة�ب�ن�ا��زائر�واملغرب�و�غليب�صوت�العقل�
وا��كمة����فض�ا��الفات؛

سادسا:�تفعيل�ميثاق�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي�والدعوة�إ���ت�شيط�مؤسساتھ؛
سا�عا�:��شكيل���نة�أو�مجلس�حكماء�االتحاد�املغار�ي�وال��وء�إليھ�للفصل����ا��الفات�و�سو�ة�

ال��اعات�املغار�ية.
10-�الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:�

11-��ش�يك�العالقات�ب�ن�جمعيات�ا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�والدراسات����البلدان�املغار�ية؛
بالذ�اء� واالهتمام� والص��...،� والفال��� والصنا��� التكنولو��� العل��� البحث� ع��� 12-املراهنة�

االصطنا���لتحقيق�التنمية�وال��وض�االقتصادي؛
13-�إحداث�وإحياء�مناطق�التجارة�للتبادل�ا��ر����املناطق�ا��دودية�للدول�املغار�ية�لبعث�وت��ة�
وخلق� وصنا��،� تجاري� استقطاب� محل� وت�ون� مدروسة،� مش��كة� ومشار�ع� بمخططات� تنمو�ة�
تحف��ات�اس�ثمار�ة،���علها�سدا�منيعا�ضد�اإلرهاب�وال��ر�ب�وال��رة�السر�ة،وواحات�لألمن�والرفاه�

والتنمية�االقتصادية�واالجتماعية؛
14-��تحديث�الب�ية�التحتية�املغار�ية،من�خالل�إنجاز�شبكة�طرق�سر�عة�جديدة،�ومد�خطوط�السكك�
املغار�ية؛���������������������������������������������������������������������������� الدول� ب�ن� منتظمة� وجو�ة� بحر�ة� خطوط� وإحداث� ا��ديدية،�
15-�إحداث�مؤسسة�ثقافية����صلب�االتحاد�إلثراء�املكتبة�املغار�ية�ودعم�حركة�ال��جمة�من�اللغات�
األجن�ية�إ���العر�ية�وتطو�ر�اللغة�االماز�غية،�ودعمها�بخ��اء�ومتخصص�ن�من��افة�االختصاصات؛���

16-�تفعيل�ميثاق�االتفاقيات�ال���صادق�عل��ا�اتحاد�املغرب�العر�ي�وال���دخلت�م��ا�5�اتفاقيات�و�قيت�
32�اتفاقية�معلقة؛�

17-��االنفتاح�ع���املبادرات�ال���تدعو�إ����عث�ا��يو�ة�وتطو�ر�مؤسسة�االتحاد؛
18-االستعداد�للدخول�إ���السوق�اإلفر�قية�الواعدة�من�خالل�اتحاد�مغار�ي�قوي����ظل�املنافسة�

القو�ة�ب�ن�القوى�اإلقليمية�والدولية.
إن�اتحاد�املغرب�العر�ي�هو�حلم�ورسالة�ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية،ووصية�الشهداء�وأمانة�دما��م�
الطاهرة،�وحانت�ساعة��تجسيده��ع���أرض�الواقع،�من�خالل�خطة�اس�شرافية،�ر�ائزها�وأعمد��ا��
املصا��ة�وا��يار�الديمقراطي�وا��وكمة�الرشيدة�وم�افحة�الفساد،�وإصالح�ال��امج�ال��بو�ة�التعليمية�
وا��امعية�واملهنية�والصناعية،�واملراهنة�ع���البحث�العل���والتكنولو���والذ�اء�االصطنا���لتحقيق�
املواطنة�وحقوق� دولة� ،وتحقيق� النظيفة� الطاقة� ��� واالس�ثمار� واملا�ي،� والغذا�ي� الذا�ي� االكتفاء�
اإل�سان�،ومن�أهدافها�أيضا��فتح�ا��دود�املغار�ية�وت�شيط�املبادالت�التجار�ة�البي�ية�وإعادة�شبكة�
النقل�ا��ديدية�وال��ية�والبحر�ة�إ���سالف��شاطها�بتحديثات�جديدة�وتحس�ن�شروط�املفاوضات�مع�

االتحاد�األورو�ي،�وتقوي�التعامل�مع�الدول�اإلقليمية.
إن�الشعب�املغار�ي�لھ�من�التجا�س�الدي���واملذه���والتار�خ�املش��ك�واالمتداد�ا��غرا��،�وال��وات�
الطبيعية�وال�شر�ة،ما�يمكنھ�من�قوة�أساسية�لت�و�ن�تكتل�إقلي���جيو-سيا����اقتصادي�فاعل�
ومؤثر����األحداث�العاملية،يخرج�املنطقة�املغار�ية�من��ا��مود�واالنكماش�والهيمنة�والتبعية،�و�ؤسس�
لتقاليد�جديدة�و�لدولة�املؤسسات�والتداول�السل���ع���السلطة�وتوط�ن�دولة�املواطنة�و�ش�يد�ملرحلة�
وعصر�جديد�وملغرب�الشعوب�شعاره��املصا��ة�والبناء�وال�ش�يد��واملص���الواحد�و�عيد�ا��ياة�واألمل�

إ���مؤسسة�االتحاد�املغار�ي�للشعوب�املغار�ية.��

1-�مس��ة�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي�(1989-2021)؛
2-�إنجازات�ونتائج�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛
3-�أدوار�ورهانات�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

4-�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ع��ض�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي؛
5-�سبل�وآليات�تطو�ر�وإصالح�وتفعيل�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

6-�دور�النخب�املغار�ية�وا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�وا��امعات����إعادة�بناء�مؤسسة�االتحاد�
املغرب�العر�ي؛

7-�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي����ضوء�التكتالت�اإلقليمية�والدولية.
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تأسس�اتحاد��املغرب�العر�ي��عد�مخاض�طو�ل�عرفتھ�املنطقة�املغار�ية،�من�قبل�خمس�دول�مغار�ية�
���لي�يا�وتو�س�وا��زائر�واملغرب�ومور�تانيا،�ومساح��ا��تبلغ��5782140��لم�مر�ع�وطول�شر�طھ�
الساح���6505��لم،�وتتمتع�بموقع�جيو-اس��اتي���هام�،�و�صل�مجموع�إنتاجها�ا�����إ���أك���من��
488�مليار�دوالر�،وتتمتع�بموقع�يطل�ع����ل�من�البحر�األبيض�املتوسط�وا��يط�األطل����وحدود�تطل�
ع���أفر�قيا�وأورو�ا�واملشرق�العر�ي(آسيا)�،و�كثافة�س�انية�تقدر�بأك���من��100�مليون��سمة�،�وتقدر�
أراضيھ�الزراعية�بمليون�و400�ألف��لم�2�،�و�تمتع�ب��وات�باطنية�عديدة�من�الغاز�والفوسفات�
والنفط��واحتياطي�كب���من��النفط�والغاز�قدر�بأك���من�60�مليار�برميل�من�احتياطي�الغاز،�و6�تر�ليون�
م���مكعب،�و�بأرا����فالحية�شاسعة�،وثروة�حيوانية�و�غابو�ة�هامة،�وكثافة�س�انية،�وثروة��شر�ة�
عمادها�الشباب�املثقف�،و�تجا�س�س�ا�ي�ودي���وثقا��،وقد�لعبت�املنطقة�املغار�ية�خالل�مراحل�
التار�خ�دورا�فاعال�ومؤثرا����األحداث�العاملية�والدولية�،منذ�تأس�س�قرطاج�إ���الفتح�اإلسالمي�والدولة�

الوطنية.
إن�ا��ديث�عن�ا��لم�واملشروع�املغار�ي�هو�رسالة�وأمانة�تركها�أسالفنا�ألحفادهم،�يحيلنا�إ���مس��ة��
النضال�والتار�خ�املش��ك�ومراحلھ،املرحلة�األو������مرحلة�النضال�املش��ك�ضد�ا��تل�الفر�����
وااليطا���واالسبا�ي،وقد��ش�لت��عد�ا��رب�العاملية�األو���األحزاب�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي�����ل�من�
وتجسد� للمغار�ة� وعما��� طال�ي� حراك� الفر�سية� البالد� كذلك� وعرفت� واملغرب،� وا��زائر� تو�س�
بتأس�س�حزب�شمال�إفر�قيا،�و�جمعية�طلبة�شمال�أفر�قيا�املسلم�ن�،وقد�تطور�هذا�النضال��عد�
ا��رب�العاملية�الثانية����الداخل�وا��ارج�،�وانتقلت�إ����ل��من�أورو�ا�واملشرق�العر�ي�بتأس�س���نة�
���تقر�ر�مص��ها،� املغار�ية�وحقها� بالقضية� للتعر�ف� �،1948 بالقاهرة�سنة� العر�ي� تحر�ر�املغرب�
وتوجت�حقبة�النضال�املغار�ي�املش��ك�باس��جاع��ل�من�تو�س�واملغرب����مارس��1956�استقاللهما�
،و�تأس�س�الدولة�الوطنية�القطر�ة،و�قيت�ا��زائر�تحت�االحتالل�الفر����،�وتب�ن�أن�هذا�االستقالل�
املنقوص�ال�مع���لھ�،و�ذلك�انتقلت�املنطقة��املغار�ية�إ���املرحلة�الثانية�من�مس����ا�النضالية،�من�
خالل�الس���إ���تأس�س�كيان�مغار�ي��واحد����ش�ل�اتحاد�أو�كنفدرالية،�وهو�ما�تج������املسا���ال���
قامت���ما��ل�من�تو�س�واملغرب�ومطالب��ا�الدولة�الفر�سية�باالع��اف�باستقالل�ا��زائر�ل�سود�السلم�

والسالم�واألمن����املنطقة�املغار�ية.
��������لقد�حاولت�الدول�املغار�ية�تجسيد�حلم�الوحدة�ومشروع�االتحاد�ع���أرض�الواقع،�بالتعاون�فيما�
بي��ا،�ونلمس�ذلك�من�خالل�تنظيم�الندوة�املغار�ية�بتو�س����أكتو�ر�1956،هدفها�إيجاد�حل�للقضية�
ا��زائر�ة����إطار�مغار�ي�بمشاركة�القادة�ا��ب�ب�بورقيبة�رئ�س�ا���ومة،�امللك�محمد�ا��امس،�عبد�
ا��ميد�املهري،��عد�اختطاف�طائرة�الوفد�ا��زائري�املشارك����الندوة،�طرحت�ف��ا�فكرة�مشروع�
كنفدرالية�شمال�إفر�قيا�للدول�الثالث:�تو�س�وا��زائر�واملغرب،وقد��عزز�ا��راك�املغار�ي�ب�نظيم�
ندوة�أخرى�للمجتمع�املد�ي�املغار�ي����طنجة�باملغرب����أبر�ل�1958،��عد�العدوان�الفر�����ع���

ساقية�سيدي�يوسف����ف��اير�1958،بمشاركة�األحزاب�املغار�ية�ممثلة����حزب�ا��ر�الدستوري�
التو�����وج��ة�التحر�ر�ا��زائر�ة�وحزب�االستقالل�املغر�ي،�وقد�عززت�املواقف�وش�لت���ان�مش��كة�
للمتا�عة�والت�سيق�العمل�املغار�ي،و�هذا�النضال�توج����جو�لية�1962�،باس��جاع�ا��زائر�استقاللها،�
وا��مود� التوتر� شبح� وعاد� العالقات� تدهورت� ما� وسرعان� طو�ال� �ستمر� لم� املس��ة� هذه� أن� غ���
واالنقسام�واالنكماش�ودخلت�املنطقة����مرحلة�جديدة،�ضاع�معها�حلم�الوحدة��املغار�ية��س�ب�
الثالوث�املتمثل����ا��دود�والدولة�القطر�ة�والزعيم�الواحد.�وما�لب�ت�الدول�املغار�ية�أن�راجعت�
موقفها�وحاولت��عديل�بوصل��ا�بالعمل�والتعاون�الثنا�ي�وتصفية�األجواء�باإلمضاء�ع���العديد�من�
االتفاقيات�وتطورت�إ���تأس�س�وإ�شاء�مجلس�اس�شاري�دائم�سنة�1964،��ش�ل�من�تو�س�وا��زائر�
واملغرب�،و�أنظمت�إليھ�فيما��عد��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�،�و�انت�مهمتھ�ت�سيق�السياسات�االقتصادية�
وا��مركية،�وضمان�حر�ة�تنقل�البضا�ع،�وعاشت�املنطقة�املغار�ية�مرحلة��عاون�واستقرار�اس��ل�
بقمة�واجتماع�للمصا��ة�بزرالدة�با��زائر�سنة�1988،�وتدش�ن�مرحلة�جديدة�و�االتفاق�ع���تأس�س�
االتحاد�املغار�ي،وتوج�بقمة�بمراكش����ف��اير�1989�و�إمضاء�االتفاقية�واإلعالن�عن�تأس�س�اتحاد�
املغرب�العر�ي،ودخلت��املنطقة�املغار�ية����مرحلة�بناء�و�عز�ز�وتوثيق�العالقات،�وإتاحة�السبل�املالئمة�
املستو�ات،ملواكبة�عصر� �افة� التعاون�ع��� بتطو�ر� االندماج�األشمل� التدر����نحو�تحقيق� للس���
التكتالت�الدولية،وقد��عززت�بقمة�"رأس�ألنوف"�بلي�يا�سنة�1991�باالتفاق�ع���ثالث�مق��حات�تمثلت�
���إرساء�منطقة�حرة�للتبادل،ووحدة�جمركية،وسوق�مش��كة،و�عدها�دخلت�املنطقة�املغار�ية����
مرحلة�االنكماش�وا��مود�واالنقسام�أثرت�ع����شاط�مؤسسة�االتحاد�وال���دخلت����مرحلة�املوت�

السر�ري،�وتجسد�ذلك����إغالق�ا��دود�ا��زائر�ة�املغر�ية�وتجميد�تنظيم�عقد�القمم�املغار�ية.
ا��صيلة�األو���ملس��ة�االتحاد�ملدة�ست�سنوات�(1989-1994)�تمثلت����تنظيم�وعقد�ست(6)�قمم�
رئاسية�وأر�ع�وعشر�ن�(24)�اجتماع�لوزراء�ا��ارجية،وواحد�وأر�ع�ن�(41)اجتماع�ل��ان�املتا�عة،وست�
للهيئة�القضائية�،ومائة�وأر�ع�عشر� (6)�اجتماعات�للمجلس�االس�شاري،وست�عشر�(16)اجتماع�
(114)جلسة���موعات�املتا�عة،وع���الرغم�من�كثافة�االجتماعات،بقيت�نتائج�دون�املستوى�املطلوب�
واألمل�امل�شود،حيث�وقعت�سبع�وثالث�ن�(38)�اتفاقية،�وقد�صادقت�ا��زائر�ع����سع�وعشر�ن�(29)�
اتفاقية،�وتو�س�ع���سبع�وعشر�ن(27)�اتفاقية�،ولي�يا�ومور�تانيا�اقل�من�ذلك،واملغرب�ع���خمس�
(5)�اتفاقيات،ولم�تدخل�ح���التنفيذ�م��ا�إال�خمس�(5)�اتفاقيات،وظلت�أغل��ا�ح��ا�ع���ورق��و���أدراج��

امل�اتب�معلقة.
لقد�جمدت�أ�شطة�وهيا�ل�االتحاد�،�علما�أ��ا��انت�مرتبطة�أساسا�بمجلس�الرئاسة�الذي�جمدت�
معمقة� وقراءة� تقييم� وا��� الفشل،� هذا� سر� عن� ال�ساؤل� إ��� يدفعنا� هذا� 1994،�ل� منذ� قممھ�
واس�شرافية�التفاقية�مراكش،�وال���أسقطت�عل��ا�اتفاقية�ا��امعة�العر�ية�،و���اتفاقية�اعت��ت�من�
قبل�ا��تص�ن�فاشلة�ع����افة�املستو�ات،وقد�تم��ت�اتفاقية�مراكش��عمومية�أهدافها،ولم��شر�إ���
التعاون� حول� وفضفاضة� عامة� عبارات� ع��� اقتصرت� وإنما� االقتصادية،� أو� ا��مركية� الوحدة�
االقتصادي�والسياسة�املش��كة،�وا���جانب��ل�هذا�نالحظ�بان�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�

ظل�م��ما�وغ���محدد�وقابل�للعديد�من�التفس��ات�والتأو�الت�ا��اطئة�ط���عل��ا�منطق�السيادة�
والطرح�السيا���،�و������ا��قيقة�متواضعة����أهدافها�االقتصادية،�وتب�ت�االتفاقية��قاعدة�اإلجماع�
���التصو�ت�كشرط�لدخولها�ح���النفاذ�،�مما�جعلها��عيدة��ل�البعد،�عن�مشروع�الت�امل�اإلقلي��،�
وقد�قدرت�ضر�بة�فشل�االتحاد�وال�لفة�االقتصادية�لالمغرب�ماب�ن�3�%�إ���5�%�من�الناتج�ا��ام�
الداخ���للبلدان�ا��مسة�نأي�ما�يناهز�عشرة�(10)�مليارات�دوالر�سنو�ا�و�ضياع�15�مليون�منصب�
شغل�إضا���و�أك���من�1200�مليار�دوالر�من�املداخيل�املالية،�وهذا�التقييم�يحيلنا�إ���الدعوة�ملراجعة�
التكتالت� � باتفاقية�االتحاد�األور�ي�وغ��ها�من� االتفاقية�و�عديلها�وإصالح�اختالال��ا�واالست�ناس�
النا��ة،�وإ���إعادة�هي�لة�األمانة�العامة�لالتحاد،�وترميم�الب�ت�املغار�ي�ملواكبة�عصر�التكتالت�
اإلقليمية�والدولية�الصاعدة،�ومن�هنا�ا��اجة�إ������دماء�جديدة����االتحاد،�وإ���خارطة�طر�ق�

وا��ة�املعالم�والرؤى�ترتكز�ع���ما�ي��:
1�-��عديل�وتنقيح�اتفاقية�مراكش؛�

2-�اعتماد�مبدأ�الديمقراطية����التصو�ت�ع���القرارات�واالتفاقيات�واعتماد�األغلبية؛�
3-�تحديد�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�واملتمثلة����الدول�ا��مس�فقط؛�

4-��عديل��سمية�اتحاد�املغرب�العر�ي�إ����سمية�االتحاد�املغار�ي�أو�اتحاد�املغرب�الكب���أو�كنفدرالية�
املغرب�الكب���أو�غ��ها�من�األسماء؛

5-��تدو�ر�منصب�األم�ن�العام�واملناصب�األخرى�ب�ن�الدول�املغار�ية؛��
6-�إدخال�براد�غمات�جديدة،اقتصادية�وثقافية�وتر�و�ة�وأمنية�وغ��ها؛��

الصناديق� السلطة،ع��� ع��� السل��� التداول� املغار�ية،� بالدول� الديمقراطي� ا��يار� ترسيخ� �-7
االنتخابية،ورفض��ل�االنقالبات�العسكر�ة�ا��ارجة�عن�الشرعية،�إلنجاح�وتمك�ن�تجر�ة�االتحاد�

والت�امل�املغار�ي؛���
8-��عز�ز�ثقافة�االتحاد�والت�امل�ب�ن�أقطار�دول�االتحاد�املغار�ي�من�خالل�اعتماد�برامج�تر�و�ة�وثقافية�

�ساهم����ت�شئة�أجيال�جديدة�مؤمنة�بالوحدة�املغار�ية؛
9-��الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:

أوال : تجميد الخالفات والوقف الفوري للحمالت اإلعالمية المغرضة؛

ثانيا�:�البحث�عن�ا��لول�با��وار�للمشا�ل�املغار�ية�العالقة؛
ثالثا�:�الدعوة�إ���عقد�قمة�مصا��ة�مغار�ية�ب�ن�قادة�الدول�املغار�ية�بتو�س؛

را�عا�:�دعوة�اإلخوة����لي�يا�الشقيقة�إ���تكر�س�خيار�ومنطلقات�السلم�والتصا���والوحدة�ضدا�عن�
غ��ها�من�ا��يارات�املناهضة�لتطلعات�الشعب�اللي��؛

خامسا:�الدعوة�إ����سو�ة�تار�خية�تؤدي�إ���قمة�مصا��ة�ب�ن�ا��زائر�واملغرب�و�غليب�صوت�العقل�
وا��كمة����فض�ا��الفات؛

سادسا:�تفعيل�ميثاق�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي�والدعوة�إ���ت�شيط�مؤسساتھ؛
سا�عا�:��شكيل���نة�أو�مجلس�حكماء�االتحاد�املغار�ي�وال��وء�إليھ�للفصل����ا��الفات�و�سو�ة�

ال��اعات�املغار�ية.
10-�الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:�

11-��ش�يك�العالقات�ب�ن�جمعيات�ا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�والدراسات����البلدان�املغار�ية؛
بالذ�اء� واالهتمام� والص��...،� والفال��� والصنا��� التكنولو��� العل��� البحث� ع��� 12-املراهنة�

االصطنا���لتحقيق�التنمية�وال��وض�االقتصادي؛
13-�إحداث�وإحياء�مناطق�التجارة�للتبادل�ا��ر����املناطق�ا��دودية�للدول�املغار�ية�لبعث�وت��ة�
وخلق� وصنا��،� تجاري� استقطاب� محل� وت�ون� مدروسة،� مش��كة� ومشار�ع� بمخططات� تنمو�ة�
تحف��ات�اس�ثمار�ة،���علها�سدا�منيعا�ضد�اإلرهاب�وال��ر�ب�وال��رة�السر�ة،وواحات�لألمن�والرفاه�

