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والواليات  فرنسا بين السياسيين والتنافس التوافق لمعادلة السياسية المحصلة الفصل هذا يعتبر    

الفرنسية  المغاربية السياسة بين مقارن إطار وضع حيث من العربي، المغرب منطقة في المتحدة
الثنائية  العالقات إطار مع بالتوازي السياستين هاتين وجود فرضية على األمريكية، المغاربية والسياسة

و أخيرا تبيان اآلليات الكفيلة لمواجهة التنافس الفرنسي األمريكي في منطقة  العربي المغرب دول مع
  .المغرب العربي 
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  المبحث األول 

 
  المغاربي جاالندما نموذج إزاء واألمریكي الفرنسي المنظورین تطور

 
يضـم   والـذي  – 1989 عـام  العربــي  المغرب اتحاد لميالد التاريخـي اإلطار إلـى العودة إن   

 األمريكيـة لـم  المتحدة الواليات أن إلى اإلشارة تفرض ،-وموريتانيا ليبيا تونس، المغرب، الجزائر،

 بالتراضــي  فرنسـيا  "حيويـا  مجـاال " تعتبر ظلت التـي المنطقة بهذه مهتمة المرحلة تلك تكن في

 الحـرب  معطيـات  سياق في العربي المغرب منطقة موقع لمخلفات تبعا مع األمريكيين االستراتيجي

 .عقود حوالي ثالثة طيلة الباردة

تكتلـي   كإطار العربـي المغرب اتحاد مبادرة استحسنت قد األمريكيـة المتحدة الواليات كانت وإذا   
متعـددة   عالقـات  ظل في معه التعامل يمكن منسجم إقليمـي اديواقتص سياسي إطار إيجاد من يسهل

ليبيـا   موقع ىمنصبا عل الفترة تلك في كان اإلقليمي التجمع هذا إزاء األمريكي الحذر أن إال األطراف،
 تسـاهم  إقليمية مبادرة لدعم مستعدة تكن لم األمريكيـة المتحدة الواليات أن إذ المغربـي، االتحاد في

  .)1( "القذافي نظام" عن ةالعزل في فك
 تلـك  في– واشنطن وتعتقد وحدوي مفروض، مشروع دعم في جدوى يروا لم األمريكيين" أن كما   

 تجاوزهــا  يمكـن  ال المغـرب العربـي   دول أنظمـة بين العميقـة السياسية الخالفات أن -الفترة

 دور األمريكي المنظور كان لهذا وقد )2("المشروع هذا مع األمريكي التعامل برودة مايفسر وهو.بالقوة

  .دبلوماسيا تأييده رغم المغاربي، االتحاد مشروع إزاء سلبي موقف انتهاج
 بدايــة  قبـل  ألوانه سابقا كان أمريكيـة "مغاربية سياسة" عن الحديث أن القول يمكن ذلك ومع    

 الذي المغاربي، وحدويال المشروع هذا من قريبة جد باريس كانت الفرنسي، الجانب ومن .التسعينيات

 لفرنسا التي المغاربية السياسة على القيود لفك مؤشرا فيه ترى - La Politique Maghrébine كانت

 المغـرب  de la France -، مـن  كـل  مـع  الثنائيـة  عالقاتها في التوازنية الحسابات رهينة ظلت

 اإلطـار  هـذا  علـى  تراهن رانمني فرانسوا الرئيس عهد في االشتراكية فرنسا كانت وقد )1(والجزائر

                                                
)1(   Richard Parker , La Politique des Etats-Unis au Maghreb, op.cit.,p.378. 
)2(  loc.cit. 
)3(  Paul Balta," La Politique Maghrébine de la France", Revue Grand Maghreb,10 

Novembre 1986, pp.442-448. 
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 لنزاع تفاوضية تسوية إليجاد التمهيد ثم ومن المغربية، -الجزائرية الخالفات لتذليل الوحدوي المغاربي

  .)2(والجزائر المغرب من كل تراضي تلقى الصحراء الغربية
 لعربـي، ا المغرب اتحاد لميالد واألمريكي الفرنسي المنظورين أن المرحلة، معطيات خالل من ويبدو
 المتحـدة  والواليـات  فرنسـا  مـن  كل كانت حيث ،-ظرفي بعضها -سياسية برهانات محكومين كانا

