
  أ
 

  :   موضوع البحث -1    

يتناول هذا البحث دراسة مقارنة للسياستين الفرنسـية واألمريكيـة إزاء منطقـة المغـرب        
العربي في فترة ما بعد الحرب الباردة ، و ذلك مـن خـالل تحديـد طبيعـة العالقـة بـين       

سـتنباط  ، ومن ثـم ضـبط وا  "  صدامية –تنافسية "أم " تكاملية –توافقية "السياستين،إن كانت 
هوامش التوافق والتنافس بين سياستي كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية في منطقـة  

  . المغرب العربي خالل هذه الفترة
،  1990 وقد تم تحديد فترة ما بعد الحرب الباردة التي تنطلق مـن مطلـع التسـعينيات        

لهذه الفترة  اإلستراتيجية وصيات ،بحكم الخص لكونها تجسد أكثر عناصر هذا البحث وإشكاليته
التي بدأت تشهد تالشي عناصر التحالف االستراتيجي الغربي بعد انهيار االتحـاد السـوفياتي،   

 ".الخطر الشيوعي"وتراجع مبررات التحالف الغربي في مواجهة 

  الجديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، بروز اإلستراتيجيةوقد أفرزت هذه المعطيات      
أمريكي على مراكـز النفـوذ و المصـالح اإلقليميـة،      -أوروبي )فرنسي ( ؤشرات تنافسم

 .منها و االقتصادية ،ال سيما في منطقة حوض البحر المتوسط اإلستراتيجية

،مصنفة تقليديا في دائرة عربي ظلت، منذ عهد استقالل دولهاوباعتبار أن منطقة المغرب ال    
خلفيات تاريخية و ثقافية و جيواستراتيجية معروفة، فإن بـروز  ، ل"منطقة نفوذ حيوية فرنسية"

بانعكاساتها األمنية المحتملة على استقرار المنطقة، وبداية االهتمـام  " األزمة الجزائرية"عامل 
األمريكي بمصالح اقتصادية جديدة لها في منطقة المغرب العربي على ضوء اآلفاق الواعـدة  

نذ منتصف التسعينيات، وإطالق مبادرة الشـراكة االقتصـادية   الكتشافات النفط في الجزائر م
" متوسـطية  -بعد تعطل مبادرة الشـراكة األورو  1998عام  -"إيزنستات"مبادرة  –األمريكية 

، وكذا بروز مؤشرات إرادة أوروبيـة لالسـتقالل عـن     1995منذ نوفمبر " لمسار برشلونة 
من بـين   –نطقة حوض المتوسط ، كلها عوامل األمريكية ال سيما في م اإلستراتيجيةالحماية 

األمريكي فـي المنطقـة المتوسـطية     -ساهمت في بروز مؤشرات التنافس الفرنسي - أخرى
 .ومنطقة المغرب العربي تحديدا

و إذا كان الموضوع ينطلق من فرضية بداية هذا التنافس فـي منطقـة كانـت الواليـات         
وذ الفرنسي فيها خالل العقود الثالثة التي سبقت نهاية عهـد  المتحدة األمريكية تسلم بأولوية النف

 الحرب الباردة، في إطار التوزيع الضـمني لمنـاطق النفـوذ فـي العـالم و تقاسـم األدوار      
تحليـل   إلـى  تقودنـا  الموضوع لهذا الدراسة طبيعة فإن الغربية، المجموعة بين اإلستراتيجية

 العربي، ومـن  المغرب منطقة في األمريكية تحدةالم والواليات فرنسا من كل لسياستي مقارن



  ب
 

 و اإلستراتيجية واالقتصادية المستويات على السياستين بين والتنافس التوافق هوامش تحديد ثم
  .السياسية

 

 نقطـة النهايـة   تحديـد  المحبذ من ليس فإنه الموضوع، لهذا والحيوي الحديث للطابع ونظرا

آفـاق تفاعليـة    على وإقبالها بل الدراسة قيد الظاهرة تفاعالت استمرار بحكم الزمني إلطاره
 .القادمة المراحل في جديدة

 العربـي  المغـرب  منطقة في األمريكي -الفرنسي التنافس مؤشرات تفاعل فإن ذلك ومع    

 إلثارة كافيا يبدو ،2000عام الحالي القرن بداية إلى غاية الباردة الحرب بعد ما مرحلة خالل