والتنمية�االقتصادية�واالجتماعية؛
14-��تحديث�الب�ية�التحتية�املغار�ية،من�خالل�إنجاز�شبكة�طرق�سر�عة�جديدة،�ومد�خطوط�السكك�
املغار�ية؛���������������������������������������������������������������������������� الدول� ب�ن� منتظمة� وجو�ة� بحر�ة� خطوط� وإحداث� ا��ديدية،�
15-�إحداث�مؤسسة�ثقافية����صلب�االتحاد�إلثراء�املكتبة�املغار�ية�ودعم�حركة�ال��جمة�من�اللغات�
األجن�ية�إ���العر�ية�وتطو�ر�اللغة�االماز�غية،�ودعمها�بخ��اء�ومتخصص�ن�من��افة�االختصاصات؛���

16-�تفعيل�ميثاق�االتفاقيات�ال���صادق�عل��ا�اتحاد�املغرب�العر�ي�وال���دخلت�م��ا�5�اتفاقيات�و�قيت�
32�اتفاقية�معلقة؛�

17-��االنفتاح�ع���املبادرات�ال���تدعو�إ����عث�ا��يو�ة�وتطو�ر�مؤسسة�االتحاد؛
18-االستعداد�للدخول�إ���السوق�اإلفر�قية�الواعدة�من�خالل�اتحاد�مغار�ي�قوي����ظل�املنافسة�

القو�ة�ب�ن�القوى�اإلقليمية�والدولية.
إن�اتحاد�املغرب�العر�ي�هو�حلم�ورسالة�ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية،ووصية�الشهداء�وأمانة�دما��م�
الطاهرة،�وحانت�ساعة��تجسيده��ع���أرض�الواقع،�من�خالل�خطة�اس�شرافية،�ر�ائزها�وأعمد��ا��
املصا��ة�وا��يار�الديمقراطي�وا��وكمة�الرشيدة�وم�افحة�الفساد،�وإصالح�ال��امج�ال��بو�ة�التعليمية�
وا��امعية�واملهنية�والصناعية،�واملراهنة�ع���البحث�العل���والتكنولو���والذ�اء�االصطنا���لتحقيق�
املواطنة�وحقوق� دولة� ،وتحقيق� النظيفة� الطاقة� ��� واالس�ثمار� واملا�ي،� والغذا�ي� الذا�ي� االكتفاء�
اإل�سان�،ومن�أهدافها�أيضا��فتح�ا��دود�املغار�ية�وت�شيط�املبادالت�التجار�ة�البي�ية�وإعادة�شبكة�
النقل�ا��ديدية�وال��ية�والبحر�ة�إ���سالف��شاطها�بتحديثات�جديدة�وتحس�ن�شروط�املفاوضات�مع�

االتحاد�األورو�ي،�وتقوي�التعامل�مع�الدول�اإلقليمية.
إن�الشعب�املغار�ي�لھ�من�التجا�س�الدي���واملذه���والتار�خ�املش��ك�واالمتداد�ا��غرا��،�وال��وات�
الطبيعية�وال�شر�ة،ما�يمكنھ�من�قوة�أساسية�لت�و�ن�تكتل�إقلي���جيو-سيا����اقتصادي�فاعل�
ومؤثر����األحداث�العاملية،يخرج�املنطقة�املغار�ية�من��ا��مود�واالنكماش�والهيمنة�والتبعية،�و�ؤسس�
لتقاليد�جديدة�و�لدولة�املؤسسات�والتداول�السل���ع���السلطة�وتوط�ن�دولة�املواطنة�و�ش�يد�ملرحلة�
وعصر�جديد�وملغرب�الشعوب�شعاره��املصا��ة�والبناء�وال�ش�يد��واملص���الواحد�و�عيد�ا��ياة�واألمل�

إ���مؤسسة�االتحاد�املغار�ي�للشعوب�املغار�ية.��

1-�مس��ة�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي�(1989-2021)؛
2-�إنجازات�ونتائج�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛
3-�أدوار�ورهانات�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

4-�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ع��ض�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي؛
5-�سبل�وآليات�تطو�ر�وإصالح�وتفعيل�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

6-�دور�النخب�املغار�ية�وا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�وا��امعات����إعادة�بناء�مؤسسة�االتحاد�
املغرب�العر�ي؛

7-�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي����ضوء�التكتالت�اإلقليمية�والدولية.
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تأسس�اتحاد��املغرب�العر�ي��عد�مخاض�طو�ل�عرفتھ�املنطقة�املغار�ية،�من�قبل�خمس�دول�مغار�ية�
���لي�يا�وتو�س�وا��زائر�واملغرب�ومور�تانيا،�ومساح��ا��تبلغ��5782140��لم�مر�ع�وطول�شر�طھ�
الساح���6505��لم،�وتتمتع�بموقع�جيو-اس��اتي���هام�،�و�صل�مجموع�إنتاجها�ا�����إ���أك���من��
488�مليار�دوالر�،وتتمتع�بموقع�يطل�ع����ل�من�البحر�األبيض�املتوسط�وا��يط�األطل����وحدود�تطل�
ع���أفر�قيا�وأورو�ا�واملشرق�العر�ي(آسيا)�،و�كثافة�س�انية�تقدر�بأك���من��100�مليون��سمة�،�وتقدر�
أراضيھ�الزراعية�بمليون�و400�ألف��لم�2�،�و�تمتع�ب��وات�باطنية�عديدة�من�الغاز�والفوسفات�
والنفط��واحتياطي�كب���من��النفط�والغاز�قدر�بأك���من�60�مليار�برميل�من�احتياطي�الغاز،�و6�تر�ليون�
م���مكعب،�و�بأرا����فالحية�شاسعة�،وثروة�حيوانية�و�غابو�ة�هامة،�وكثافة�س�انية،�وثروة��شر�ة�
عمادها�الشباب�املثقف�،و�تجا�س�س�ا�ي�ودي���وثقا��،وقد�لعبت�املنطقة�املغار�ية�خالل�مراحل�
التار�خ�دورا�فاعال�ومؤثرا����األحداث�العاملية�والدولية�،منذ�تأس�س�قرطاج�إ���الفتح�اإلسالمي�والدولة�

الوطنية.
إن�ا��ديث�عن�ا��لم�واملشروع�املغار�ي�هو�رسالة�وأمانة�تركها�أسالفنا�ألحفادهم،�يحيلنا�إ���مس��ة��
النضال�والتار�خ�املش��ك�ومراحلھ،املرحلة�األو������مرحلة�النضال�املش��ك�ضد�ا��تل�الفر�����
وااليطا���واالسبا�ي،وقد��ش�لت��عد�ا��رب�العاملية�األو���األحزاب�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي�����ل�من�
وتجسد� للمغار�ة� وعما��� طال�ي� حراك� الفر�سية� البالد� كذلك� وعرفت� واملغرب،� وا��زائر� تو�س�
بتأس�س�حزب�شمال�إفر�قيا،�و�جمعية�طلبة�شمال�أفر�قيا�املسلم�ن�،وقد�تطور�هذا�النضال��عد�
ا��رب�العاملية�الثانية����الداخل�وا��ارج�،�وانتقلت�إ����ل��من�أورو�ا�واملشرق�العر�ي�بتأس�س���نة�
���تقر�ر�مص��ها،� املغار�ية�وحقها� بالقضية� للتعر�ف� �،1948 بالقاهرة�سنة� العر�ي� تحر�ر�املغرب�
وتوجت�حقبة�النضال�املغار�ي�املش��ك�باس��جاع��ل�من�تو�س�واملغرب����مارس��1956�استقاللهما�
،و�تأس�س�الدولة�الوطنية�القطر�ة،و�قيت�ا��زائر�تحت�االحتالل�الفر����،�وتب�ن�أن�هذا�االستقالل�
املنقوص�ال�مع���لھ�،و�ذلك�انتقلت�املنطقة��املغار�ية�إ���املرحلة�الثانية�من�مس����ا�النضالية،�من�
خالل�الس���إ���تأس�س�كيان�مغار�ي��واحد����ش�ل�اتحاد�أو�كنفدرالية،�وهو�ما�تج������املسا���ال���
قامت���ما��ل�من�تو�س�واملغرب�ومطالب��ا�الدولة�الفر�سية�باالع��اف�باستقالل�ا��زائر�ل�سود�السلم�

والسالم�واألمن����املنطقة�املغار�ية.
��������لقد�حاولت�الدول�املغار�ية�تجسيد�حلم�الوحدة�ومشروع�االتحاد�ع���أرض�الواقع،�بالتعاون�فيما�
بي��ا،�ونلمس�ذلك�من�خالل�تنظيم�الندوة�املغار�ية�بتو�س����أكتو�ر�1956،هدفها�إيجاد�حل�للقضية�
ا��زائر�ة����إطار�مغار�ي�بمشاركة�القادة�ا��ب�ب�بورقيبة�رئ�س�ا���ومة،�امللك�محمد�ا��امس،�عبد�
ا��ميد�املهري،��عد�اختطاف�طائرة�الوفد�ا��زائري�املشارك����الندوة،�طرحت�ف��ا�فكرة�مشروع�
كنفدرالية�شمال�إفر�قيا�للدول�الثالث:�تو�س�وا��زائر�واملغرب،وقد��عزز�ا��راك�املغار�ي�ب�نظيم�
ندوة�أخرى�للمجتمع�املد�ي�املغار�ي����طنجة�باملغرب����أبر�ل�1958،��عد�العدوان�الفر�����ع���

ساقية�سيدي�يوسف����ف��اير�1958،بمشاركة�األحزاب�املغار�ية�ممثلة����حزب�ا��ر�الدستوري�
التو�����وج��ة�التحر�ر�ا��زائر�ة�وحزب�االستقالل�املغر�ي،�وقد�عززت�املواقف�وش�لت���ان�مش��كة�
للمتا�عة�والت�سيق�العمل�املغار�ي،و�هذا�النضال�توج����جو�لية�1962�،باس��جاع�ا��زائر�استقاللها،�
وا��مود� التوتر� شبح� وعاد� العالقات� تدهورت� ما� وسرعان� طو�ال� �ستمر� لم� املس��ة� هذه� أن� غ���
واالنقسام�واالنكماش�ودخلت�املنطقة����مرحلة�جديدة،�ضاع�معها�حلم�الوحدة��املغار�ية��س�ب�
الثالوث�املتمثل����ا��دود�والدولة�القطر�ة�والزعيم�الواحد.�وما�لب�ت�الدول�املغار�ية�أن�راجعت�
موقفها�وحاولت��عديل�بوصل��ا�بالعمل�والتعاون�الثنا�ي�وتصفية�األجواء�باإلمضاء�ع���العديد�من�
االتفاقيات�وتطورت�إ���تأس�س�وإ�شاء�مجلس�اس�شاري�دائم�سنة�1964،��ش�ل�من�تو�س�وا��زائر�
واملغرب�،و�أنظمت�إليھ�فيما��عد��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�،�و�انت�مهمتھ�ت�سيق�السياسات�االقتصادية�
وا��مركية،�وضمان�حر�ة�تنقل�البضا�ع،�وعاشت�املنطقة�املغار�ية�مرحلة��عاون�واستقرار�اس��ل�
بقمة�واجتماع�للمصا��ة�بزرالدة�با��زائر�سنة�1988،�وتدش�ن�مرحلة�جديدة�و�االتفاق�ع���تأس�س�
االتحاد�املغار�ي،وتوج�بقمة�بمراكش����ف��اير�1989�و�إمضاء�االتفاقية�واإلعالن�عن�تأس�س�اتحاد�
املغرب�العر�ي،ودخلت��املنطقة�املغار�ية����مرحلة�بناء�و�عز�ز�وتوثيق�العالقات،�وإتاحة�السبل�املالئمة�
املستو�ات،ملواكبة�عصر� �افة� التعاون�ع��� بتطو�ر� االندماج�األشمل� التدر����نحو�تحقيق� للس���
التكتالت�الدولية،وقد��عززت�بقمة�"رأس�ألنوف"�بلي�يا�سنة�1991�باالتفاق�ع���ثالث�مق��حات�تمثلت�
���إرساء�منطقة�حرة�للتبادل،ووحدة�جمركية،وسوق�مش��كة،و�عدها�دخلت�املنطقة�املغار�ية����
مرحلة�االنكماش�وا��مود�واالنقسام�أثرت�ع����شاط�مؤسسة�االتحاد�وال���دخلت����مرحلة�املوت�

السر�ري،�وتجسد�ذلك����إغالق�ا��دود�ا��زائر�ة�املغر�ية�وتجميد�تنظيم�عقد�القمم�املغار�ية.
ا��صيلة�األو���ملس��ة�االتحاد�ملدة�ست�سنوات�(1989-1994)�تمثلت����تنظيم�وعقد�ست(6)�قمم�
رئاسية�وأر�ع�وعشر�ن�(24)�اجتماع�لوزراء�ا��ارجية،وواحد�وأر�ع�ن�(41)اجتماع�ل��ان�املتا�عة،وست�
للهيئة�القضائية�،ومائة�وأر�ع�عشر� (6)�اجتماعات�للمجلس�االس�شاري،وست�عشر�(16)اجتماع�
(114)جلسة���موعات�املتا�عة،وع���الرغم�من�كثافة�االجتماعات،بقيت�نتائج�دون�املستوى�املطلوب�
واألمل�امل�شود،حيث�وقعت�سبع�وثالث�ن�(38)�اتفاقية،�وقد�صادقت�ا��زائر�ع����سع�وعشر�ن�(29)�
اتفاقية،�وتو�س�ع���سبع�وعشر�ن(27)�اتفاقية�،ولي�يا�ومور�تانيا�اقل�من�ذلك،واملغرب�ع���خمس�
(5)�اتفاقيات،ولم�تدخل�ح���التنفيذ�م��ا�إال�خمس�(5)�اتفاقيات،وظلت�أغل��ا�ح��ا�ع���ورق��و���أدراج��

امل�اتب�معلقة.
لقد�جمدت�أ�شطة�وهيا�ل�االتحاد�،�علما�أ��ا��انت�مرتبطة�أساسا�بمجلس�الرئاسة�الذي�جمدت�
معمقة� وقراءة� تقييم� وا��� الفشل،� هذا� سر� عن� ال�ساؤل� إ��� يدفعنا� هذا� 1994،�ل� منذ� قممھ�
واس�شرافية�التفاقية�مراكش،�وال���أسقطت�عل��ا�اتفاقية�ا��امعة�العر�ية�،و���اتفاقية�اعت��ت�من�
قبل�ا��تص�ن�فاشلة�ع����افة�املستو�ات،وقد�تم��ت�اتفاقية�مراكش��عمومية�أهدافها،ولم��شر�إ���
التعاون� حول� وفضفاضة� عامة� عبارات� ع��� اقتصرت� وإنما� االقتصادية،� أو� ا��مركية� الوحدة�
االقتصادي�والسياسة�املش��كة،�وا���جانب��ل�هذا�نالحظ�بان�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�

ظل�م��ما�وغ���محدد�وقابل�للعديد�من�التفس��ات�والتأو�الت�ا��اطئة�ط���عل��ا�منطق�السيادة�
والطرح�السيا���،�و������ا��قيقة�متواضعة����أهدافها�االقتصادية،�وتب�ت�االتفاقية��قاعدة�اإلجماع�
���التصو�ت�كشرط�لدخولها�ح���النفاذ�،�مما�جعلها��عيدة��ل�البعد،�عن�مشروع�الت�امل�اإلقلي��،�
وقد�قدرت�ضر�بة�فشل�االتحاد�وال�لفة�االقتصادية�لالمغرب�ماب�ن�3�%�إ���5�%�من�الناتج�ا��ام�
الداخ���للبلدان�ا��مسة�نأي�ما�يناهز�عشرة�(10)�مليارات�دوالر�سنو�ا�و�ضياع�15�مليون�منصب�
شغل�إضا���و�أك���من�1200�مليار�دوالر�من�املداخيل�املالية،�وهذا�التقييم�يحيلنا�إ���الدعوة�ملراجعة�
التكتالت� � باتفاقية�االتحاد�األور�ي�وغ��ها�من� االتفاقية�و�عديلها�وإصالح�اختالال��ا�واالست�ناس�
النا��ة،�وإ���إعادة�هي�لة�األمانة�العامة�لالتحاد،�وترميم�الب�ت�املغار�ي�ملواكبة�عصر�التكتالت�
اإلقليمية�والدولية�الصاعدة،�ومن�هنا�ا��اجة�إ������دماء�جديدة����االتحاد،�وإ���خارطة�طر�ق�

وا��ة�املعالم�والرؤى�ترتكز�ع���ما�ي��:
1�-��عديل�وتنقيح�اتفاقية�مراكش؛�

2-�اعتماد�مبدأ�الديمقراطية����التصو�ت�ع���القرارات�واالتفاقيات�واعتماد�األغلبية؛�
3-�تحديد�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�واملتمثلة����الدول�ا��مس�فقط؛�

4-��عديل��سمية�اتحاد�املغرب�العر�ي�إ����سمية�االتحاد�املغار�ي�أو�اتحاد�املغرب�الكب���أو�كنفدرالية�
املغرب�الكب���أو�غ��ها�من�األسماء؛

5-��تدو�ر�منصب�األم�ن�العام�واملناصب�األخرى�ب�ن�الدول�املغار�ية؛��
6-�إدخال�براد�غمات�جديدة،اقتصادية�وثقافية�وتر�و�ة�وأمنية�وغ��ها؛��

الصناديق� السلطة،ع��� ع��� السل��� التداول� املغار�ية،� بالدول� الديمقراطي� ا��يار� ترسيخ� �-7
االنتخابية،ورفض��ل�االنقالبات�العسكر�ة�ا��ارجة�عن�الشرعية،�إلنجاح�وتمك�ن�تجر�ة�االتحاد�

والت�امل�املغار�ي؛���
8-��عز�ز�ثقافة�االتحاد�والت�امل�ب�ن�أقطار�دول�االتحاد�املغار�ي�من�خالل�اعتماد�برامج�تر�و�ة�وثقافية�

�ساهم����ت�شئة�أجيال�جديدة�مؤمنة�بالوحدة�املغار�ية؛
9-��الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:

أوال : تجميد الخالفات والوقف الفوري للحمالت اإلعالمية المغرضة؛

ثانيا�:�البحث�عن�ا��لول�با��وار�للمشا�ل�املغار�ية�العالقة؛
ثالثا�:�الدعوة�إ���عقد�قمة�مصا��ة�مغار�ية�ب�ن�قادة�الدول�املغار�ية�بتو�س؛

را�عا�:�دعوة�اإلخوة����لي�يا�الشقيقة�إ���تكر�س�خيار�ومنطلقات�السلم�والتصا���والوحدة�ضدا�عن�
غ��ها�من�ا��يارات�املناهضة�لتطلعات�الشعب�اللي��؛

خامسا:�الدعوة�إ����سو�ة�تار�خية�تؤدي�إ���قمة�مصا��ة�ب�ن�ا��زائر�واملغرب�و�غليب�صوت�العقل�
وا��كمة����فض�ا��الفات؛

سادسا:�تفعيل�ميثاق�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي�والدعوة�إ���ت�شيط�مؤسساتھ؛
سا�عا�:��شكيل���نة�أو�مجلس�حكماء�االتحاد�املغار�ي�وال��وء�إليھ�للفصل����ا��الفات�و�سو�ة�

ال��اعات�املغار�ية.
10-�الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:�

11-��ش�يك�العالقات�ب�ن�جمعيات�ا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�والدراسات����البلدان�املغار�ية؛
بالذ�اء� واالهتمام� والص��...،� والفال��� والصنا��� التكنولو��� العل��� البحث� ع��� 12-املراهنة�

االصطنا���لتحقيق�التنمية�وال��وض�االقتصادي؛
13-�إحداث�وإحياء�مناطق�التجارة�للتبادل�ا��ر����املناطق�ا��دودية�للدول�املغار�ية�لبعث�وت��ة�
وخلق� وصنا��،� تجاري� استقطاب� محل� وت�ون� مدروسة،� مش��كة� ومشار�ع� بمخططات� تنمو�ة�
تحف��ات�اس�ثمار�ة،���علها�سدا�منيعا�ضد�اإلرهاب�وال��ر�ب�وال��رة�السر�ة،وواحات�لألمن�والرفاه�

والتنمية�االقتصادية�واالجتماعية؛
14-��تحديث�الب�ية�التحتية�املغار�ية،من�خالل�إنجاز�شبكة�طرق�سر�عة�جديدة،�ومد�خطوط�السكك�
املغار�ية؛���������������������������������������������������������������������������� الدول� ب�ن� منتظمة� وجو�ة� بحر�ة� خطوط� وإحداث� ا��ديدية،�
15-�إحداث�مؤسسة�ثقافية����صلب�االتحاد�إلثراء�املكتبة�املغار�ية�ودعم�حركة�ال��جمة�من�اللغات�
األجن�ية�إ���العر�ية�وتطو�ر�اللغة�االماز�غية،�ودعمها�بخ��اء�ومتخصص�ن�من��افة�االختصاصات؛���

16-�تفعيل�ميثاق�االتفاقيات�ال���صادق�عل��ا�اتحاد�املغرب�العر�ي�وال���دخلت�م��ا�5�اتفاقيات�و�قيت�
32�اتفاقية�معلقة؛�

17-��االنفتاح�ع���املبادرات�ال���تدعو�إ����عث�ا��يو�ة�وتطو�ر�مؤسسة�االتحاد؛
18-االستعداد�للدخول�إ���السوق�اإلفر�قية�الواعدة�من�خالل�اتحاد�مغار�ي�قوي����ظل�املنافسة�

القو�ة�ب�ن�القوى�اإلقليمية�والدولية.
إن�اتحاد�املغرب�العر�ي�هو�حلم�ورسالة�ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية،ووصية�الشهداء�وأمانة�دما��م�
الطاهرة،�وحانت�ساعة��تجسيده��ع���أرض�الواقع،�من�خالل�خطة�اس�شرافية،�ر�ائزها�وأعمد��ا��
املصا��ة�وا��يار�الديمقراطي�وا��وكمة�الرشيدة�وم�افحة�الفساد،�وإصالح�ال��امج�ال��بو�ة�التعليمية�
وا��امعية�واملهنية�والصناعية،�واملراهنة�ع���البحث�العل���والتكنولو���والذ�اء�االصطنا���لتحقيق�
املواطنة�وحقوق� دولة� ،وتحقيق� النظيفة� الطاقة� ��� واالس�ثمار� واملا�ي،� والغذا�ي� الذا�ي� االكتفاء�
اإل�سان�،ومن�أهدافها�أيضا��فتح�ا��دود�املغار�ية�وت�شيط�املبادالت�التجار�ة�البي�ية�وإعادة�شبكة�
النقل�ا��ديدية�وال��ية�والبحر�ة�إ���سالف��شاطها�بتحديثات�جديدة�وتحس�ن�شروط�املفاوضات�مع�

االتحاد�األورو�ي،�وتقوي�التعامل�مع�الدول�اإلقليمية.
إن�الشعب�املغار�ي�لھ�من�التجا�س�الدي���واملذه���والتار�خ�املش��ك�واالمتداد�ا��غرا��،�وال��وات�
الطبيعية�وال�شر�ة،ما�يمكنھ�من�قوة�أساسية�لت�و�ن�تكتل�إقلي���جيو-سيا����اقتصادي�فاعل�
ومؤثر����األحداث�العاملية،يخرج�املنطقة�املغار�ية�من��ا��مود�واالنكماش�والهيمنة�والتبعية،�و�ؤسس�
لتقاليد�جديدة�و�لدولة�املؤسسات�والتداول�السل���ع���السلطة�وتوط�ن�دولة�املواطنة�و�ش�يد�ملرحلة�
وعصر�جديد�وملغرب�الشعوب�شعاره��املصا��ة�والبناء�وال�ش�يد��واملص���الواحد�و�عيد�ا��ياة�واألمل�

إ���مؤسسة�االتحاد�املغار�ي�للشعوب�املغار�ية.��

1-�مس��ة�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي�(1989-2021)؛
2-�إنجازات�ونتائج�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛
3-�أدوار�ورهانات�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

4-�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ع��ض�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي؛
5-�سبل�وآليات�تطو�ر�وإصالح�وتفعيل�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

6-�دور�النخب�املغار�ية�وا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�وا��امعات����إعادة�بناء�مؤسسة�االتحاد�
املغرب�العر�ي؛

7-�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي����ضوء�التكتالت�اإلقليمية�والدولية.
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تأسس�اتحاد��املغرب�العر�ي��عد�مخاض�طو�ل�عرفتھ�املنطقة�املغار�ية،�من�قبل�خمس�دول�مغار�ية�
���لي�يا�وتو�س�وا��زائر�واملغرب�ومور�تانيا،�ومساح��ا��تبلغ��5782140��لم�مر�ع�وطول�شر�طھ�
الساح���6505��لم،�وتتمتع�بموقع�جيو-اس��اتي���هام�،�و�صل�مجموع�إنتاجها�ا�����إ���أك���من��
488�مليار�دوالر�،وتتمتع�بموقع�يطل�ع����ل�من�البحر�األبيض�املتوسط�وا��يط�األطل����وحدود�تطل�
ع���أفر�قيا�وأورو�ا�واملشرق�العر�ي(آسيا)�،و�كثافة�س�انية�تقدر�بأك���من��100�مليون��سمة�،�وتقدر�
أراضيھ�الزراعية�بمليون�و400�ألف��لم�2�،�و�تمتع�ب��وات�باطنية�عديدة�من�الغاز�والفوسفات�
والنفط��واحتياطي�كب���من��النفط�والغاز�قدر�بأك���من�60�مليار�برميل�من�احتياطي�الغاز،�و6�تر�ليون�
م���مكعب،�و�بأرا����فالحية�شاسعة�،وثروة�حيوانية�و�غابو�ة�هامة،�وكثافة�س�انية،�وثروة��شر�ة�
عمادها�الشباب�املثقف�،و�تجا�س�س�ا�ي�ودي���وثقا��،وقد�لعبت�املنطقة�املغار�ية�خالل�مراحل�
التار�خ�دورا�فاعال�ومؤثرا����األحداث�العاملية�والدولية�،منذ�تأس�س�قرطاج�إ���الفتح�اإلسالمي�والدولة�

الوطنية.
إن�ا��ديث�عن�ا��لم�واملشروع�املغار�ي�هو�رسالة�وأمانة�تركها�أسالفنا�ألحفادهم،�يحيلنا�إ���مس��ة��
النضال�والتار�خ�املش��ك�ومراحلھ،املرحلة�األو������مرحلة�النضال�املش��ك�ضد�ا��تل�الفر�����
وااليطا���واالسبا�ي،وقد��ش�لت��عد�ا��رب�العاملية�األو���األحزاب�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي�����ل�من�
وتجسد� للمغار�ة� وعما��� طال�ي� حراك� الفر�سية� البالد� كذلك� وعرفت� واملغرب،� وا��زائر� تو�س�
بتأس�س�حزب�شمال�إفر�قيا،�و�جمعية�طلبة�شمال�أفر�قيا�املسلم�ن�،وقد�تطور�هذا�النضال��عد�
ا��رب�العاملية�الثانية����الداخل�وا��ارج�،�وانتقلت�إ����ل��من�أورو�ا�واملشرق�العر�ي�بتأس�س���نة�
���تقر�ر�مص��ها،� املغار�ية�وحقها� بالقضية� للتعر�ف� �،1948 بالقاهرة�سنة� العر�ي� تحر�ر�املغرب�
وتوجت�حقبة�النضال�املغار�ي�املش��ك�باس��جاع��ل�من�تو�س�واملغرب����مارس��1956�استقاللهما�
،و�تأس�س�الدولة�الوطنية�القطر�ة،و�قيت�ا��زائر�تحت�االحتالل�الفر����،�وتب�ن�أن�هذا�االستقالل�
املنقوص�ال�مع���لھ�،و�ذلك�انتقلت�املنطقة��املغار�ية�إ���املرحلة�الثانية�من�مس����ا�النضالية،�من�
خالل�الس���إ���تأس�س�كيان�مغار�ي��واحد����ش�ل�اتحاد�أو�كنفدرالية،�وهو�ما�تج������املسا���ال���
قامت���ما��ل�من�تو�س�واملغرب�ومطالب��ا�الدولة�الفر�سية�باالع��اف�باستقالل�ا��زائر�ل�سود�السلم�

والسالم�واألمن����املنطقة�املغار�ية.
��������لقد�حاولت�الدول�املغار�ية�تجسيد�حلم�الوحدة�ومشروع�االتحاد�ع���أرض�الواقع،�بالتعاون�فيما�
بي��ا،�ونلمس�ذلك�من�خالل�تنظيم�الندوة�املغار�ية�بتو�س����أكتو�ر�1956،هدفها�إيجاد�حل�للقضية�
ا��زائر�ة����إطار�مغار�ي�بمشاركة�القادة�ا��ب�ب�بورقيبة�رئ�س�ا���ومة،�امللك�محمد�ا��امس،�عبد�
ا��ميد�املهري،��عد�اختطاف�طائرة�الوفد�ا��زائري�املشارك����الندوة،�طرحت�ف��ا�فكرة�مشروع�
كنفدرالية�شمال�إفر�قيا�للدول�الثالث:�تو�س�وا��زائر�واملغرب،وقد��عزز�ا��راك�املغار�ي�ب�نظيم�
ندوة�أخرى�للمجتمع�املد�ي�املغار�ي����طنجة�باملغرب����أبر�ل�1958،��عد�العدوان�الفر�����ع���

ساقية�سيدي�يوسف����ف��اير�1958،بمشاركة�األحزاب�املغار�ية�ممثلة����حزب�ا��ر�الدستوري�
التو�����وج��ة�التحر�ر�ا��زائر�ة�وحزب�االستقالل�املغر�ي،�وقد�عززت�املواقف�وش�لت���ان�مش��كة�
للمتا�عة�والت�سيق�العمل�املغار�ي،و�هذا�النضال�توج����جو�لية�1962�،باس��جاع�ا��زائر�استقاللها،�
وا��مود� التوتر� شبح� وعاد� العالقات� تدهورت� ما� وسرعان� طو�ال� �ستمر� لم� املس��ة� هذه� أن� غ���
واالنقسام�واالنكماش�ودخلت�املنطقة����مرحلة�جديدة،�ضاع�معها�حلم�الوحدة��املغار�ية��س�ب�
الثالوث�املتمثل����ا��دود�والدولة�القطر�ة�والزعيم�الواحد.�وما�لب�ت�الدول�املغار�ية�أن�راجعت�
موقفها�وحاولت��عديل�بوصل��ا�بالعمل�والتعاون�الثنا�ي�وتصفية�األجواء�باإلمضاء�ع���العديد�من�
االتفاقيات�وتطورت�إ���تأس�س�وإ�شاء�مجلس�اس�شاري�دائم�سنة�1964،��ش�ل�من�تو�س�وا��زائر�
واملغرب�،و�أنظمت�إليھ�فيما��عد��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�،�و�انت�مهمتھ�ت�سيق�السياسات�االقتصادية�
وا��مركية،�وضمان�حر�ة�تنقل�البضا�ع،�وعاشت�املنطقة�املغار�ية�مرحلة��عاون�واستقرار�اس��ل�
بقمة�واجتماع�للمصا��ة�بزرالدة�با��زائر�سنة�1988،�وتدش�ن�مرحلة�جديدة�و�االتفاق�ع���تأس�س�
االتحاد�املغار�ي،وتوج�بقمة�بمراكش����ف��اير�1989�و�إمضاء�االتفاقية�واإلعالن�عن�تأس�س�اتحاد�
املغرب�العر�ي،ودخلت��املنطقة�املغار�ية����مرحلة�بناء�و�عز�ز�وتوثيق�العالقات،�وإتاحة�السبل�املالئمة�
املستو�ات،ملواكبة�عصر� �افة� التعاون�ع��� بتطو�ر� االندماج�األشمل� التدر����نحو�تحقيق� للس���
التكتالت�الدولية،وقد��عززت�بقمة�"رأس�ألنوف"�بلي�يا�سنة�1991�باالتفاق�ع���ثالث�مق��حات�تمثلت�
���إرساء�منطقة�حرة�للتبادل،ووحدة�جمركية،وسوق�مش��كة،و�عدها�دخلت�املنطقة�املغار�ية����
مرحلة�االنكماش�وا��مود�واالنقسام�أثرت�ع����شاط�مؤسسة�االتحاد�وال���دخلت����مرحلة�املوت�

السر�ري،�وتجسد�ذلك����إغالق�ا��دود�ا��زائر�ة�املغر�ية�وتجميد�تنظيم�عقد�القمم�املغار�ية.
ا��صيلة�األو���ملس��ة�االتحاد�ملدة�ست�سنوات�(1989-1994)�تمثلت����تنظيم�وعقد�ست(6)�قمم�
رئاسية�وأر�ع�وعشر�ن�(24)�اجتماع�لوزراء�ا��ارجية،وواحد�وأر�ع�ن�(41)اجتماع�ل��ان�املتا�عة،وست�
للهيئة�القضائية�،ومائة�وأر�ع�عشر� (6)�اجتماعات�للمجلس�االس�شاري،وست�عشر�(16)اجتماع�
(114)جلسة���موعات�املتا�عة،وع���الرغم�من�كثافة�االجتماعات،بقيت�نتائج�دون�املستوى�املطلوب�
واألمل�امل�شود،حيث�وقعت�سبع�وثالث�ن�(38)�اتفاقية،�وقد�صادقت�ا��زائر�ع����سع�وعشر�ن�(29)�
اتفاقية،�وتو�س�ع���سبع�وعشر�ن(27)�اتفاقية�،ولي�يا�ومور�تانيا�اقل�من�ذلك،واملغرب�ع���خمس�
(5)�اتفاقيات،ولم�تدخل�ح���التنفيذ�م��ا�إال�خمس�(5)�اتفاقيات،وظلت�أغل��ا�ح��ا�ع���ورق��و���أدراج��

امل�اتب�معلقة.
لقد�جمدت�أ�شطة�وهيا�ل�االتحاد�،�علما�أ��ا��انت�مرتبطة�أساسا�بمجلس�الرئاسة�الذي�جمدت�
معمقة� وقراءة� تقييم� وا��� الفشل،� هذا� سر� عن� ال�ساؤل� إ��� يدفعنا� هذا� 1994،�ل� منذ� قممھ�
واس�شرافية�التفاقية�مراكش،�وال���أسقطت�عل��ا�اتفاقية�ا��امعة�العر�ية�،و���اتفاقية�اعت��ت�من�
قبل�ا��تص�ن�فاشلة�ع����افة�املستو�ات،وقد�تم��ت�اتفاقية�مراكش��عمومية�أهدافها،ولم��شر�إ���
التعاون� حول� وفضفاضة� عامة� عبارات� ع��� اقتصرت� وإنما� االقتصادية،� أو� ا��مركية� الوحدة�
االقتصادي�والسياسة�املش��كة،�وا���جانب��ل�هذا�نالحظ�بان�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�

ظل�م��ما�وغ���محدد�وقابل�للعديد�من�التفس��ات�والتأو�الت�ا��اطئة�ط���عل��ا�منطق�السيادة�
والطرح�السيا���،�و������ا��قيقة�متواضعة����أهدافها�االقتصادية،�وتب�ت�االتفاقية��قاعدة�اإلجماع�
���التصو�ت�كشرط�لدخولها�ح���النفاذ�،�مما�جعلها��عيدة��ل�البعد،�عن�مشروع�الت�امل�اإلقلي��،�
وقد�قدرت�ضر�بة�فشل�االتحاد�وال�لفة�االقتصادية�لالمغرب�ماب�ن�3�%�إ���5�%�من�الناتج�ا��ام�
الداخ���للبلدان�ا��مسة�نأي�ما�يناهز�عشرة�(10)�مليارات�دوالر�سنو�ا�و�ضياع�15�مليون�منصب�
شغل�إضا���و�أك���من�1200�مليار�دوالر�من�املداخيل�املالية،�وهذا�التقييم�يحيلنا�إ���الدعوة�ملراجعة�
التكتالت� � باتفاقية�االتحاد�األور�ي�وغ��ها�من� االتفاقية�و�عديلها�وإصالح�اختالال��ا�واالست�ناس�
النا��ة،�وإ���إعادة�هي�لة�األمانة�العامة�لالتحاد،�وترميم�الب�ت�املغار�ي�ملواكبة�عصر�التكتالت�
اإلقليمية�والدولية�الصاعدة،�ومن�هنا�ا��اجة�إ������دماء�جديدة����االتحاد،�وإ���خارطة�طر�ق�

وا��ة�املعالم�والرؤى�ترتكز�ع���ما�ي��:
1�-��عديل�وتنقيح�اتفاقية�مراكش؛�

2-�اعتماد�مبدأ�الديمقراطية����التصو�ت�ع���القرارات�واالتفاقيات�واعتماد�األغلبية؛�
3-�تحديد�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�واملتمثلة����الدول�ا��مس�فقط؛�

4-��عديل��سمية�اتحاد�املغرب�العر�ي�إ����سمية�االتحاد�املغار�ي�أو�اتحاد�املغرب�الكب���أو�كنفدرالية�
املغرب�الكب���أو�غ��ها�من�األسماء؛

5-��تدو�ر�منصب�األم�ن�العام�واملناصب�األخرى�ب�ن�الدول�املغار�ية؛��
6-�إدخال�براد�غمات�جديدة،اقتصادية�وثقافية�وتر�و�ة�وأمنية�وغ��ها؛��

الصناديق� السلطة،ع��� ع��� السل��� التداول� املغار�ية،� بالدول� الديمقراطي� ا��يار� ترسيخ� �-7
االنتخابية،ورفض��ل�االنقالبات�العسكر�ة�ا��ارجة�عن�الشرعية،�إلنجاح�وتمك�ن�تجر�ة�االتحاد�

والت�امل�املغار�ي؛���
8-��عز�ز�ثقافة�االتحاد�والت�امل�ب�ن�أقطار�دول�االتحاد�املغار�ي�من�خالل�اعتماد�برامج�تر�و�ة�وثقافية�

�ساهم����ت�شئة�أجيال�جديدة�مؤمنة�بالوحدة�املغار�ية؛
9-��الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:

أوال : تجميد الخالفات والوقف الفوري للحمالت اإلعالمية المغرضة؛

ثانيا�:�البحث�عن�ا��لول�با��وار�للمشا�ل�املغار�ية�العالقة؛
ثالثا�:�الدعوة�إ���عقد�قمة�مصا��ة�مغار�ية�ب�ن�قادة�الدول�املغار�ية�بتو�س؛

را�عا�:�دعوة�اإلخوة����لي�يا�الشقيقة�إ���تكر�س�خيار�ومنطلقات�السلم�والتصا���والوحدة�ضدا�عن�
غ��ها�من�ا��يارات�املناهضة�لتطلعات�الشعب�اللي��؛

خامسا:�الدعوة�إ����سو�ة�تار�خية�تؤدي�إ���قمة�مصا��ة�ب�ن�ا��زائر�واملغرب�و�غليب�صوت�العقل�
وا��كمة����فض�ا��الفات؛

سادسا:�تفعيل�ميثاق�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي�والدعوة�إ���ت�شيط�مؤسساتھ؛
سا�عا�:��شكيل���نة�أو�مجلس�حكماء�االتحاد�املغار�ي�وال��وء�إليھ�للفصل����ا��الفات�و�سو�ة�

ال��اعات�املغار�ية.
10-�الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:�

11-��ش�يك�العالقات�ب�ن�جمعيات�ا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�والدراسات����البلدان�املغار�ية؛
بالذ�اء� واالهتمام� والص��...،� والفال��� والصنا��� التكنولو��� العل��� البحث� ع��� 12-املراهنة�

االصطنا���لتحقيق�التنمية�وال��وض�االقتصادي؛
13-�إحداث�وإحياء�مناطق�التجارة�للتبادل�ا��ر����املناطق�ا��دودية�للدول�املغار�ية�لبعث�وت��ة�
وخلق� وصنا��،� تجاري� استقطاب� محل� وت�ون� مدروسة،� مش��كة� ومشار�ع� بمخططات� تنمو�ة�
تحف��ات�اس�ثمار�ة،���علها�سدا�منيعا�ضد�اإلرهاب�وال��ر�ب�وال��رة�السر�ة،وواحات�لألمن�والرفاه�

والتنمية�االقتصادية�واالجتماعية؛
14-��تحديث�الب�ية�التحتية�املغار�ية،من�خالل�إنجاز�شبكة�طرق�سر�عة�جديدة،�ومد�خطوط�السكك�
املغار�ية؛���������������������������������������������������������������������������� الدول� ب�ن� منتظمة� وجو�ة� بحر�ة� خطوط� وإحداث� ا��ديدية،�
15-�إحداث�مؤسسة�ثقافية����صلب�االتحاد�إلثراء�املكتبة�املغار�ية�ودعم�حركة�ال��جمة�من�اللغات�
األجن�ية�إ���العر�ية�وتطو�ر�اللغة�االماز�غية،�ودعمها�بخ��اء�ومتخصص�ن�من��افة�االختصاصات؛���

16-�تفعيل�ميثاق�االتفاقيات�ال���صادق�عل��ا�اتحاد�املغرب�العر�ي�وال���دخلت�م��ا�5�اتفاقيات�و�قيت�
32�اتفاقية�معلقة؛�

17-��االنفتاح�ع���املبادرات�ال���تدعو�إ����عث�ا��يو�ة�وتطو�ر�مؤسسة�االتحاد؛
18-االستعداد�للدخول�إ���السوق�اإلفر�قية�الواعدة�من�خالل�اتحاد�مغار�ي�قوي����ظل�املنافسة�

القو�ة�ب�ن�القوى�اإلقليمية�والدولية.
إن�اتحاد�املغرب�العر�ي�هو�حلم�ورسالة�ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية،ووصية�الشهداء�وأمانة�دما��م�
الطاهرة،�وحانت�ساعة��تجسيده��ع���أرض�الواقع،�من�خالل�خطة�اس�شرافية،�ر�ائزها�وأعمد��ا��
املصا��ة�وا��يار�الديمقراطي�وا��وكمة�الرشيدة�وم�افحة�الفساد،�وإصالح�ال��امج�ال��بو�ة�التعليمية�
وا��امعية�واملهنية�والصناعية،�واملراهنة�ع���البحث�العل���والتكنولو���والذ�اء�االصطنا���لتحقيق�
املواطنة�وحقوق� دولة� ،وتحقيق� النظيفة� الطاقة� ��� واالس�ثمار� واملا�ي،� والغذا�ي� الذا�ي� االكتفاء�
اإل�سان�،ومن�أهدافها�أيضا��فتح�ا��دود�املغار�ية�وت�شيط�املبادالت�التجار�ة�البي�ية�وإعادة�شبكة�
النقل�ا��ديدية�وال��ية�والبحر�ة�إ���سالف��شاطها�بتحديثات�جديدة�وتحس�ن�شروط�املفاوضات�مع�

االتحاد�األورو�ي،�وتقوي�التعامل�مع�الدول�اإلقليمية.
إن�الشعب�املغار�ي�لھ�من�التجا�س�الدي���واملذه���والتار�خ�املش��ك�واالمتداد�ا��غرا��،�وال��وات�
الطبيعية�وال�شر�ة،ما�يمكنھ�من�قوة�أساسية�لت�و�ن�تكتل�إقلي���جيو-سيا����اقتصادي�فاعل�
ومؤثر����األحداث�العاملية،يخرج�املنطقة�املغار�ية�من��ا��مود�واالنكماش�والهيمنة�والتبعية،�و�ؤسس�
لتقاليد�جديدة�و�لدولة�املؤسسات�والتداول�السل���ع���السلطة�وتوط�ن�دولة�املواطنة�و�ش�يد�ملرحلة�
وعصر�جديد�وملغرب�الشعوب�شعاره��املصا��ة�والبناء�وال�ش�يد��واملص���الواحد�و�عيد�ا��ياة�واألمل�

إ���مؤسسة�االتحاد�املغار�ي�للشعوب�املغار�ية.��

1-�مس��ة�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي�(1989-2021)؛
2-�إنجازات�ونتائج�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛
3-�أدوار�ورهانات�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

4-�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ع��ض�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي؛
5-�سبل�وآليات�تطو�ر�وإصالح�وتفعيل�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

6-�دور�النخب�املغار�ية�وا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�وا��امعات����إعادة�بناء�مؤسسة�االتحاد�
املغرب�العر�ي؛

7-�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي����ضوء�التكتالت�اإلقليمية�والدولية.
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تأسس�اتحاد��املغرب�العر�ي��عد�مخاض�طو�ل�عرفتھ�املنطقة�املغار�ية،�من�قبل�خمس�دول�مغار�ية�
���لي�يا�وتو�س�وا��زائر�واملغرب�ومور�تانيا،�ومساح��ا��تبلغ��5782140��لم�مر�ع�وطول�شر�طھ�
الساح���6505��لم،�وتتمتع�بموقع�جيو-اس��اتي���هام�،�و�صل�مجموع�إنتاجها�ا�����إ���أك���من��
488�مليار�دوالر�،وتتمتع�بموقع�يطل�ع����ل�من�البحر�األبيض�املتوسط�وا��يط�األطل����وحدود�تطل�
ع���أفر�قيا�وأورو�ا�واملشرق�العر�ي(آسيا)�،و�كثافة�س�انية�تقدر�بأك���من��100�مليون��سمة�،�وتقدر�
أراضيھ�الزراعية�بمليون�و400�ألف��لم�2�،�و�تمتع�ب��وات�باطنية�عديدة�من�الغاز�والفوسفات�
والنفط��واحتياطي�كب���من��النفط�والغاز�قدر�بأك���من�60�مليار�برميل�من�احتياطي�الغاز،�و6�تر�ليون�
م���مكعب،�و�بأرا����فالحية�شاسعة�،وثروة�حيوانية�و�غابو�ة�هامة،�وكثافة�س�انية،�وثروة��شر�ة�
عمادها�الشباب�املثقف�،و�تجا�س�س�ا�ي�ودي���وثقا��،وقد�لعبت�املنطقة�املغار�ية�خالل�مراحل�
التار�خ�دورا�فاعال�ومؤثرا����األحداث�العاملية�والدولية�،منذ�تأس�س�قرطاج�إ���الفتح�اإلسالمي�والدولة�

الوطنية.
إن�ا��ديث�عن�ا��لم�واملشروع�املغار�ي�هو�رسالة�وأمانة�تركها�أسالفنا�ألحفادهم،�يحيلنا�إ���مس��ة��
النضال�والتار�خ�املش��ك�ومراحلھ،املرحلة�األو������مرحلة�النضال�املش��ك�ضد�ا��تل�الفر�����
وااليطا���واالسبا�ي،وقد��ش�لت��عد�ا��رب�العاملية�األو���األحزاب�وجمعيات�ا��تمع�املد�ي�����ل�من�
وتجسد� للمغار�ة� وعما��� طال�ي� حراك� الفر�سية� البالد� كذلك� وعرفت� واملغرب،� وا��زائر� تو�س�
بتأس�س�حزب�شمال�إفر�قيا،�و�جمعية�طلبة�شمال�أفر�قيا�املسلم�ن�،وقد�تطور�هذا�النضال��عد�
ا��رب�العاملية�الثانية����الداخل�وا��ارج�،�وانتقلت�إ����ل��من�أورو�ا�واملشرق�العر�ي�بتأس�س���نة�
���تقر�ر�مص��ها،� املغار�ية�وحقها� بالقضية� للتعر�ف� �،1948 بالقاهرة�سنة� العر�ي� تحر�ر�املغرب�
وتوجت�حقبة�النضال�املغار�ي�املش��ك�باس��جاع��ل�من�تو�س�واملغرب����مارس��1956�استقاللهما�
،و�تأس�س�الدولة�الوطنية�القطر�ة،و�قيت�ا��زائر�تحت�االحتالل�الفر����،�وتب�ن�أن�هذا�االستقالل�
املنقوص�ال�مع���لھ�،و�ذلك�انتقلت�املنطقة��املغار�ية�إ���املرحلة�الثانية�من�مس����ا�النضالية،�من�
خالل�الس���إ���تأس�س�كيان�مغار�ي��واحد����ش�ل�اتحاد�أو�كنفدرالية،�وهو�ما�تج������املسا���ال���
قامت���ما��ل�من�تو�س�واملغرب�ومطالب��ا�الدولة�الفر�سية�باالع��اف�باستقالل�ا��زائر�ل�سود�السلم�

والسالم�واألمن����املنطقة�املغار�ية.
��������لقد�حاولت�الدول�املغار�ية�تجسيد�حلم�الوحدة�ومشروع�االتحاد�ع���أرض�الواقع،�بالتعاون�فيما�
بي��ا،�ونلمس�ذلك�من�خالل�تنظيم�الندوة�املغار�ية�بتو�س����أكتو�ر�1956،هدفها�إيجاد�حل�للقضية�
ا��زائر�ة����إطار�مغار�ي�بمشاركة�القادة�ا��ب�ب�بورقيبة�رئ�س�ا���ومة،�امللك�محمد�ا��امس،�عبد�
ا��ميد�املهري،��عد�اختطاف�طائرة�الوفد�ا��زائري�املشارك����الندوة،�طرحت�ف��ا�فكرة�مشروع�
كنفدرالية�شمال�إفر�قيا�للدول�الثالث:�تو�س�وا��زائر�واملغرب،وقد��عزز�ا��راك�املغار�ي�ب�نظيم�
ندوة�أخرى�للمجتمع�املد�ي�املغار�ي����طنجة�باملغرب����أبر�ل�1958،��عد�العدوان�الفر�����ع���

ساقية�سيدي�يوسف����ف��اير�1958،بمشاركة�األحزاب�املغار�ية�ممثلة����حزب�ا��ر�الدستوري�
التو�����وج��ة�التحر�ر�ا��زائر�ة�وحزب�االستقالل�املغر�ي،�وقد�عززت�املواقف�وش�لت���ان�مش��كة�
للمتا�عة�والت�سيق�العمل�املغار�ي،و�هذا�النضال�توج����جو�لية�1962�،باس��جاع�ا��زائر�استقاللها،�
وا��مود� التوتر� شبح� وعاد� العالقات� تدهورت� ما� وسرعان� طو�ال� �ستمر� لم� املس��ة� هذه� أن� غ���
واالنقسام�واالنكماش�ودخلت�املنطقة����مرحلة�جديدة،�ضاع�معها�حلم�الوحدة��املغار�ية��س�ب�
الثالوث�املتمثل����ا��دود�والدولة�القطر�ة�والزعيم�الواحد.�وما�لب�ت�الدول�املغار�ية�أن�راجعت�
موقفها�وحاولت��عديل�بوصل��ا�بالعمل�والتعاون�الثنا�ي�وتصفية�األجواء�باإلمضاء�ع���العديد�من�
االتفاقيات�وتطورت�إ���تأس�س�وإ�شاء�مجلس�اس�شاري�دائم�سنة�1964،��ش�ل�من�تو�س�وا��زائر�
واملغرب�،و�أنظمت�إليھ�فيما��عد��ل�من�لي�يا�ومور�تانيا�،�و�انت�مهمتھ�ت�سيق�السياسات�االقتصادية�
وا��مركية،�وضمان�حر�ة�تنقل�البضا�ع،�وعاشت�املنطقة�املغار�ية�مرحلة��عاون�واستقرار�اس��ل�
بقمة�واجتماع�للمصا��ة�بزرالدة�با��زائر�سنة�1988،�وتدش�ن�مرحلة�جديدة�و�االتفاق�ع���تأس�س�
االتحاد�املغار�ي،وتوج�بقمة�بمراكش����ف��اير�1989�و�إمضاء�االتفاقية�واإلعالن�عن�تأس�س�اتحاد�
املغرب�العر�ي،ودخلت��املنطقة�املغار�ية����مرحلة�بناء�و�عز�ز�وتوثيق�العالقات،�وإتاحة�السبل�املالئمة�
املستو�ات،ملواكبة�عصر� �افة� التعاون�ع��� بتطو�ر� االندماج�األشمل� التدر����نحو�تحقيق� للس���
التكتالت�الدولية،وقد��عززت�بقمة�"رأس�ألنوف"�بلي�يا�سنة�1991�باالتفاق�ع���ثالث�مق��حات�تمثلت�
���إرساء�منطقة�حرة�للتبادل،ووحدة�جمركية،وسوق�مش��كة،و�عدها�دخلت�املنطقة�املغار�ية����
مرحلة�االنكماش�وا��مود�واالنقسام�أثرت�ع����شاط�مؤسسة�االتحاد�وال���دخلت����مرحلة�املوت�

السر�ري،�وتجسد�ذلك����إغالق�ا��دود�ا��زائر�ة�املغر�ية�وتجميد�تنظيم�عقد�القمم�املغار�ية.
ا��صيلة�األو���ملس��ة�االتحاد�ملدة�ست�سنوات�(1989-1994)�تمثلت����تنظيم�وعقد�ست(6)�قمم�
رئاسية�وأر�ع�وعشر�ن�(24)�اجتماع�لوزراء�ا��ارجية،وواحد�وأر�ع�ن�(41)اجتماع�ل��ان�املتا�عة،وست�
للهيئة�القضائية�،ومائة�وأر�ع�عشر� (6)�اجتماعات�للمجلس�االس�شاري،وست�عشر�(16)اجتماع�
(114)جلسة���موعات�املتا�عة،وع���الرغم�من�كثافة�االجتماعات،بقيت�نتائج�دون�املستوى�املطلوب�
واألمل�امل�شود،حيث�وقعت�سبع�وثالث�ن�(38)�اتفاقية،�وقد�صادقت�ا��زائر�ع����سع�وعشر�ن�(29)�
اتفاقية،�وتو�س�ع���سبع�وعشر�ن(27)�اتفاقية�،ولي�يا�ومور�تانيا�اقل�من�ذلك،واملغرب�ع���خمس�
(5)�اتفاقيات،ولم�تدخل�ح���التنفيذ�م��ا�إال�خمس�(5)�اتفاقيات،وظلت�أغل��ا�ح��ا�ع���ورق��و���أدراج��

امل�اتب�معلقة.
لقد�جمدت�أ�شطة�وهيا�ل�االتحاد�،�علما�أ��ا��انت�مرتبطة�أساسا�بمجلس�الرئاسة�الذي�جمدت�
معمقة� وقراءة� تقييم� وا��� الفشل،� هذا� سر� عن� ال�ساؤل� إ��� يدفعنا� هذا� 1994،�ل� منذ� قممھ�
واس�شرافية�التفاقية�مراكش،�وال���أسقطت�عل��ا�اتفاقية�ا��امعة�العر�ية�،و���اتفاقية�اعت��ت�من�
قبل�ا��تص�ن�فاشلة�ع����افة�املستو�ات،وقد�تم��ت�اتفاقية�مراكش��عمومية�أهدافها،ولم��شر�إ���
التعاون� حول� وفضفاضة� عامة� عبارات� ع��� اقتصرت� وإنما� االقتصادية،� أو� ا��مركية� الوحدة�
االقتصادي�والسياسة�املش��كة،�وا���جانب��ل�هذا�نالحظ�بان�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�

ظل�م��ما�وغ���محدد�وقابل�للعديد�من�التفس��ات�والتأو�الت�ا��اطئة�ط���عل��ا�منطق�السيادة�
والطرح�السيا���،�و������ا��قيقة�متواضعة����أهدافها�االقتصادية،�وتب�ت�االتفاقية��قاعدة�اإلجماع�
���التصو�ت�كشرط�لدخولها�ح���النفاذ�،�مما�جعلها��عيدة��ل�البعد،�عن�مشروع�الت�امل�اإلقلي��،�
وقد�قدرت�ضر�بة�فشل�االتحاد�وال�لفة�االقتصادية�لالمغرب�ماب�ن�3�%�إ���5�%�من�الناتج�ا��ام�
الداخ���للبلدان�ا��مسة�نأي�ما�يناهز�عشرة�(10)�مليارات�دوالر�سنو�ا�و�ضياع�15�مليون�منصب�
شغل�إضا���و�أك���من�1200�مليار�دوالر�من�املداخيل�املالية،�وهذا�التقييم�يحيلنا�إ���الدعوة�ملراجعة�
التكتالت� � باتفاقية�االتحاد�األور�ي�وغ��ها�من� االتفاقية�و�عديلها�وإصالح�اختالال��ا�واالست�ناس�
النا��ة،�وإ���إعادة�هي�لة�األمانة�العامة�لالتحاد،�وترميم�الب�ت�املغار�ي�ملواكبة�عصر�التكتالت�
اإلقليمية�والدولية�الصاعدة،�ومن�هنا�ا��اجة�إ������دماء�جديدة����االتحاد،�وإ���خارطة�طر�ق�

وا��ة�املعالم�والرؤى�ترتكز�ع���ما�ي��:
1�-��عديل�وتنقيح�اتفاقية�مراكش؛�

2-�اعتماد�مبدأ�الديمقراطية����التصو�ت�ع���القرارات�واالتفاقيات�واعتماد�األغلبية؛�
3-�تحديد�اإلطار�ا��غرا���التحاد�املغرب�العر�ي�واملتمثلة����الدول�ا��مس�فقط؛�

4-��عديل��سمية�اتحاد�املغرب�العر�ي�إ����سمية�االتحاد�املغار�ي�أو�اتحاد�املغرب�الكب���أو�كنفدرالية�
املغرب�الكب���أو�غ��ها�من�األسماء؛

5-��تدو�ر�منصب�األم�ن�العام�واملناصب�األخرى�ب�ن�الدول�املغار�ية؛��
6-�إدخال�براد�غمات�جديدة،اقتصادية�وثقافية�وتر�و�ة�وأمنية�وغ��ها؛��

الصناديق� السلطة،ع��� ع��� السل��� التداول� املغار�ية،� بالدول� الديمقراطي� ا��يار� ترسيخ� �-7
االنتخابية،ورفض��ل�االنقالبات�العسكر�ة�ا��ارجة�عن�الشرعية،�إلنجاح�وتمك�ن�تجر�ة�االتحاد�

والت�امل�املغار�ي؛���
8-��عز�ز�ثقافة�االتحاد�والت�امل�ب�ن�أقطار�دول�االتحاد�املغار�ي�من�خالل�اعتماد�برامج�تر�و�ة�وثقافية�

�ساهم����ت�شئة�أجيال�جديدة�مؤمنة�بالوحدة�املغار�ية؛
9-��الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:

أوال : تجميد الخالفات والوقف الفوري للحمالت اإلعالمية المغرضة؛

ثانيا�:�البحث�عن�ا��لول�با��وار�للمشا�ل�املغار�ية�العالقة؛
ثالثا�:�الدعوة�إ���عقد�قمة�مصا��ة�مغار�ية�ب�ن�قادة�الدول�املغار�ية�بتو�س؛

را�عا�:�دعوة�اإلخوة����لي�يا�الشقيقة�إ���تكر�س�خيار�ومنطلقات�السلم�والتصا���والوحدة�ضدا�عن�
غ��ها�من�ا��يارات�املناهضة�لتطلعات�الشعب�اللي��؛

خامسا:�الدعوة�إ����سو�ة�تار�خية�تؤدي�إ���قمة�مصا��ة�ب�ن�ا��زائر�واملغرب�و�غليب�صوت�العقل�
وا��كمة����فض�ا��الفات؛

سادسا:�تفعيل�ميثاق�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي�والدعوة�إ���ت�شيط�مؤسساتھ؛
سا�عا�:��شكيل���نة�أو�مجلس�حكماء�االتحاد�املغار�ي�وال��وء�إليھ�للفصل����ا��الفات�و�سو�ة�

ال��اعات�املغار�ية.
10-�الت��يل�باملصا��ة�املغار�ية�وذلك�ع��:�

11-��ش�يك�العالقات�ب�ن�جمعيات�ا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�والدراسات����البلدان�املغار�ية؛
بالذ�اء� واالهتمام� والص��...،� والفال��� والصنا��� التكنولو��� العل��� البحث� ع��� 12-املراهنة�

االصطنا���لتحقيق�التنمية�وال��وض�االقتصادي؛
13-�إحداث�وإحياء�مناطق�التجارة�للتبادل�ا��ر����املناطق�ا��دودية�للدول�املغار�ية�لبعث�وت��ة�
وخلق� وصنا��،� تجاري� استقطاب� محل� وت�ون� مدروسة،� مش��كة� ومشار�ع� بمخططات� تنمو�ة�
تحف��ات�اس�ثمار�ة،���علها�سدا�منيعا�ضد�اإلرهاب�وال��ر�ب�وال��رة�السر�ة،وواحات�لألمن�والرفاه�

والتنمية�االقتصادية�واالجتماعية؛
14-��تحديث�الب�ية�التحتية�املغار�ية،من�خالل�إنجاز�شبكة�طرق�سر�عة�جديدة،�ومد�خطوط�السكك�
املغار�ية؛���������������������������������������������������������������������������� الدول� ب�ن� منتظمة� وجو�ة� بحر�ة� خطوط� وإحداث� ا��ديدية،�
15-�إحداث�مؤسسة�ثقافية����صلب�االتحاد�إلثراء�املكتبة�املغار�ية�ودعم�حركة�ال��جمة�من�اللغات�
األجن�ية�إ���العر�ية�وتطو�ر�اللغة�االماز�غية،�ودعمها�بخ��اء�ومتخصص�ن�من��افة�االختصاصات؛���

16-�تفعيل�ميثاق�االتفاقيات�ال���صادق�عل��ا�اتحاد�املغرب�العر�ي�وال���دخلت�م��ا�5�اتفاقيات�و�قيت�
32�اتفاقية�معلقة؛�

17-��االنفتاح�ع���املبادرات�ال���تدعو�إ����عث�ا��يو�ة�وتطو�ر�مؤسسة�االتحاد؛
18-االستعداد�للدخول�إ���السوق�اإلفر�قية�الواعدة�من�خالل�اتحاد�مغار�ي�قوي����ظل�املنافسة�

القو�ة�ب�ن�القوى�اإلقليمية�والدولية.
إن�اتحاد�املغرب�العر�ي�هو�حلم�ورسالة�ا��ر�ات�الوطنية�املغار�ية،ووصية�الشهداء�وأمانة�دما��م�
الطاهرة،�وحانت�ساعة��تجسيده��ع���أرض�الواقع،�من�خالل�خطة�اس�شرافية،�ر�ائزها�وأعمد��ا��
املصا��ة�وا��يار�الديمقراطي�وا��وكمة�الرشيدة�وم�افحة�الفساد،�وإصالح�ال��امج�ال��بو�ة�التعليمية�
وا��امعية�واملهنية�والصناعية،�واملراهنة�ع���البحث�العل���والتكنولو���والذ�اء�االصطنا���لتحقيق�
املواطنة�وحقوق� دولة� ،وتحقيق� النظيفة� الطاقة� ��� واالس�ثمار� واملا�ي،� والغذا�ي� الذا�ي� االكتفاء�
اإل�سان�،ومن�أهدافها�أيضا��فتح�ا��دود�املغار�ية�وت�شيط�املبادالت�التجار�ة�البي�ية�وإعادة�شبكة�
النقل�ا��ديدية�وال��ية�والبحر�ة�إ���سالف��شاطها�بتحديثات�جديدة�وتحس�ن�شروط�املفاوضات�مع�

االتحاد�األورو�ي،�وتقوي�التعامل�مع�الدول�اإلقليمية.
إن�الشعب�املغار�ي�لھ�من�التجا�س�الدي���واملذه���والتار�خ�املش��ك�واالمتداد�ا��غرا��،�وال��وات�
الطبيعية�وال�شر�ة،ما�يمكنھ�من�قوة�أساسية�لت�و�ن�تكتل�إقلي���جيو-سيا����اقتصادي�فاعل�
ومؤثر����األحداث�العاملية،يخرج�املنطقة�املغار�ية�من��ا��مود�واالنكماش�والهيمنة�والتبعية،�و�ؤسس�
لتقاليد�جديدة�و�لدولة�املؤسسات�والتداول�السل���ع���السلطة�وتوط�ن�دولة�املواطنة�و�ش�يد�ملرحلة�
وعصر�جديد�وملغرب�الشعوب�شعاره��املصا��ة�والبناء�وال�ش�يد��واملص���الواحد�و�عيد�ا��ياة�واألمل�

إ���مؤسسة�االتحاد�املغار�ي�للشعوب�املغار�ية.��

1-�مس��ة�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي�(1989-2021)؛
2-�إنجازات�ونتائج�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛
3-�أدوار�ورهانات�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

4-�الصعو�ات�والعراقيل�ال����ع��ض�مؤسسة�االتحاد�املغرب�العر�ي؛
5-�سبل�وآليات�تطو�ر�وإصالح�وتفعيل�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي؛

6-�دور�النخب�املغار�ية�وا��تمع�املد�ي�ومراكز�األبحاث�وا��امعات����إعادة�بناء�مؤسسة�االتحاد�
املغرب�العر�ي؛

7-�مؤسسة�اتحاد�املغرب�العر�ي����ضوء�التكتالت�اإلقليمية�والدولية.
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