 التناقضـات  بحكـم  ثنـائي،  إطار في المنطقة دول مع العالقات إدارة على الرهان تفضالن األمريكية
 .الباردة الحرب بعد ما مرحلة في االقتصادي المنظور مؤشرات بروز قبل وذلك المغاربية،

  المطلب األول
 الباردة الحرب بعد ما فترة في العربي المغرب

الدوليـة   اإلستراتيجيــة  فـي  جديدة إقليميـة سياسيـة عوامل الباردة، الحرب نهايـة مع برزت   
الليبراليــة   وتشـجيع  اإلقليميــة  التجاريــة  التجمعـات  علـى  الرهـان  في تمثلت األمريكيـة،
 لمنطقــة  خاصـة  أهميـة يولون التسعينيات مطلع منذ ألمريكيونا المسؤولون بدأ وقد.االقتصاديـة

 اهتمـام  تسـتقطب  مغاربيــة  سوق بإقامة يسمح إقليمي، اندماجي مشروع سياق في المغرب العربي،
 .األمريكيين األعمال والمستثمرين رجال

 لمرحلـة  دوليةال مع التحوالت منسجما العربي، المغرب لمنطقة الجديد األمريكي المنظور هذا وجاء   
 االقتصادي التنافس لحساب عوامل اإليديولوجي العامل محرك فيها تراجع التي الباردة ، الحرب بعد ما

 وأوروبـا  المتحـدة األمريكيــة   الواليـات  بين السيما واإلقليميـة، العالميـة التجارية األسواق على
للضغط علـى صـناع القـرار     اآلسيوية و ما تمثله الشركات و أصحاب رؤوس األموال والمجموعات

 .)2(األمريكي و تأثيرها على توجه السياسة األمريكية في المنطقة المغاربية بعد الحرب الباردة

 حيـث  سـريعا،  تنشـيطا  العربـي  المغـرب  منطقـة  إزاء الجديد األمريكي التوجه هذا يشهد ولم   
 المتحـدة  الواليـات  لتكتفـي  ،انطالقـه  تعطل في – التسعينيات مطلع منذ–" الجزائرية األزمة"ساهمت

 آثـار  تحجـيم  على الحرص خالل من المنطقة في الوضع بإدارة التسعينيات، نهاية إلى غاية األمريكية
 يتعلـق  فيمـا  السيما ،)3("الجزائرية  التجربة " من والمغرب تونس من كل حماية و األزمة إقليميا هذه

 فـي  الجزائر بجيران يتعلق فيما صارمين ألمريكيونا فيه كان الذي اإلسالميين التعامل مع ملف بإدارة

                                                
)4(  Nicole Grimaud ," L'introuvable Equilibre Maghrébin",in La Politique extérieure de 

Valery Giscard D'ESTAING,sous la direction de Samy COHEN et Marie Claude 
SMOUTS,presse de la F N S P,Avril 1985,pp.323-348. 

: بيروت (  ةدور مؤسسة الراسة في صنع اإلستراتيجية األمريكية الشاملة بعد الحرب البارد ،عامر هشام عواد  )1(
 .231.، ص)  2010،  1. ، ط  مركز دراسات الوحدة العربية

)2(  Maria Do Ceu pinto, European and American responses to Algerian crisis, Mediterranean 
politics (London), 1998, winter vol N0 3 ,p.74. 
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باسـتقرارهما   المغـامرة  يمكـن  ال تقليـدين  حليفـين  باعتبارهما ،)2()المغرب(والغرب )تونس(الشرق
 فـي " العمليـات  ساحة" من قربه بحكم أوروبا جنوب استقرار على أيضا كان ينطبق ما وهو السياسي،
  .الجزائر

وجنـوب  ) والمغـرب  تـونس (الجزائر جيران حماية على والفرنسي ياألمريك المنظوران اتفق وقد  
إلـى   سـيؤدي  إفريقيا شمال منطقة باستقرار إخالل أي أن معتبرين الجزائرية، األزمة آثار من أوروبا
واألمنيـة   االقتصـادية  اآلثـار  إدارة مهمة من بذلك ويصعب ،-أوروبا– الشمال نحو الهجرة في تدفق

  . )1(وباأور دول على واإلنسانية
تـونس،   فـي  النظام تشجيع على الفرنسي -األمريكي التوافق جاء السياسية، المعادلة هذه ظل وفي   