 اإلعالميـة  اإلثارة دوائر عن بعيدا الحقيقي حجمها على بالتحليل للوقوف رةالظاه هذه وتناول

المجال الزماني إلحصـائيات المرتبطـة بالفصـل     وقد تم حصر.بهذا الموضوع أحاطت التي
ـ     واإلحصـائية  التحليلية لدوافع البحث 2004الثاني حتى  فر ووأخـرى متعلقـة بمسـتوى ت

 مـن  ممكـن  قدر أكبر لضمانو و تفاديا للتشعب ليةاإلحصائيات الالزمة لكال طرفي اإلشكا

 .أصعدة عدة على تطورات مستمرة يشهد الذي الموضوع هذا تناول في التحكم

 أكثـر علـى   يركز العربي المغرب منطقة إطار تحديد أن البحث هذا في اإلشارة وتجدر    

 عدم ثم ومن) تونس ، الجزائر، المغرب( الثالث بالدول المتعلق التقليدي االصطالحي المفهوم

 إشـكالية  أن تطبيقـات  الضرورة،وذلك عند إهمالهما دون وموريتانيا ليبيا على كثيرا التركيز

 مـن  كل مع عالقات متميزة تقم لم ليبيا أن ،علما بالتحديد الجغرافي اإلطار هذا مست البحث

 للسياسـة  الجديـدة  اقيتعلق باآلف ما باستثناء األمريكية، المتحدة الواليات أكبر وبدرجة فرنسا

 أساسـيا  رهانا تشكل ال أن موريتانيا السنوات األخيرة ، كما في طرأت التي الليبية الخارجية

 البلد بهذا المنوط الدور استثنينا إذا المغرب العربي، بمنطقة واألمريكية الفرنسية السياستين في

  .دول المنطقة مع "اإلسرائيلي التطبيع" عملية إدارة في
  

 : البحث راتمبر 2-

 كلها حـول  تتمحور موضوعية و ذاتية حوافز عدة على يرتكز الموضوع بهذا االهتمام إن   

 أحـد المسـارات   تشكل باعتبارها الدولية، العالقات مجال في الظاهرة لهذه الحيوية الطبيعة

ـ  ما بعـد  فترة في العربي المغرب منطقة لدول الدولية و اإلقليمية للعالقات الرئيسية  ربالح

  .الباردة
 :التالي النحو على المبررات هذه تفصيل يمكن و
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 مـن جهـة   العربي المغرب ودول فرنسا بين والمتميزة التاريخية العالقات طبيعة أن : أوال

 مع ال سيما – الباردة الحرب بعد المغاربية – األمريكية العالقات أخذتها التي الجديدة واآلفاق

 أن مـن شـأنه   أخرى، جهة من – الجزائر مع األمريكية العالقات لمسار المحسوس التحول

 والواليـات المتحـدة   فرنسـا  مـن  لكل المغاربية السياسة وآفاق بواقع أكبر اهتماما يفرض

 ذاتيا دافعا هذه المعطيات وتشكل.حاليا ومستقبال المنطقة لدول الرئيسيين الشريكين باعتبارهما

 .وجزائريين ربيينمغا كباحثين يعنينا بموضوع لالهتمام كافيا

-والتنـافس الفرنسـي   التوافق هوامش وتحديد تحليل زاوية من الدراسة هذه تناول إن : ثانيا

 القرار اإلستراتيجية لصناع الرؤى توضيح في يساهم قد العربي، المغرب منطقة في األمريكي

 مـع  التعامـل  والتفاوض في التحرك مجاالت رسم حيث من العربي المغرب منطقة دول في

  .واالقتصادية والسياسية اإلستراتيجية األصعدة مختلف على الرئيسيين الشريكين
 حداثة إشـكالياته  بحكم مالمحه اكتمال عدم رغم – الموضوع لهذا الحيوية الطبيعة إن : ثالثا

 كبيـر  تغـري بشـكل   -األقل على المتوسط المدى في مستمرة لديناميكية فرضياته وخضوع

 فـي  مالمح الظـاهرة  اكتمال حين إلى تمهيدي بشكل ولو األكاديمي البحث دائرة في إلدخاله

