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 التكامل االقتصادي العربي الواقع واآلفاق

     (03)أ.د قدي عبد المجيد جامعة الجزائر                         

 تمنراست   –لبحري عبد اهلل جامعة التكوين المتواصل أ. ا                  
 

S 

يكس اغتػًت ايسٍٚ إتكس١َ ؾطق١ عسّ لاح ايعسٜس َٔ ػاضب ايتهاٌَ  

قتكازٟ ايعطبٞ ٚعسّ ع٬ز ٚتصيٌٝ تًو إؿانٌ اييت سايت زٕٚ ؼكٝك٘, ٗ سح ا٫

ؼڀِٝ أٟ  ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً ايبشح عٔ َكاؿٗا ٗ ايعامل اـاضدٞ َٓؿطز٠, ٚٗ

دٗٛز يًتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ, بتكسِٜ بسا٥ٌ ي٘, ؾاي٫ٜٛات إتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ 

قسَت َؿطٚع ايػٛم ايؿطم ا٭ٚغڀ١ٝ نبسٌٜ, ٚاقذلح اٱؼاز ا٭ٚضٚبٞ ايؿطان١ 

 ا٭ٚضٚعطب١ٝ نبسٌٜ آخط.

ضغِ ايتشسٜات اييت تٛد٘ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاييت ؼٍٛ زٕٚ ؼكٝل ايتهاٌَ ٚ 

ٟ ايعطبٞ, إ٫ إٔ ٖصٙ ايسٍٚ أزضنت ٚيٛ نإ شيو َتأخطا نطٚض٠ ايتهاٌَ اٱقتكاز

اٱقتكازٟ ايعطبٞ ٜٚتش٢ً شيو َٔ خ٬ٍ ايػعٞ إٍ إلاح َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ 

ايعطب١ٝ ايهدل٣ اييت تعس قاٚي١ دط١٦ٜ ٱسٝا٤ دٗٛز ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ 

 إتعجط٠.

Résumé 

 L’histoire du monde arabe est marquée par les différents essais 
d’intégration économique régionale, qui ont subi d’échec ; jusqu’ à la 
création de la grande zone de libre échange arabe et sa mise en œuvre 
en 1998. Cette zone est considérée comme une tentative à motiver les 
efforts d’intégration économique arabe, malgré les obstacles qui les 
rencontre. Et le projet du partenariat euro – méditerranéen présenté 
par l’union européenne. 

 

يكس ُٝعت ايؿذل٠ ا٭خرل٠ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ بتػاضع ٚترل٠ إْؿا٤      

ايعامل, سٝح أقبح ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايتهت٬ت اٱق١ًُٝٝ ٗ كتًـ أما٤ 

اشلسف ايصٟ تػع٢ إٍ ؼكٝك٘ نٌ ايسٍٚ ايهدل٣ ٚايكػط٣, ٚشيو يهْٛ٘ 

ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت تػاعس ايسٍٚ ع٢ً إثبات ٚدٛزٖا ٗ عامل ساؾٌ 
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بإػتذسات ٚإداطط اييت ٖٞ أندل بهجرل َٔ إٔ تتشًُٗا زٚي١ ٚاسس٠ 

 َؿطزٖا.

زٟ ايسٍٚ َٚا أؾطظٙ َٔ اؿاد١ إٍ َٛاد١ٗ أز٣ ٖصا ايٛاق  اٱقتكا

إؿه٬ت اٱقتكاز١ٜ إعاقط٠ ٚايتهت٬ت اٱقتكاز١ٜ ايسٚي١ٝ, باٱناؾ١ 

إٍ اٱْتؿاع بإعاٜا ٚايعٛا٥س اييت ّهٔ إٔ ٜتٝشٗا ايتهاٌَ اٱقتكازٟ, إٍ 

إٔ ؼصٚ سصٚا ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٗ شيو سـصٚ زٍٚ ايعامل عُـَٛا ٗ إػاٙ 

 ٌ اٱقتكـازٟ.ايتـهاَ

 أ٫ٚ َكَٛات َٚعٛقات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ:

ـ َكَٛات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: إٔ فُٛع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ تتُت  

َكَٛات خاق١ بإَهاْٗا إٔ تعٜس َٔ ؾعاي١ٝ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ بٌ ٖصا 

ايسٍٚ ّٚهٔ تًدٝل ٖصٙ إكَٛات ؾُٝا ًٜٞ:
()

. 

١ٝ:  تتُٝع ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٛق  إغذلاتٝذٞ ي٘ َٛق  ايسٍٚ ايعطب -أ

أُٖٝت٘ اٱقتكاز١ٜ اـاق١, سٝح وتٌ َتٛغڀا بٌ ث٬خ قاضات ٖٞ 

أغٝا, أؾطٜكٝا, ٚأٚضٚبا ٚتڀٌ َعِٛ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً عاض ٚقٝڀات 

ايعامل ٖا ٜػُح بٗا بطٙ زٍٚ ايعامل ببعهٗا ايبعض ٚتتُٝع تهاضٜػٗا 

تػُح بتٛيٝس طاق١ نٗطبا١ٝ٥ ٖا١ً٥  بٛدٛز فاضٟ َٚػاق٘ َا١ٝ٥
()

.