الموقـع   دعم وكذا اإلنسان، حقوق احترام ضوابط ملف في إحراجه دون اإلسالمية معارضتها لمواجهة
األممـي   السـالم  مخطط تطبيق مسار تعطيل خالل من الغربية ، الصحراء ملف في للمغرب السياسي
علـى   الضـغط  عدم على والحرص جهة، من الصحراوي الشعب مصير تقرير استفتاء بتنظيم الخاص
 .المتحدة األمم ولوائح لقرارات لالستجابة المغرب

 السـيما  الجزائـر  عن التخلي عدم على األمريكية المتحدة الواليات حرصت الموقف، هذا ظل وفي   
 ما األمر وهو بتسيير باالكتفاء العربي المغرب المنطقة في الوضع ارةإد مع ،-التسعينيات منتصف منذ
 الواقـع انتهـاج   - Status Quo-، صـعوبة  سواء، حد على والفرنسيين األمريكيين لدى يعكس كان

 .)2( المنطقة في واإلقليمية المحلية التناقضات بحكم منسجمة"  مغاربية سياسة"

 العولمة إطار في العربي المغرب

المقاربــة   بانتهـاج  التسـعينيات،  بدايـة مع إفريقيا شمال منطقـة إزاء األمريكي المنظور ميزت   
بدايـة   منـذ  األمريكيـون  حاول وقد.المنطقة في مشروع أي من ليبيا استثناء مع االقتصادية، الشراكية

 على الحرب بعد العربـي العام والرأي الشعبية األوساط في ألمريكا العداء موجة من الحد التسعينيات
)1991-1990 ()3( 

 العـراق الشـرق   - فـي  اإلسرائيلي-الفلسطيني االنفراج مؤشرات بعض استغالل على عمدت كما   
 -األوسط الشرق( ندوات األطراف متعددة شراكة مبادرة إطالق خالل أوسلو،من اتفاقيات بعد األوسط،

MENA( الرهان كان إفريقيا،حيث وشمال 1994برأكتو المغربية البيضاء الدار في ميالدها جاء التي 
 الشـرق  من يمتد شراكي موسع إطار في العربي العلم مع موسع شراكي إطار في إسرائيل إدماج على

                                                
)3(  Yahia H.Zoubir, The Maghreb States and the United States after 9/11:a problematic 

relationship,op.cit., p.66.  
)1(  loc.cit. 
)2(  loc.cit.  

 .78وندي مرجع سابق ص سعيد الال  )3(
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 أن العربـي،  دول المغـرب  بقناعـة  المنظـور  هذا تعزز وقد. غربا إفريقيا شمال إلى شرقا األوسط
  .دةالبار الحرب بعد منتصرة خرجت التي المتحدة الواليات

 األولى العالمية القوة أصبحت العربي، الوضع تردي ظل في العراق مع السريع للحرب الحسم وبعد   
 بضـرورة  تقتنـع  األمريكيـة  المتحـدة  الواليات بدأت الوضع، هذا ظل وفي .بدون منازع العالم في

 االستراتيجي يالتراض بحكم -الباردة الحرب عهد طيلة خالل العربي لمنطقة المغرب تجاهلها استدراك
 شـرعت  حيـث  ،- المنطقـة  في هـذه  النيابي الدور لمنحها الفترة تلك في مع فرنسا سائدا كان الذي

 الداخليـة  األزمـة  فـي  االنفـراج  بداية مؤشرات بروز ومع ، 1998 األمريكية منذ المتحدة الواليات
 االقتصـادية،  الشراكة لىع تقوم العربي المغرب منطقة في إقليمية مناسبة سياسة رسم في *الجزائرية

 مـن  وقائيـة  إستراتيجية لمتطلبات استجابة المنطقة في االقتصادية والرفاهية االستقرار شروط لتوفير
 ."اإلسالمي الصعود خطر"

 من الشراكة إطار في موسعة مغاربية سوق إقامة أن مفادها ،)1(قناعة األمريكيون المسؤولون وأبدى   
 تغيير ما يتطلب وهو معا، وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات على بالنفع ودسيع اإلقليمية، االقتصادية