 .مستقبال معينة زمنية حقبة

 فرنسـا والواليـات   مـن  لكل "المغاربية السياسة" وآفاق بواقع األكاديمي االهتمام إن : رابعا

 مابينه التوافق والتنافس هوامش تحديد زاوية من ،السيما الباردة الحرب بعد األمريكية المتحدة

 الدراسات أن علما الموضوع بالذات، هذا في فقير أكاديمي مرجعي إطار إثراء في يساهم قد ،

 المركـزة  غير و المتناثرة و الفرنسية األمريكية بالدراسات مقارنة منعدمة تكون تكاد العربية

 تناول في المتاح المرجعي الهامش للحديث عن النقطة هذه وتقودنا بالذات، الموضوع هذا في

  .الموضوع هذا
  
 : صعوبات البحث -3

إن تحدي الفقر المرجعي في هذا البحث لم يكن مفاجأة ، بحكم حداثة الموضـوع وتشـعبه      
ويمكن تفسير الشح المرجعي لهـذا الموضـوع بغيـاب    . وكذا التفاعالت المستمرة لعناصره

صـحفية فـي    الدراسات األكاديمية واقتصاره على دراسات جزئية غير معمقة أو مسـاهمات 
إطارها الشامل حيث تركز أغلب المساهمات في هذا الموضوع على اإلطار الثنائي لعالقـات  

وقد يعـود ذلـك   . كل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية مع دول منطقة المغرب العربي
لصعوبة التسليم بالحديث عن سياسة مغاربية شاملة حقيقية في المنظور االستراتيجي الفرنسـي  



  ث
 

األمريكي، بقدر ما يتعلق األمر بمحصلة مجموعة من المسارات لعالقـات ثنائيـة مـع دول    و
 .منطقة المغرب العربي كل على حدى 

وفي غياب مراجع عربية مركزة في هذا الموضوع ، واقتصار اإلطـار المتـوفر علـى        
جعي لهذا الموضـوع  ، ارتكز اإلسناد المرواالنجليزية المساهمات المتناثرة باللغتين الفرنسية 

استنباط مجاالت التوافق والتنافس بين فرنسا والواليات المتحـدة   -ومن زاوية إشكاليته تحديدا
على اإلطار اإلحصائي والتحليلي المقارن لمحصـلة العالقـات    –في منطقة المغرب العربي 

الثنائية الفرنسية واألمريكية مع دول المنطقة، وكذا تحليل مضمون الخطاب السياسي الفرنسي 
واألمريكي إزاء منطقة المغرب العربي، مما يتطلب جهدا مضاعفا في البحث عن المادة الخام 

  .و تحليلها وفق إشكالية البحث
 

 : المنهجي إلطارا 4-

 : البحث إشكالية 1-

الفرنسـية   للسياسـتين  مقارنـة  دراسـة  مـن  االنطالق تتطلب البحث موضوع طبيعة إن   
يكـون   بحيـث  البـاردة،  الحـرب  بعد ما مرحلة في العربي المغرب منطقة إزاء واألمريكية

-أم تنافسية تكاملية - توافقية هي هل :السياستين بين العالئقية الطبيعة تحديد الرئيسي موجهها

 والواليات من فرنسا لكل "المغاربية السياسة" في والتنافس التوافق هوامش استنباط مع صدامية

 تحليليـا  والمثيـر  من المهم يبدو الموضوعية التحديدات هذه منطلق ومن ،األمريكية المتحدة

 : التالية الفرعية اإلشكاليات على الدراسة هذه ارتكاز

 بانحسـار هـامش   -السوفيتي االتحاد انهيار بعد – الباردة الحرب بعد ما مرحلة تميزت    

 وقـد  .المجموعة الغربية ضمن األمريكية المتحدة والواليات فرنسا بين االستراتيجي التوافق

 مسموح فرنسي نفوذ تقليدي ذات العربي المغرب منطقة على النسبي إسقاطه التحول لهذا كان

 خـالل  النفوذ ومناطق توزيع األدوار إطار في األمريكي، الجانب من استراتيجيا به ومعترف

 منطقـة  فـي  مصالحها إدارة األمريكي بأهمية الشعور بداية أثارت وقد .الباردة الحرب فترة