تٛؾط إٛاضز ايڀبٝع١ٝ: ٚتؿٌُ شايو ٗ ا٭ضنٞ ايعضاع١ٝ ٚايػابات -ب

ٚإعاضع ٚثطٚات سٝٛا١ْٝ, ٚثط٠ٚ بٝذلٚي١ٝ ٚثط٠ٚ َعس١ْٝ سٝح تكسض 

  ًَٕٝٛ ٖهتاض أٟ  ا٭ضانٞ ايعضاع١ٝ ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ عٛايٞ 

, ؼتٌ ا٭ضانٞ يعطب١ٝ ٖٚصا ٗ غ١ٓ َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ يًسٍٚ ا

َٔ َػاس١ ا٭ضانٞ ا٭ضانٞ إعضٚع١,   إعضٚع١  َٛزلٝا سٛايٞ 

ًَٕٝٛ ٖهتاض   نُا تكسض َػاسات ايػابات ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ عٛيٞ 

َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ.  ُٚجٌ 

َٔ إػاس١ اٱْاي١ٝ   ُٚجٌ َػاس١ إطاعٞ 
()

ٚا٬ٕسٜ إٔ  

اؾع٤ ا٭ندل َٔ ٖصٙ إٛاضز مل ٜػتػٌ بعس اٱغتػ٬ٍ ا٭َجٌ.
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تٛؾط ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ بؿهٌ ٖا٥ٌ ْتٝذ١ ندا١َ عا٥سات ايبذلٍٚ إ٫ -ز

إٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ مل تػاِٖ بؿهٌ دسٟ ٗ ت١ُٝٓ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٚإِا 

ؿڀ١ٝ تتذ٘ مٛ اٱغتجُاض ٗ اـاضز, سٝح ٚقًت عٛا٥س ايكازضات ايٓ

ًَٝاض ز٫ٚض إٍ  ايعطب١ٝ ٗ عاّ 
()

.

 تٛؾط إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ, سٝح بًؼ عسز ايػهإ -ز 

 سٛايٞ  َٔ عسز غهإ ايعامل, نُا بًؼ عسز ايعُاٍ ٗ غ١ٓ 

ًَٕٝٛ عاٌَ عطبٞ.

ٝ٘ اتػاع ايػٛم ٗ ايٛطٔ ايعطبٞ ايصٟ ّتس َٔ اـًٝر ايعطبٞ إٍ احمل-ٖـ

ًَٕٝٛ َػتًٗو. ا٭طًػٞ ٚايصٟ ٜهِ أنجط َٔ 

( َعٛقات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: ّهٔ تكػِٝ ٖصٙ إعٛقات إٍ 

 ث٬خ َعٛقات إدتُاع١ٝ, َعٛقات غٝاغ١ٝ, َعٛقات إقتكاز١ٜ.

إعٛقات اٱدتُاع١ٝ: إٕ اٱخت٬ف ٚايتبأٜ ٗ َػتٜٛات إعٝؿ١ بٌ -أ

ٜعتدل َٔ أِٖ ٚأق٣ٛ عكبات ايتهاٌَ اٱقتكازٟ كتًـ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

ٚايتٛسٝس ايػٝاغٞ 
()

سٝح لس ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ زٍٚ غ١ٝٓ ٚزٍٚ ؾكرل٠  

بُٝٓا تتُت  زٍٚ اـًٝر ايبذلٚي١ٝ بإقتكازٜات ق١ٜٛ, سٝح بًؼ َتٛغ٘ 

ز٫ٚض ع٢ً  ٚ  ايؿطز ايكَٛٞ ٗ نٌ َٔ قڀط ٚاٱَاضات 

ْٞ زٍٚ عطب١ٝ أخط٣ ٬ٜٚت ايؿكط سٝح بًؼ تعا ايتٛايٞ ٗ غ١ٓ 

َتٛغ٘ ْكٝب ايؿطز َٔ ايسخٌ ايٛطين ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ ٗ نٌ َٔ 

ز٫ٚض ع٢ً ايتٛايٞ. ٚ ايُٝٔ َٚٛضٜتاْٝا 
()

ٚتعاٜس ِٛ َعس٫ت ايػهإ ٗ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ أز٣ إٍ تعُٝل ايؿذ٠ٛ 

ًل َؿه٬ت إقتكاز١ٜ بٌ ايؿكطا٤ ٚا٭غٓٝا٤ ٗ ٖصٙ ايسٍٚ ٖا غاِٖ ٗ خ

ٚإدتُاع١ٝ اغؿطت ع٢ً اضتؿاع َعس٫ت ايبڀاي١ ْٚتاقل ايعُاي١ٝ 

إاٖط٠ ٚتؿؿٞ ٚاٖط٠ ا٭١َٝ بؿهٌ نبرل, سٝح بًػت ْػب١ ا٭١َٝ أنجط 

ٗ بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ نايعطام َٚطٜتاْٝا ؾكسضت ٗ ايعطام بـ   َٔ 

, نُا نًُا غ١ٓ  َا ؾٛم ٗ غ١ٓ  َٔ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ   
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َٔ ايؿ١٦  بًػت ْػب١ ا٭١َٝ ٗ َٛضٜتاْٝا ٗ ْؿؼ ايػ١ٓ 

غ١ٓ ؾُا ؾٛم ايعُط١ٜ 
()

  

باٱناؾ١ إٍ إضتباٙ أعُاٍ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ با٭دٗع٠ 

ايطزل١ٝ
()

سطن١ ؾعب١ٝ َٓان١ً َٔ أدٌ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ؾكس تؿهٌ  

ايكَٛٞ ايعطبٞ" ٚيهٔ امكط  "َٓتس٣ ايؿهط ايعطبٞ ٗ عُإ" "ٚإ٪ُط

عًُُٗا ٗ ايٓڀام ايؿهطٟ ؾك٘ 
()

 

ايعٛا٥ل ايػٝاغ١ٝ: ٖٓاى عٛا٥ل غٝاغ١ٝ يًتهاٌَ ايعطبٞ ّهٔ -ب 

تًدٝكٗا ؾُٝا ًٜٞ:

ايكطاعات ٚاـ٬ؾات ايػٝاغ١ٝ اؿاز٠ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ: ٫تعاٍ بعض 