   االقتصادية البيئة
 المغرب دول في الخاص نحو القطاع الليبيرالي واالنفتاح االقتصادية اإلصالحات تشجيع خالل من  –

  العربي
  .محليا السياسية البيئة انفراج وكذا  -
  .الحكم سةفي سيا الديمقراطي االنفتاح  -
 تسـوية  من خالل والمغرب الجزائر بين والعالقات عامة المغاربية العالقات انفراج وإقليميا تشجيع  –

  .أخرى جهة من الغربية الصحراء نزاع
 اهتمـام  إثارة متطلبات مستوى في ليست منفردة العربي المغرب دول أسواق أن األمريكيون ويعتقد   

  .وموسعة واحدة إقليمية سوق في اندماجها طلبيت مما األمريكيين، المستثمرين
 إفريقيا، المعروفة شمال في األمريكية االقتصادية الشراكة مبادرة إطالق في المنظور هذا تجسد وقد   

 مـن  المبحث األول في ورهاناتها محتواها تفصيل سبق -بتونس 1998 جوان في ،"إيزنستات" بمبادرة
 تـوفير شـروط   خـالل  من المنطقة في األمريكي االستثمار شجيعت منها الهدف وكان ،-الثاني الفصل

                                                
إن الجزائر قطعت "  2005جوان  7وما يؤكد االهتمام األمريكي بالجزائر هو تصريح السفير األمريكي بالجزائر في  *

 "إلى االقتصاد الحر  من االقتصاد الموجهصالحات السياسية و االقتصادية و العبور الهادئ أشواطا هامة في مجال اإل
الدار العربية للعلوم : لبنان (   مشروع الشرق األوسط الكبير الحقائق واألهداف ،عبد الرزاق رزيق المخادمي   )1(

  .73-72ص ص ،) 2005،  1.ط
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 2005 فـي  الحـر  للتبـادل  منطقة إقامة هدف وبلوغ المنطقة، في والسياسية االقتصادية اإلصالحات
  .بالنسبة لألوروبيين 2010بالنسبة لألمريكيين و

 فـي  العربـي  غربالم اتحاد إحياء علـى العربـي المغرب لدول تشجيعـا المشروع هذا في وكان   
االنـدماج   وشكل لنموذج جديدا أمريكيا منظورا المبادرة هذه حملت كمـا األقل، على شقه االقتصادي

المتحـدة   للواليـات " المغاربيـة  السياسـة " رسم في االقتصاديـة المقاربة فيه تغلب الذي المغاربـي،
 االنفراج تشجيع من خالل ،)2(لنجاحه السياسية الشروط توفير على المشروع هذا حرص األمريكية وقد
 هـذه  لتتـزامن  البلـدين،  بين الحدود فتح إعادة على الطرفين وحث المغربية،-الجزائرية في العالقات

 بـين  -هيوسـتن  اتفاقيـات  منذ الغربية الصحراء نزاع لتسوية" بيكر جيمس مخطط" المبادرة بانطالق
 األمريكية المتحدة بالواليات" وايمينغ" اتومفاوض ، 1997 سبتمبر 17 في-البوليساريو المغرب وجبهة

  . 2001 أوت في -اإلطار االتفاق خيار رسمي غير إطار في مرة ألول حيث طرح –
 تحولهم الباردة، الحرب عهد منذ مرة ألول األمريكيون أبدى ،"إيزنستات" مبادرة إطالق خالل ومن   
 بـدأ  ، حيث"فرنسية حيوية منطقة" العربي ربالمغ يعتبر كان الذي* التقليدي االستراتيجي المنظور عن

 مـع سلسـلة   تزامن والذي الجديد األمريكي االستراتيجي المنظور في الجزائر موقع ترقية عن الحديث
 وعلى رأسها األمريكية، النفطية للشركات ورائدة فعالة بمشاركة الجزائرية النفط حقول في االكتشافات

 فـي  األمريكيـون  حرص الجديدة وقد االكتشافات هذه من يرةكب بحصة ظفرت التي" أناداركو" شركة
 منافسـة  بدايـة  أطروحـة  نفي التأكيد على على العربي، المغرب إزاء الجديدة اإلستراتيجية هذه سياق

 تكفـي  المغاربية السوق أن على العربي، مشددين بالمغرب" المفضلة معاقلهم" في للفرنسيين األمريكيين
 مزاحمـة  عـن  للحديث مجال وال وأوروبا، الواليات المتحدة من لكل ستثماريةاال للتطلعات لالستجابة