 فـي  البحـث  يستدعي األمريكي،مما -الفرنسي التنافس مؤشرات بروز جدل العربي المغرب

 .الواقع و اإلثارة بين اإلشكالية هذه حقيقة

  : التالية اإلشكالية سؤال إثارة إلى المنطلق هذا يقودنا -
 إزاء المتحـدة  والواليـات  فرنسا من كل سياستي بين و التنافس التوافق هوامش ماهي   

  ؟العربي المغرب منطقة
والسياسـية،   االقتصادية اإلستراتيجية، التنفيذ مجاالت على السياستين هاتين عرض من خالل

 ال التي "الحمراء الخطوط" و التنافس لهوامش والممكنة المتاحة ودالحد ماهي ثم ومن



  ج
 

هـامش   علـى  حفاظـا  واألمريكية، الفرنسية المصالح إدارة في الصدام لتفادي تخطيها يجب
 المركبة تحديد اإلشكالية هذه خالل من ويمكن .العربي المغرب منطقة في المشتركة المصالح

 إدارتها ال يمكن التي المجاالت وكذا والتصادم التنافس مشهوا تتحمل التي العالئقية المجاالت

 دراسـة  خالل ومن وهكذا المتحدة والواليات فرنسا بين المصالح وتنسيق التوافق إطار خارج

 العربـي  المغرب دول مع المتحدة الواليات و فرنسا من لكل العالقات لطبيعة وتحليلية كمية

 رصـد  المنطقة،مع هذه في واألمريكي الفرنسي ورالد وحجم حدود نسبيا عن اإلجابة ،يمكن

  .العربي المغرب في بينهما التوافق والتنافس مجاالت
 :فرضيات البحث -2

التالية  وفي محاولة لوضع مقاربة تحليلية لهذه اإلشكالية المركبة،يمكن االنطالق من الفرضيات
د الحرب الباردة تتقاطعان في السياستين الفرنسية واألمريكية إزاء منطقة المغرب العربي بع -

هوامش توافق وتنافس دون بلـوغ دائـرة التصـادم بحيـث ال تـزال العوامـل التاريخيـة        
، -أكثر أهمية بالنسبة إليها –أخرى  إستراتيجيةوالجيواستراتيجية واالنشغال األمريكي بمناطق 

في المنطقة، والتعاون ترجح استمرار التوافق االستراتيجي على التسليم بأولوية الدور الفرنسي 
واالقتصـادية الخاصـة    اإلسـتراتيجية على ضمان استقرارها بالشكل الذي يخدم المصـالح  

والمشتركة لكل من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية على حد سواء فـي منطقـة المغـرب    
 .العربي

كيـة فـي   هامش التنافس و التصادم بين سياستي كل من فرنسا والواليات المتحـدة األمري  -
الح الخاصـة والمشـتركة لكـل    منطقة المغرب العربي، ال يجب أن يتسع إلى حد تهديد المص

 .وفي مقدمتها ضمان الحد المطلوب الستقرار المنطقة والتوازن اإلقليمي بين وحداتهامنهما،

األمريكي تمس أساسا دائرة مصالح المجموعات االقتصـادية و   -مجاالت التنافس الفرنسي -
ارية الدولية الخاصة في منطقة المغرب العربي، كما هو مطروح فـي مجـال قطـاع    االستثم

الطاقة و بعض مجاالت التنافس على سوق االستهالك المغاربية، فيما تخضع للتشاور وتوزيع 
– hard security -  " الثقيل األدوار "األمني  –إدارة اإلطار االستراتيجي".  
 
 :منهج البحث -3

ط إشكالية البحث على ثالثة مجاالت رئيسية للعالقات الدولية تكون بمثابة حقـل  ارتأينا إسقا   
األمريكي فـي   -دراسة وتحليل مقارن لإلجابة على عناصر إشكالية التوافق والتنافس الفرنسي

،االقتصـادية   اإلسـتراتيجية  منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة، ويتعلق األمر بالحقول
 . والسياسية 



  ح
 

ويالحظ في هذا اإلطار االستغناء عن الحقل الثقافي ليس لقلة أهميته ولكن الختيار يتعلق    
بتفادي التشعب في موضوع هو أصال متشابك العالقات وكذا لمتطلبات حصر مجاالت هذا 
البحث ومن ثم التحكم فيه أكثر،مع العلم أن الخلفيات الثقافية قد توظف وتتدخل بشكل أو بآخر 