ٌ إٍ ٖصٙ ايكطاعات زٕٚ سٌ, سٝح ؾؿًت اؾاَع١ ايعطب١ٝ ٗ ايتٛاق

سًٍٛ ٕجٌ ٖصٙ إؿه٬ت, ٖا إْعهؼ بؿهٌ َباؾط ع٢ً ايع٬قات 

اٱقتكاز١ٜ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, سٝح نإ َٔ ايكعب عٝٗا اٱتؿام ع٢ً 

غٝاغ١ َؿذلن١ ٜتِ إزضادٗا نُٔ ُْٛٗا اؿه١َٝٛ ٚغٝاغتٗا ايٛط١ٝٓ 

إتبا١ٜٓ, بُٝٓا تٓڀبل نٌ زٚي١ غٝاغ١ خاق١ بٗا ؼسزٖا فُٛع١ َٔ 

اٌَ ٚإكاحل ايهٝك١ ع٢ً إكاحل ايعا١َ ٖا هعٌ ايػطب ٜٓتٗع ٖصٙ ايعٛ

ايتٓاقهات بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يٝتسخٌ ٗ ؾ٪ْٚٗا بڀطم َباؾط٠ أٚ غرل 

َباؾط٠ يًتكًٌٝ َٔ قٛتٗا ٚايكها٤ ع٢ً ايكٓاع١ بكؿ١ عا١َ 

ٚايكٓاعات اؿطب١ٝ بكؿ١ خاق١ إٕ ٚدست ٖٚصا ؿُا١ٜ إكاحل ايػطب١ٝ 

ٌٝ ٗ إٓڀك١ ٚأَٔ إغطا٥
()

.

ـ نعـ اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ: ٚنإ ٚضا٤ نعـ اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ عٛاٌَ 

عسٜس٠ أُٖٗا
()

عسّ ٚنٛح ايؿٛا٥س ايهبرل٠ إتبازي١ يًتهاٌَ اٱقتكازٟ 

أٚ إزضانٗا بػبب ق١ً إعًَٛات أٚ عسّ ٚنٛسٗا ٗ أسػٔ ا٭سٛاٍ ٖا 

 اٖا ٚؼسٜاتٗا.أنعـ اٱقتٓاع يس٣ أقشاب ايكطاض ايػٝاغٞ ظسٚ

ـ ساي١ اٱْؿكاٍ بٌ ا٭١ُْٛ اؿان١ُ ٗ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚبٌ ا٭غًب١ٝ 

اؾُاٖط١ٜ يكطاضات ٖصٙ اؿاي١ إٍ تؿؿٞ ٚاٖط٠ اٱضٖاب بس٫ َٔ 

ايسّكطاط١ٝ, ٚإٍ تعُٝل ساي١ اٱسباٙ يس٣ إٛٚؿٌ بس٫ َٔ إػا١ُٖ 
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خًل قعٛبات ؾع١ًٝ ٗ  اٱهاب١ٝ ٗ بٓا٤ ا٭ٖساف إڀطٚس١, ٖا أز٣ إٍ

ايڀطٜل إٍ اؽاش قطاضات َؿذلن١
()

. 

إعٛقات اٱقتكاز١ٜ :-ز

إٕ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ سٝح زضدات ايُٓٛ تتؿاٚت, ا٭َط ايصٟ ٜعٜس َٔ 

اتػاع اشل٠ٛ بٌ َػتٜٛات إعٝؿ١ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, سٝح إٕ إػتؿٝس 

كازٟ إطتؿ  أنجط َٔ ايتهاٌَ ٖٛ ايسٍٚ شات َعسٍ ايُٓٛ اٱقت
()

.

ـ إخت٬ف ا٭١ُْٛ اٱقتكاز١ٜ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٖا ٜ٪زٟ إٍ قعٛب١ 

 تٓػٝل ايػٝاغات اٱقتكاز١ٜ.

ـ نعـ ايكاعس٠ اٱْتاد١ٝ ٚايتٛد٘ اـاضدٞ ٱغذلاتٝذ١ٝ ايت١ُٝٓ ٗ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚغٝاب ايتٓػٝل بٌ غٝاغتٗا اٱقتكاز١ٜ .

يًسٍٚ إتكس١َ, ٖٚصٙ ايتبع١ٝ لعٌ إكاحل  ـ ايتعب١٦ اٱقتكاز١ٜ ٚإاي١ٝ

اـاق١ يهٌ زٍٚ عطب١ٝ أنجط إؿاسا َٔ ايػعٞ يتشكٝل إكًش١ 

ايعا١َ جملُٛع ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٖٚصا ايٛن  ٜ٪زٟ إٍ سسٚخ تؿتت بٌ 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٜٚتِ نٌ شيو يكاحل ايسٍٚ إتكس١َ اييت تػع٢ داٖس٠ إٍ 

 ايسٍٚ ايعطب١ٝإعاق١ نٌ قاٚي١ يًتهاٌَ بٌ
()

. 

نعـ ٚق١ً ايٓكٌ ٚإٛاق٬ت, سٝح ٜعاْٞ ٖصا ايكڀاع َٔ ايتدًـ 

ٚاٱْكڀاع بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ا٭َط ايصٟ ٜػتًعّ قٝاّ غٝاغ١ َؿذلن١ 

بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ يؿطض ت١ُٝٓ ٚإْؿا٤ ؾبه١ ٚاغع١ َٔ ايػهو 

١ٜ اؿسٜس١ٜ َ  تٛغٝ  ٚتٛسٝس ٖصٙ اـڀٛٙ, ٚإْؿا٤ ا٭غاطٌٝ ايدل

ٚايبشط١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٕٛاد١ٗ إستٝادات ايت١ُٝٓ اٱقتكاز١ٜ, ٚتٛغٝ  

ايتبازٍ ايتذاضٟ ٭ٕ ايعدل٠ يٝؼ ٗ تكطٜط سط١ٜ إْتكاٍ ايػً  

 ٚاٱؾدام, بٌ ٗ تٛؾرل اٱَهاْٝات اي٬ظ١َ يتشكٝل شيو.