 .المتوسط جنوب البحر من المنطقة هذه في لألوروبيين األمريكيين

 حقيقة توسـع  هناك كان إذا" أنه باركر، دريتشار العربي المغرب شؤون في األمريكي الخبير ويؤكد   
أو  فرنسـا  علـى حسـاب   بالضـرورة  لـيس  فـذلك  بـي، العر المغـرب  منطقة في األمريكي للنفوذ

األمـريكيين   تسـع  بل ،)1( " -باركر يقول – صفرية ليست" اللعبة" من الحالة هذه في فالمعادلة.أوروبا
عالقة  لها ليست لفرنسا،" السياسة المغاربية  " إخفاقات أن األمريكي الخبير ويوضح. معا واألوروبيين

لفرنسـا   االسـتعمارية  العالقـة  بخلفيات مرهونة ظلت ما بقدر لمنطقة،ا في األمريكي النفوذ بمعطيات
   .)2(السياسية المغاربية  الخالفات بين التوفيق وبصعوبة بالمنطقة

                                                
)2(  Paul.marie De lagorce, les américains arrivent, jeune Afrique,( 13 juillet1998). 

 ":شنيوربوراكراند " ـأنظر دراسة ل *
NATO'S Mediterranean Initiative, Rand corporation, 1999,p 50. 

)1(  Richard PARKER,op.cit,p.370. 
 )2( loc.cit. 
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 رئيسـا للجمهوريـة   بوتفليقة العزيز عبد انتخاب مع التسعينيات نهاية منذ ،"الجزائر حالة" ظلت وقد   
-التنـافس األمريكــي   بدايـة  مؤشرات إلثارة الرئيسي جالنموذ تشكل ، 1999 أفريل في الجزائرية
واإلسـتراتيجية   الدبلوماسيــة  التوجهــات  سـاهمت  حيث العربـي، المغرب منطقة في الفرنسـي
تطبـع   كانـت  التي،الدبلوماسـية  البـرودة  ظل في األمريكية، المتحدة الواليات نحو الجديدة الجزائرية
المتحدة  والواليات فرنسا بين التنافسية المقاربة هذه وتكريس ارةإث في ، الفرنسية -الجزائرية العالقات
  .)3(العربي المغرب منطقة في األمريكية

السياسـية   العالقـات  توثيـق  في كبير توجه سجل ، 2001 سبتمبر 11 بعد ما تطورات قبل وكان   
المضـطرد   قتصـادي اال بعـدها  إلى إضافة والجزائر، األمريكية الواليات المتحدة بين واإلستراتيجية

ومنظمـة   الجزائـر  بين واألمنية السياسية التمهيدية االتصاالت تنشيط بدأ حيث المنطقة، في والمتميز
 ".المتوسطي الحوار"ب يعرف ما إطار في ، 1998 منذ األطلسي الحلف

 "انتقاليـة " ضمان على 1999 منتصف منذ األمريكية المتحدة الواليات عمدت المغرب، جانب ومن   
تـونس   ظلـت  حين في العام، نفس من جويلية في الراحل الثاني الحسن الملك بعد ما حكم لنظام هادئة
للمعارضـة   ضـربها  فـي  األمريكيـة  المتحدة للواليات األمني الدعم و" السياسي التفهم" على تراهن

مـع   سـية السيا الهـوة  تقليص خطوات في شرعت فقد ليبيا أما.القائم النظام أسس وتكريس اإلسالمية
  .واألمريكيين الغرب مع والتصعيد المواجهة خطاب عن اإلقالع خالل من األمريكية، المتحدة الواليات

 المطلب الثاني

 :2001سبتمبر 11 أحداث بعد العربي المغرب

 بعـد  كبيـر  بشكل ، 2001 سبتمبر أحداث بعد ما لمرحلة األمريكية اإلستراتيجية تحوالت ساهمت    
 لمنطقـة  االسـتراتيجي  المركز ترقية في-الجزائر في النفط واكتشافات االقتصادي دالمحد أهمية بروز