  .التي يتضمنها هذا البحث)االقتصادي و السياسي- االستراتيجي( المجاالت الثالثة في تحليل 
 

 منطقة إقليميـة  إزاء دولتين لسياسة مقارنة بدراسة يعنى الذي المنهجي المنطلق لهذا ووفقا   

 أجوبـة إشـكالية   من لالقتراب المقارن المنهج اعتماد المنهجية الجدوى من لنا يبدو محددة،

 ،) األمنيـة (اإلسـتراتيجية  المحـاور  تشمل للمقارنة مستويات ثالث تحديد يتم ثبحي البحث،
 " هـو  - ميـل  يعرفه ستيوارت كما – المقارن المنهج أن وباعتبار . السياسية و االقتصادية

 في لالختالفات المنظم هو التحليل مختلفة،أو مجتمعات في متناظرة أو متشابهة ظواهر دراسة

 إبـراز  إلـى  تهـدف  هذا الموضوع في فالمقارنة ،"أكثر أو جتمعينم عبر أكثر أو موضوع

البحث  هذا إشكالية على ينطبق وهو ما ، الدراسة قيد الظواهر بين واالختالف التشابه عناصر
 . 

مميزات  على دراسته في االستغناء يمكن ال ،فإنه للموضوع المتشعب للطابع ونظرا   
بعناصر  الموضوعية من قدر بأكثر لإلحاطة أكبر اهامش لنا يوفر الذي المنهجي التكامل
اإلطار  ومقارنة لتحليل اإلحصائي المنهج على كذلك االعتماد يمكن وعليه البحث، إشكالية
 المغرب العربي،وكذا منطقة دول مع واألمريكية الفرنسية العالقات مستويات لمختلف الكمي

 قضايا إزاء هاتين الدولتين بسلوك علقةالمت والوثائق السياسي للخطاب المضمون تحليل منهج

 الوصفي االقتراب في لهذا الموضوع المنهجي اإلطار إجمال ويمكن .العربي المغرب منطقة

  .المقارن والتحليلي
 : التالي النحو على البحث خطة قسمت فقد ، المنهجي المنطلق لهذا ووفقا  
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 مجاالت الفضاء أغلب ويتضمن االستراتيجي لمحورل األول الفصل تخصيص يتم حيث    

 لكل اإلستراتيجية العربي،بدءا بالمنطلقات المغرب في واألمريكية الفرنسية للسياستين األمني

هوامش التنافس و التكامل  إلى والمغاربي وصوال المتوسطي المستوى على وتطبيقاتها منهما
ذ خالذي ا االقتصادي المحور على البحث كاليةإش تحليل إسقاط الثاني الفصل يتناول بينهما و

القسط األكبر ألهميته الحيوية و باعتباره المحرك األساسي لباقي المتغيرات السياسية 
 لمبادرتي مقارن بتحليل تتعلق رئيسية حقول ثالثة له اخترنا الذي و واإلستراتيجية األمنية

 مبادرة ثم إيزنستات مبادرة (MEPI)واألمريكية  مسار برشلونة مع األوروبية الشراكة



  خ
 

 لحجم تحليلية و كمية دراسة إجراء ثم العربي، المغرب األوسط دول الشرق في الشراكة

 ،وأخيرا المنطقة دول مع األمريكية المتحدة والواليات فرنسا كل من بين التجارية المبادالت

 .االقتصادية العالقات في هذه الطاقة رهان تحليل

 البحث مـن  إشكالية عن فيه اإلجابة ارتأينا الذي السياسي المحور لثالثا الفصل ويتضمن   

 الفرنسـي  المنظـورين  خالل تحليل من األمريكية و الفرنسية السياسية المواقف تحليل خالل

من خالل عرض أهم ) اتحاد المغرب العربي ( واالندماج  المغاربية الوحدة لبدائل واألمريكي
وصوال إلى تحليل البـدائل واآلليـات الكفيلـة     9/2001/ 11ث التطورات الحاصلة بعد أحدا

 .لمواجهة التنافس الفرنسي األمريكي في منطقة المغرب العربي 
 
 
 