ـ ايبٓٝإ ايتٓاؾػٞ ٱقتكازٜات ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ؾٗٓاى عسز نبرل َٔ 

١ )إتٓاؾػ١(, شات اٱْتاد١ٝ إٓدؿه١ ْٚؿكات اٱْتاز ايكٓاعات إتُاثً

إطتؿع١ اييت ٫ تتٝح إ٫ َا ٌٚ اؿُا١ٜ, ا٭َط ايصٟ ٜعين إٔ قٝاّ ايتهاٌَ 

ٜ٪زٟ إٍ ايكها٤ ع٢ً ايهجرل َٔ ٖصٙ ايكٓاعات, ٚبايتايٞ تهطض 
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أقشابٗا ٚايعُاٍ إؿتػًٌ ؾٝٗا, إ٫ أْ٘ َٔ إُهٔ ايتػًب َٔ خ٬ٍ 

 ل ايكٓاعٞ ايصٟ ٜعاٌَ ٖصٙ ايكٓاعات َعا١ًَ خاق١.ايتٓػٝ

ـ إخت٬ٍ اشلٝانٌ اٱقتكاز١ٜ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٜٚتٛنح شيو َٔ إعتُازٖا ٗ 

َعُٛٗا ع٢ً غًع١ ٚاسس٠ أٚ عسز قًٌٝ َٔ ايػً , سٝح ٫ تػتڀٝ  إٔ 

تسؾ  َعس٫ت ٗ ا٭دٌ ايككرل, ٚإغتُطاض ٖصا اٱخت٬ٍ ست٢ بعس َطٚض 

قتكازٟ بايسٍٚ غرل ايبذلٚي١ٝ ٜٚتهُٔ شيو إؾتكاض َعس٫ت ايُٓٛ اٱ

ايسٍٚ ايعطب١ٝ يًكسض٠ ع٢ً ايتشٍٛ
()

. 

ثاْٝا : َػاض ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ: يكس ُت قا٫ٚت نجرل٠ يتسعِٝ 

ايع٬قات اٱقتكاز١ٜ بٗسف سٌ َؿه٬ت إٓڀك١ ايعطب١ٝ, ٚغذٌ ايسٍٚ 

ٕٚ خاق١ ٗ اجملاٍ ايعطب١ٝ ساؾٌ بايعسٜس َٔ قٝؼ ايتهاٌَ ٚايتعا

اٱقتكازٟ, ٚيكس إضتب٘ ٖصا ايعٌُ بكٝاّ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ, ٚشيو 

يهْٛٗا أٚ يتِٓٛٝ قٟٛ ٗ تاضٜذ ايعطبٞ إعاقط, َٚٔ بٌ ايتذاضب 

 يًتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إٔ ْصنط َا ًٜٞ :

ـ َعاٖس٠ ايسؾاع إؿذلى ٚايتعإٚ اٱقتكازٟ: عكست ٖصٙ إعاٖس٠ ٗ 

, بٌ زٍٚ اؾاَع١ ايعطب١ٝ غ١ٓ 
()

ْٚكت إاز٠ ايجا١َٓ َٓٗا ع٢ً  

إْؿا٤ فًؼ إقتكازٟ ٜتهٕٛ َٔ ٚظضا٤ ايسٍٚ إتعاٖس٠ إدتكٌ ٗ 

ايؿ٪ٕٚ اٱقتكاز١ٜ أٚ َٔ ّجًِٗ يٝكذلح ع٢ً سهَٛات ايسٍٚ ا٭عها٤ 

َا ٜطاٙ نؿ٬ٝ بتشكٝل أٖساف ٖصا ايتعإٚ اٱقتكازٟ ايعطبٞ
()

 . 

طٚع ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ: إؽصت ايًذ١ٓ ايػٝاغ١ٝ ؾاَع١ ـ َؿ

بؿإٔ تأيٝـ ؾ١ٓ اـدلا٤  //ايسٍٚ ايعطب١ٝ َبازض٠ بتاضٜذ 

ايعطب تتٍٛ إعساز َؿطٚع ناٌَ يًٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ٚاـڀٛات اييت هب 

 إٔ تتبعٗا َٔ أدٌ ؼكٝل ٖصٙ ايٛسس٠.

قتكاز١ٜ ايصٟ مت اٱْتٗا٤ َٔ إعسازٙ ُت إٛاؾك١ ع٢ً َؿطٚع ايٛسس٠ اٱ

 َٔ قبٌ عسز قسٚز َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. ٗ دٛإ 
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ـ بعس َطٚض ٔؼ غٓٛات ع٢ً ا٭قٌ, ؾكس ٚاؾكت عًٝ٘ نٌ َٔ َكط 

, //, ايعطام ٚغٛضٜا ٗ ٚإػطب ٚايهٜٛت ٗ دٛإ 

 //, زخٌ إؿطٚع سٝع ايتٓؿٝص ٗ /ايُٝٔ ٗ 
()

 

ٚاػٗت إٍ  ؽًت ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً َؿطٚع ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ٗ 

 ططٜل أخط ٖٛ ايػٛم إؿذلن١ .

عكس فًؼ ايٛسس٠  أٚت  (ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١: ٗ 

اٱقتكاز١ٜ ايتاب  يًذاَع١ ايعطب١ٝ 
()

تهُٓت بطْاَر ظَٓٝا أؾتٌُ  

تذاض٠ َٔ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ع٢ً َطاسٌ َتسضد١ ٜتِ خ٬شلا ؼطٜط اي

 ٚايكٝٛز ا٭خطٟ إؿطٚن١ ع٢ً ايٛاضزات .