 لهدف مكافحـة  األمريكية اإلستراتيجية األولوية توجهت حيث األمريكي، المنظور في العربي المغرب
 المتطلبات الحركيـة  مع بالتكيف االستراتيجي االنتشار إعادة خالل من العالم، مناطق كل في اإلرهاب

 –البحريـة  األسـاطيل -متحركـة  قواعـد  بإنشاء العالم، مناطق كل في المسلحة المجموعات مطاردةل
فـي   األمريكيـة  المصالح لحماية الحيوي الهدف لهذا تستجيب -الجنود ونقل عسكرية قواعد-وإقليمية
   .األمريكي المنظور حسب العالم،

                                                
)3(   Bernard Ravenel , op.cit,.p. 86. 
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 اإلستراتيجية األمريكيـة  الهيمنة تكريس في كبير دور الجديد، االستراتيجي العامل هذا لبروز وكان   
 مـن  يلحق بها ومـا اإلرهاب، لمكافحة الدولية لإلستراتيجية األمريكية القيادة إطار تحت وإقليميا دوليا
  .)1("الدولي  األمن حماية"و اإلرهاب مكافحة مجال في اإلستراتيجية للشراكـة إقليمية أطر
 العالقـات  تعزيز وكذا المتوسطي، المجال في األطلسي الحلف دور وتعزيز انتشار خالل إعادة من   

 دول الشـريكة ، منهـا   الـدول  مع اإلرهاب لمكافحـة الثنائـي اإلطار في األمنيـة واالستخباراتيـة
 هـذا  فـي  تسجل أن الجزائر استطاعت المجال وقد هذا في كبيرة بتجربة التي تحظى العربي المغرب
 شـريكا " الجزائر في ترى أصبحت التي المتحدة األمريكية الواليات مع هاعالقات في نوعية نقلة اإلطار

  .*اإلرهاب مكافحة مجال في" هاما
 عناصر بتهمـة  عدة اعتقال تم حيث المجال، هذا في األمني للتعاون كبيرة استعدادات المغرب قدم كما

 إلى استغالل تونس عمدت فيما ،)1(األمريكية المتحدة للواليات تسليمهـا قبل ،"القاعدة  " لتنظيم انتمائها
 فــي مجـال   األمـريكيين  وصمت تفهم لكسب األمريكية المتحدة الواليات مع الوثيق األمني تعاونها
 الجديـد  السياسـي  المكثـف لتوجههـا   االستغالل إلـى جهتها من موريتانيـا وعمدت.اإلنسان حقوق

 .1999منذ

األمريكيـة   الدوليــة  اإلستراتيجية في وانخراطهـا يل،إسرائ مع الدبلوماسية عالقاتها تطبيع تاريخ   
 والوطنيـة  اإلسالميــة  المعارضــة  تحجـيم  فـي  األمريكيين دعم كسب اإلرهاب ، في لمكافحـة

 و.موريتانيـا  في الوضع تطورات مع األمريكي السياسي التعامل في جليا يالحظ الموريتانية ، وهو ما
 سـبتمبر  11 أحـداث  منذ القذافي معمر الليبي القائد توجهات في كبير تحول ، يسجل"الليبية الحالة" في

2001 .  
 القـذافي  عنه عبر ما وهو األمريكية، اإلدارة مع جديدة صفحة لفتح كامال استعدادا أبدت ليبيا حيث   

 مـن  ومفروضـة  مزيفة كانت وإن حتى الدولية  للشرعية نرضخ أن يجب "2002 أوت 31 يوم-بقوله
  . )1("لإلبادة سنتعرض وإال متحدة األمريكية،ال الواليات طرف

                                                
الخطاب الجيوسياسي األمريكي من االستعمار األوروبي إلى الهيمنة األمريكية كيف فرض  كارولين بوستل فيناي ،  )1(

 .83.، ص ) 2006اتحاد الكتاب العرب ، . تر ، قاسم مقداد : دمشق (   الغرب تصوراته
عالقاتها " زتعزي"أكد منسق مكافحة اإلرهاب بكتابة الدولة األمريكية، دانيال بنجامين أن الواليات المتحدة ترغب في  *