 ٚأطًل ع٢ً تًو اٱتؿاق١ٝ " اتؿاق١ٝ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ " 

ٖٚٞ َكط ٚغٛضٜا ٚا٭ضزٕ ٚايعطام  إْهُت إيٝٗا أضب  زٍٚ ٗ 

ٚبعس اثٓيت عؿط غ١ٓ إْهُت إيٝٗا ث٬خ زٍٚ أخط٣ ٖٞ يٝبٝا ٚايُٝٔ 

ٚخ٬ٍ تًو ايؿذل٠ مل تهٔ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ٗ  َٚٛضٜتاْٝا,

سكٝكتٗا ٚدٖٛطٖا غٛا٤ َٓڀك١ ػاض٠ سط٠, ٚمل تتڀٛض إٍ اؼاز ْطنٞ 

أٚ غٛم َؿذلن١, ٚيهٔ ع٢ً ايطغِ َٔ شيو اعتدلت ٖصٙ اٱتؿاق١ٝ َٔ 

أِٖ اٱلاظات اشلازؾ١ إٍ ؼكٝل ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ, سٝح سككت ٗ سٝٓٗا 

ٗ سذِ ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ يًسٍٚ إٛقع١ عًٝٗا , ثِ ًٚت  ظٜاز٠ ٚانش١

سُٝٓٗا مت ػُٝس عه١ٜٛ َكط ٗ اؾاَع١  ايػٛم قا١ُ٥ ست٢ 

ايعطب١ٝ بعس تٛقٝ  ا٭خط٣ َعاٖس٠ ايػ٬ّ َ  إغطا٥ٌٝ, ؾتٛقؿت ايسٍٚ 

ا٭عها٤ ا٭خط٣ ٗ ايػٛم عٔ تڀبٝل اٱتؿاق١ٝ إدل١َ بعس خطٚز أندل 

أقسضت فًؼ  ( ٗ عاّ َٔ اٱتؿاق١ٝ ) غٛم َٔ سٝح اؿذِ

ايٛسس٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ. قطاض بإْؿا٤ إعتُاز ايدلْاَر ايتٓؿٝصٟ 

ٱغت٦ٓاف تڀبٝل إتؿاق١ٝ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ بؿهٌ تسضهٞ ع٢ً 

ث٬خ َطاسٌ ٜتِ خ٬شلا إيػا٤ ناؾ١ ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايكٝٛز ع٢ً 

  تٓذح ٖصٙ احملاٚي١ أٜها., يهٔ ملايٛاضزات بس٤ َٔ 
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( إتؿاق١ٝ تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ ايتذاضٟ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ: يكس مت عكس 

, إتؿاق١ٝ تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ ايتذاضٟ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٗ غ١ٓ 

ٚمت ايتٛقٝ  عًٝٗا َٔ قبٌ إسس٣ ٚعؿطٕٚ زٚي١ عطب١ٝ, ٚتٗسف إٍ 

ع٢ً ايػً  ايعضاع١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ, اٱعؿا٤ ايهاٌَ َٔ ايطغّٛ ٚايكٝٛز 

ٚإٛاز اـاّ إعس١ْٝ ٚغرل َعس١ْٝ, نُا مت تكٓٝـ إٓتٛدات ايكٓاع١ٝ 

ٚؾكا يكٛا٥ِ ؼسز ٫سكا نُٔ َؿاٚنات ْاع١ٝ ْٚكت اٱتؿاق١ٝ ع٢ً 

عسّ إَها١ْٝ َٓح َٝع٠ تؿه١ًٝٝ يسٚي١ غرل عطب١ٝ تؿٛم تًو إُٓٛس١ 

ٖٚٞ اتؿاق١ٝ  أخط٣ غ١ٓ يًسٍٚ ا٭ططاف, نُا أبطَت إتؿاق١ٝ 

َٛسس٠ ٱغتجُاض ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ ٚٚق  عًٝٗا أسس٣ ٚعؿطٕٚ 

زٚي١ تٓل ع٢ً َٓح ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ نُاْات أغاغ١ٝ ّهٔ زعُٗا 

 بإَتٝاظات أخط٣ عٔ ططٜل إتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥.

ضغِ اٱدتُاع ايعطبٞ ع٢ً ٖصٜٔ إؿطٚعٌ إ٫ أُْٗا مل وٛٝا بٓذاح 

 ايت ايعطاقٌٝ ايتذاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚغرلٖا زٕٚ تٓؿٝصُٖا .ٜصنط إش س

( َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: تعتدل َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ 

ايعطب١ٝ َبازض٠ دسٜس٠ ؾاَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ؼاٍٚ َٔ خ٬شلا إسٝا٤ 

دٗٛز ايتهاٌَ اٱقتكازٟ اٱقًُٝٞ غرل ايٓادش١, ٚتػتٗسف أغاغٝا 

ايعطب١ٝ َٔ ايكٝٛز اؾُطن١ٝ ٚايكٝٛز ا٭خط٣ شات ا٭ثط  ؼطٜط ايتذاض٠

 إتُاثٌ.

مت ايتٛقٝ  ع٢ً إتؿاق١ٝ تأغٝؼ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠, ايعطب١ٝ ايهدل٣    

بايكاٖط٠, سٝح مت اٱتؿام ع٢ً إظاي١ اؿٛادع  ٗ دٛإ غ١ٓ 

ايتذاض١ٜ بٌ ايسٍٚ اٱثين عؿط أعها٤ اؾاَع١ ايعطب١ٝ آْصاى, ٚزخًت 

ع٢ً إٔ تًػ٢ ْٝ  ايطغّٛ  اٱتؿاق١ٝ سٝع ايتٓؿٝص ٗ أٍٚ داْؿٞ 

 . اؾُطن١ٝ بٌ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ 

َكَٛات َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: تتٛاؾط َٓكڀ١ ايتذاض٠ 

 اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ع٢ً عس٠ َكَٛات ْصنط َٓٗا :



(357) 