و اكد على انها عالقات جد ممتازة وهامة ، انظر  "بالغة األهمية"القات مع الجزائر في مجال مكافحة اإلرهاب لكونها ع
  موقع

http://www.alarabonline.org/algeriatoday/display.asp?fname 
 

)1(  Yahia H.Zoubir , The Maghreb States and the United States after 9/11:a 
Problematic relationship op.cit.,p.135. 
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قـد   العربـي،  المغرب لمنطقة األمريكي المنظور أن اإلستراتيجية، التحوالت هذه خالل من ويبدو   
ثـم   الباردة، الحرب بعد ما خالل اقتصادية إلى مقاربة الباردة، الحرب خالل سياسية مقاربة من تحول

 متكامـل  منظـور  إلى اليوم ليتطور ، 2001 سبتمبر 11 بعد ما فترة في أمني استراتيجي منظور إلى
متكاملـة   مغاربيـة  سياسة لصياغة أمريكية محاولة في األمني،-واالستراتيجي االقتصادي بين البعدين

  . ومتجانسة
 فـي  2001 سبتمبر 11 بعد ما تحوالت ساهمت التي فرنسا أن إلى المحور، هذا في اإلشارة وتجدر   

مجـال   فـي  المتقـدم  بموقعهـا  احتفاظها رغم العربي، المغرب دول مع االستراتيجي موقعها تدحرج
أمريكيـة   أمنية إستراتيجية تعرقل أن يمكنها ال جهة من إذ مزدوج، حرج في تبدو التجارية، المبادالت

فـإن   أخـرى  جهة ومن المتحدة، الواليات مع المتعاونة واألنظمة الغربية المجموعة كل أمن في تساهم
العالم  على األمريكية اإلستراتيجية الهيمنة يكرس أن شأنه من األمني االستراتيجي التوجه هذا ستمرارا

 .العالم من الحيوية المواقع كل في وأوروبا

  المطلب الثالث
 الكبير األوسط الشرق مشروع و العربي المغرب

الكبيـر   - GME-، 2004 عـام  مطلـع  في األمريكيون أطلقه الذي ، األوسط الشرق مشروع يعتبر
  :أساسية محاور أربعة على يرتكز متكامل أمريكي استراتيجي لمشروع محصلة بمثابة
  )الديمقراطية واإلصالحات الراشد الحكم تدعيم(:  سياسية - 1
 )الخاص السوق والقطاع اقتصاد تدعيم( : اقتصادية - 2

واسـتبدالها   للقـيم  الدينيـة  المرجعيـة  هامش من تضيق تربوية إصالحات إدخال( :تربوية  - 3
 .)1()والالئيكية العالمية اإلنسانية القيم بمرجعية

 هـذا  واالجتمـاعي وجـاء   السياسـي  وترقية دورها المرأة وضع بإصالح األخير المحور ويتعلق   
 إلـى  غربـا  شمال إفريقيـا  من يمتد جيواستراتيجي إطار ضمن العربي المغرب يضع الذي المشروع
 والتربويـة  السياسية واالقتصـادية  البيئة توفير في تتمثل محددة تيجيةإسترا خلفية وفق شرقا، باكستان

 مـن  يتغـذى "-هـذا المشـروع   في األمريكي المنظور حسب– الذي اإلرهاب، لمكافحة واالجتماعية
   ".التربوي والتطرف االقتصادي والفقر السياسي االستبداد

 إبداء بعض رغم اإلستراتيجية هذه في اءلالنضو كبيرا استعدادا العربي المغرب بلدان كل أبدت وقد   
 لبنود وتيرة التطبيق وكذا بلد، لكل واالجتماعية الثقافية الخصائص احترام بضرورة الخاصة التحفظات

                                                
محاضرة في مؤتمر آفاق مشروع الشرق " رؤية مستقبلية لمشروع الشرق األوسط الكبير "محمد احمد النابلسي  )1(

  :متحصل عليه من   24/11/2010تاريخ االطالع  2004 رديسمب 29 - 27دمشق / األوسط الجديد 
l http://www.mostakbaliat.com/damasmea.htm 
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 علـى  البلدان المغاربيـة  كل في المنتهجة اإلصالحات ميدان استقراء خالل من ويظهر. المشروع هذا
 معلنـة،  خفية وغير مرجعية هناك أن المرأة، ووضعية ربويةالت السياسية، االقتصادية، الجبهات جميع