 (02) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٓڀك١ قس قسض ع٢ً ـ تٛؾط اٱضاز٠ ايػٝاغ١ٝ: سٝح إٕ قطاض إْؿا٤ 

َػت٣ٛ ض٩غا٤ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ًَٚٛنٗا ٚٚظضا٤ خاضدٝتٗا 
()

ـ ٚدٛز ايػٓس ايكاْْٛٞ ٕٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣: سٝح 

ٜٛدس ؾططٌ ي٬ْهُاّ إٍ إٓڀك١؛ أسسُٖا إكازق١ ع٢ً إتؿاق١ٝ 

ٛاؾك١ ع٢ً تػٝرل ٚت١ُٝٓ ايتبازٍ بٌ ايسٍٚ ايعطب١ٝ. ٚايجاْٞ ٜتعًل بإ

ايدلْاَر ايتٓؿٝصٟ
()

ـ تٓاَٞ َ٪غػات ايعٌُ ايعطبٞ إؿذلى 

ـ اٱػاٙ إٍ عكس إتؿاقٝات ثٓا١ٝ٥ يتشطٜط ايتذاض٠ ايعطب١ٝ 

ـ إضغا٤ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ يكٛاعس دسٜس٠ تػاعس ع٢ً ايتهاٌَ 

اٱقتكازٟ ايعطبٞ, تهُٔ ٚبكٛض٠ ست١ُٝ إْؿتاح اؿسٚز ايعطب١ٝ ؾُٝا 

ٓٗا. ٚشيو ٱْهُاَٗا إٍ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ يًتذاض٠. بٝ

ايدلْاَر ايعَين ٱقا١َ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠: ٜعتدل ٖصا ايدلْاَر 

نطٚضٜا ي٬عذلاف ايسٍٚ بإٓڀك١ ٚخاق١ َٔ قبٌ ا١ُٕٛٓ ايعا١ٕٝ 

 داْؿٞ  يًتذاض٠ ٚسسزت ؾذل٠ ايدلْاَر بعؿط غٓٛات تبسأ َٔ 

 سٝح ٜتِ ؽؿٝض ايطغّٛ بٓػ١  زٜػُدل  ٚتٓتٗٞ ٗ 

غٜٓٛا ٚبعس ػطب١ تڀبل اغتُطت أضب  غٓٛات ٚضغب١ َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ 

باٱغطاع ٗ اغتهُاٍ إقا١َ ٖصٙ إٓڀك١ ٚبٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ َ٪ُط ايك١ُ 

, أزخٌ اجملًؼ ا٫قتكازٟ ايعطب١ٝ ايجايح عؿط بعُإ عاّ 

تٓؿٝصٟ ٜكهٞ بإغتهُاٍ إقا١َ ٚا٫دتُاعٞ تعس٬ٜت ع٢ً ايدلْاَر اي

ٜٚهٕٛ شيو َٔ  َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ َ  َڀً  

خ٬ٍ تڀبٝل ْػب ؽؿٝض ع٢ً ايطغّٛ اؾُطن١ٝ ٚايطغّٛ ٚايهطا٥ب 

ٗ نٌ غ١ٓ   تبًؼ  ٚ إُاث١ً ا٭ثط عاَٞ 
()

 ثايجا: آؾام ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ:

ٝذ١ٝ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ ايعطبٞ ع٢ً ؼكٝل عسز َٔ تعٌُ إغذلات    

 ا٭ْؿڀ١ ٚايدلاَر, ٚشايو بإتباع إطاسٌ اٯت١ٝ:
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( ؾتح َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ٱْهُاّ أٟ زٚي١ عطب١ٝ 

َٔ ايسٍٚ ا٭عها٤ ٗ داَع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ َباؾط٠ إيٝٗا, بإسهاض 

قتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ٜؿٝس, بطغبتٗا ٜٛد٘ َٔ ايسٚي١ إٍ أ١ْ فًؼ ايٛسس٠ اٱ

ٗ اٱْهُاّ, ٚتكّٛ ا٭َا١ْ ايعا١َ بإب٬ؽ ٖصا اٱخڀاض يًسٍٚ ا٭ططاف, 

ٜٚبسأ تاضٜذ ايتشطٜط يًػً  اييت َٓؿأٖا زٍٚ إٓڀك١, بايٓػب١ يًسٍٚ 

ا١ُٕٛٓ بعس ث٬خ أؾٗط َٔ تاضٜذ اٱْهُاّ, هٛظ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ا٭قٌ ِٛ 

س٠ اٱقتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ع٢ً بطْاَر َٓاغب شلا, إٔ تتؿاِٖ َ  فًؼ ايٛس

ٱغتهُاٍ ناؾ١ ايطغّٛ, ٚؼطٜط ايتذاض٠ ايب١ٝٓٝ 
()

. 

( تػع٢ ايسٍٚ ايعطب١ٝ إٍ إقا١َ إؼاز ْطنٞ, ٚشايو ٚؾل إطاسٌ 

اٯت١ٝ:
()

. 

(: ٜتِ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ تٛسٝس ايطغّٛ -أ( إطس١ً ا٭ٍٚ )

, تٛسٝس ْكـ ايطغّٛ اييت ٜهٕٛ ؿاضم بٝٓٗا اؾُطن١ٝ اييت ٜبًؼ اي

, إناؾ١ إٍ تٛسٝس ضب  ايطغّٛ اييت ٜك  ٚ  ايؿاضم بٝٓٗا بٌ 

, ٜٚعطض ا٭َط ع٢ً ايًذ١ٓ اؾُطن١ٝ ٚ  ايؿاضم بٝٓٗا بٌ 

يٝتدص اجملًؼ قطاضا بؿأْ٘, ٚتكّٛ ايسٍٚ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت 

٠ ع٢ً إٔ تػتهٌُ ايٓػب إكطض٠ يٓٗا١ٜ ٖصٙ ػطٜٗا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل

 ايؿذل٠ .

(: ٜػتهٌُ تٛسٝس ايطغّٛ اييت ناْت - ب(ـ إطس١ً ايجا١ْٝ )

, نُا ٜهاف تٛسٝس ضب  أخط ايطغّٛ اييت ٜك  ايؿاضم ؾطٚقٗا عسٚز 

, ٚتػطٟ قطاضات فًؼ ايٛسس٠ بايٓػب١ ٕا ػاٚظ ٚ  بٝٓٗا بٌ 

ٍ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت ػطٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ شيو, تكّٛ ايسٚ

 ع٢ً إٔ تػتهٌُ ايٓػب إكطض٠ يٓٗا١ٜ ايؿذل٠ .

(: ٜػتهٌُ تٛسٝس ْٝ  ايطغّٛ, -ز( إطس١ً ايجايج١ )

ٚتكّٛ ايسٍٚ بإع٬ٕ بطافٗا يًتدؿٝهات اييت ػطٟ خ٬ٍ ٖصٙ ايؿذل٠ ع٢ً 
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٠. ٜٚتِ إع٬ٕ قٝاّ اٱؼاز اؾُطنٞ إٔ ٜػتهٌُ ايتٛسٝس بٓٗا١ٜ ٖصٙ ايؿذل

 .عًٍٛ عاّ 

ٚبسأت ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٔ خ٬ٍ ايك١ُ ايعطب١ٝ بتْٛؼ
()

ٗ ع١ًُٝ  

تڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى, ٚتهُٓت ٚثٝك١ ايعٗس 

 ٚايٛؾام ٚايتهأَ بٌ قاز٠ ايسٍٚ ايعطب١ٝ عسزا َٔ احملاٚض ا٭غاغ١ٝ.

ٟ ايعطبٞ إؿذلى ٚتؿعٌٝ آيٝات اييت نإ َٔ يتڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكاز

 بٝٓٗا :

 ـ تڀٜٛط َ٪غػات ٚأدٗع٠ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى .

ـ إغتهُاٍ إلاظ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ ٚإقا١َ إؼاز 

 ْطنٞ.

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ إقتكاز١ٜ عطب١ٝ ؾا١ًَ ٜهًـ اجملًؼ اٱقتكازٟ 

 ٚاٱدتُاعٞ بسضاغتٗا 

ـ َٛاق١ً اٱق٬سات اٱقتكاز١ٜ يٲضتكا٤ َػت٣ٛ َعٝؿ١ ايؿعٛب 

 ايعطب١ٝ.

 ـ ايعٌُ ع٢ً اٱغطاع بإلاظ غٛم عطب١ٝ َؿذلن١ .

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ عطب١ٝ ؾا١ًَ يًت١ُٝٓ اٱقتكاز١ٜ ٚاٱدتُاع١ٝ 

 ٚايبؿط١ٜ 

ٖٚهصا, ؾإٕ تڀٜٛط ايعٌُ اٱقتكازٟ إؿذلى ئ ٜأتٞ إ٫ بايعٌُ ٗ 

ايتاي١ٝ  اجملا٫ت
()

  . 

ـ تڀٜٛط آي١ٝ إؽاش ايكطاض ٚإعتُاز ايدلاَر إؿذلن١ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بٝٓٗا, 

ٚإزَاز َ٪غػات اجملتُ  إسْٞ ٗ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى 

َٚؿاضنتٗا ٗ بًٛض٠ ايكطاضات اييت ٜتدصٖا اجملًؼ اٱقتكازٟ 

 ى.ٚاٱدتُاعٞ ٚأدٗع٠ ايعٌُ اٱقتكازٟ ايعطبٞ إؿذل

ـ تؿعٌٝ زٚض ايكڀاع اـام ٚظٜاز٠ َػاُٖت٘ ٗ ايتهاٌَ اٱقتكازٟ 

 ايعطبٞ.

 ـ ايبشح عٔ اؾٛاْب ٚإكاحل إؿذلن١ ٚتعُٛٝٗا.
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ـ تبين بطاَر ٚاقع١ٝ ع٢ً أغؼ ؾ١ٝٓ ٚإقتكاز١ٜ, ٚإٕ ناْت بػٝڀ١ ؾإْٗا 

قاب١ً يًتڀبٝل, َُٚٗا ناْت قػرل٠ ؾإْٗا ت٪زٟ إٍ إطاز ٗ ا٭دٌ 

 ايڀٌٜٛ .

ـ ايبشح عٔ اؿًٍٛ يًُؿانٌ ٚايكعٛبات ٗ سٝٓٗا ٚعسّ اٱْتكاٍ َٔ 

َطس١ً إٍ َطس١ً أخط٣, ست٢ ٜتِ إغتهُاٍ إطس١ً ايػابك١ ٚسٌ 

 َؿانًٗا.

ـ قاب١ًٝ ايكطاضات اييت ٜتِ تبٓٝٗا َٔ قبٌ َ٪غػات ايعٌُ اٱقتكازٟ 

إؿذلى يًتٓؿٝص, ٚإٔ تهٕٛ َكشٛب١ بدلاَر تٓؿٝص١ٜ تهُٔ ٚبؿهٌ 

, آي١ٝ ايتٓؿٝص ٚإتابع١ ٚايتٌُٜٛ ٚاٱيتعاَات إاي١ٝ إذلتب١ ع٢ً ٚانح

 ايسٍٚ إؿاضن١ َٚكازض ايتٌُٜٛ .

ـ ٚن  إغذلاتٝذ١ٝ إقتكاز١ٜ َؿذلن١ ٭ٖساف قسز٠ قاب١ً يًتڀبٝل 

ٚايتٓؿٝص.

 :املعتىدٚ املسادع ٔ اهلٕاوؼ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٚؽ ا٭َٛاٍ ايعطب١ٝ ٚإَهاْٝات قٝاّ تهاٌَ اقتكازٟ عطبٞ", اجمل١ً (  يڀؿٞ )ع٢ً( "ض8٩) 

 .82م  8977ايع١ًُٝ ي٬قتكاز ٚايتذاض٠, ن١ًٝ ايتذاض٠, داَع١ عٌ سلؼ,

( ا١ُٕٛٓ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ, تكطٜط قڀاع ايعضاع١ ٚايجط٠ٚ اؿٝٛا١ْٝ ٚايػُه١ٝ ٗ 0)

 ايٛطٔ ايعطبٞ.

 7َطد  غابل م 0225كطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إٛسس ( قٓسٚم ايٓكس ايعطبٞ, ايت3)

, َعٗس ايتدڀٝ٘ ايكَٛٞ 0( ضاتب )إد٬ٍ(, ايتعإٚ ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ 4ٙ)

 .49م  8992

( ؾكرل )قُس يبٝب(, ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ ايعطب١ٝ ػاضبٗا ٚتٛقعاتٗا, اؾع٤ ا٭ٍٚ, َطانع 5)

 .879م  8986زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, َاٟ 

 .87( ايتكطٜط ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إٛسس َطد  غابل م6)

  08( ْؿؼ إطد  ايػابل م 7)

( اٱَاّ )قُس قُٛز(, "ايعٌُ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ إؿذلى ٚتكُٝٝ٘ َٚػتكبً٘" ٗ اجمل١ً 8)

 .09, م 8997, دٛإ 8إكط١ٜ يًتدڀٝ٘, اجملًس اـاَؼ, ايعسز 

 .09 (ـ ْؿؼ إطد  ايػابل م9)

( َكطاْٞ )اشلاسلٞ(, "ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, ٚاق  ٚآؾام, ٗ ف١ً ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ, 82)

 .93, م 8999, 88داَع١ قػٓڀ١ٓٝ ايعسز 
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( ظيعي١ )عبس اؿػٌ(, ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ أَاّ ايتشسٜات "زضاغ١ ٗ ايت١ُٝٓ 88)

( َطنع زضاغات ايٛسس٠ 8ايعطبٞ ) ٚايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, غًػ١ً نتب إػتكبٌ

 . 847ايعطب١ٝ, بسٕٚ تاضٜذ, م 

( ٓٝس ضؾٝس )عبس ايٖٛاب(, ايسٚض ايتهاًَٞ يًُؿطٚعات ايعطب١ٝ إؿذلن١ ايڀُٛسات 80)

 .836م  8985ٚا٭زا٤,  نا١ُٚ يًٓؿط ٚايذل١ْ ٚايتٛظٜ , ايكاٖط٠ 

َ  زضاغ١ خاق١ عٔ ايتهاٌَ ( ايتهطٜيت)عبس اؿُٝس ضؾٝس قُس(, ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ 83)

 .088, م 8978ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, زاض ايطغاي١ يًڀباع١ ٚايٓؿط, بػساز 

( بطاُٖٝٞ )عبس اؿُٝس(, أبعاز ايتهاٌَ ا٫قتكازٟ ايعطبٞ, ٚاستُا٫ت إػتكبٌ َطنع 84)

 .082م 8983زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت 

عطب١ٝ, ػاضبٗا ٚتٛقعاتٗا, اؾع٤ ا٭ٍٚ َطنع ( ؾكرل )قُس يبٝب(, ايٛسس٠ ا٫قتكاز١ٜ اي86)

 .779, م 8986زضاغات ايٛسس٠ ايعطب١ٝ, برلٚت, َاٟ 

( ايعباضٟ )ايؿاشيٞ( ايكڀاع اـام َٚػتكبٌ ايتعإٚ ايعطبٞ ٚإؿذلى, َٓتس٣ ايؿهط 87)

 .8996ايعطبٞ, عُإ, 

(18) Institut Européen de recherche sur la coopération méditerranéenne 
et euro-arabe ,avec le solution de commission européenne, "zone arabe 

de libre échange",mai2003; 
http://www.medea.be/index.html.  (le25/01/2005).  

, َهتب١ َسبٛيٞ, 0عكط ايع١ٕٛ, ٙ( إٓصضٟ )غًُٝإ( ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ٗ 89)

 .93, م0224ايكاٖط٠ ,

( سذاظٟ )إطغٞ ايػٝس(, "تكِٜٛ ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١", ٗ ف١ً عٛخ اقتكاز١ٜ 02)

 .89م   0225, ايػ١ٓ ايجايج١ عؿط قٝـ35-34عطب١ٝ , ايعسزإ 

ايسٍٚ  (ـ ؾانٌ نُاٍ, َس٣ ١َ٤٬َ َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ يٛطٚف08)

 ايعطب١ٝ ع٢ً إٛق :

 www.islamonline.net(05/06/2006). 
 .899م  0222( ايتكطٜط ايعطبٞ إٛسس 00)

 .892م  -889م 0220( ايتكطٜط ايعطبٞ إٛسس 03)

 .086( ْؿؼ إطد  ايػابل م 04)

( ايػٝػٞ )ق٬ح ايسٜٔ سػٌ(, اٱؼاز ا٭ٚضبٞ, ايػٛم ايعطب١ٝ إؿذلن١ ايٛاق  05)

 .95, م0223ڀُٛح, عامل ايهتاب, َكط, ٚاي

( اؾٛظٟ ؾتٝش١, َٓڀك١ ايتذاض٠ اؿط٠ ايعطب١ٝ ايهدل٣ نُسخٌ يًتهاٌَ ا٫قتكازٟ 06)

 .828, م 0226ايعطبٞ ٗ ٌٚ ايع١ٕٛ, ضغاي١ َادػترل, ْكٛز َٚاي١ٝ, داَع١ اؾعا٥ط ,
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