 اسـتقاللية هـذه   عـن  تـدافع  الـدول  هذه حكومات كانت وإن حتى الكبير، األوسط الشرق لمشروع
 األسـرة ووضـعية   وقانون التربوية المنظومة بإصالحات يتعلق فيما تناغم في تسير التي اإلصالحات

 .*ديةاالقتصا اإلصالحات جانب إلى المرأة،

الكبيـر،   األوسـط  الشـرق  في اإلصالحات قاطرة يتصدر العربي المغرب أن األمريكيون ويعترف   
 أبـدوا  الـذين  – والفرنسـيين  األوروبيين المشروع هذا في يقلق وما)2(المجال  هذا في نموذجا ويعتبر

 كونـه  هو - الخارج من اإلصالحات فرض رفض كذا و المشروع الوصائي لهذا الطابع على تحفظهم
 سـبتمبر،  11 بعـد  مـا  معطيات أفرزتها التي األمريكية اإلستراتيجية من الهيمنة لمحصلة تتويجا جاء

 يهـدد  الـذي  الثقافي والتربوي الحقل مثل المنافسة إطار خارج كانت يمس مجاالت كونه إلى باإلضافة
 الفرانكفونية  السياسة

 

  
مشروع  أن من الرغم وعلى ولبنان، العربي المغرب ةمنطق غرار على ،)1(التقليدي مجالها في لفرنسا*

  .مشترك غربي حضاري وعاء في ينصب الكبير األوسط الشرق
 ستحاصـر  نتائجه أن تدرك التي فرنسا يقلق تنفيذه في واإلستراتيجية األمريكية السياسية الهيمنة أن إال

 المغـرب  دول أن علمـا  الثقافيـة، و التجارية االقتصادية، في المجاالت واألوروبية الفرنسية المكاسب
 بـدأت  ،-الثـاني  الفصـل  في تفصيله سبق كما-أوروبا مع مبادالتها التجارية أساس يقوم التي العربي
 .األوروبي الشرق نحو األوروبي االتحاد توسع بعد برشلونة السيما مسار ثمار جني بتأخر تشعر

  المطلب الرابع
  وروبية موقع المغرب العربي من سياسة الجوار األ

واحدة من سياسات االتحاد األوروبي الخارجية الجديدة وتهـدف إلـى    سياسة الجوار األوروبيةتعد    
حة من أجـل المصـل  يصرح األوروبيون أن هته السياسة المجاورة  نفأكثر البلداأكثر تكريس الهيمنة 

                                                
 يامراقبة الساحة اإلسالمية في المغرب،وإلغاء بكالور ل من المغرب والجزائر،كإقرار قانون جدید لألسرة في  *

 .إلسالمية في الجزائرعة ايالشر
)2(  Zakya Daoud , Les Diplomaties du Maghreb: une réorientation stratégique vers 

les Etats-Unis, op.cit.,p.80. 
أدى انضمام الجزائر إلى منظمة الفرانكفونية استياء األوساط اإلسالمية معتبرة ذلك خطوت ال تخدم الهوية العربية و  *

 .الداإلسالمية للب
 5. دار أسامة للنشر ، ط : األردن ( ،الفرانكفونية و الوطن العربي في مواجهة تحديات مشتركةوليد كاصد الزيدي  )1(

    .161 .، ص)  2010، 
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إال انه يظهر ومن خالل السياسة التفضيلية بين الدول المغاربية في تقديم المعونات الماليـة   .المشتركة
وصيغت سياسة الجوار بعـد اكتمـال توسـيع     خاصة مع المخصصات المالية الجديدة لهذا المشروع 

  .أوروباأعضاء جدد، من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل  10واستيعابه  2004االتحاد في 
اإلصالحات السياسية واالقتصادية الجارية في ستة  تهدف ظاهريا إلى دعمسياسة الجوار األوروبية    

عشر بلدا مجاورا لالتحاد األوروبي من أجل تشجيع السالم واالستقرار واالزدهار االقتصادي في كامل 
بق بين االتحاد األوروبي وكـل  وتم تصميمها بشكل يضمن تعميق التعاون الثنائي، أكثر مما س. المنطقة

  . فالتفاوض الثنائي يميز المبادرات األوروبية كل بلد حسب خصوصياته .من البلدان المجاورة
الجزائـر، مصـر،   : يشارك ستة عشر بلدا في سياسة الجوار األوروبية ، تسعة منها متوسطية هي   
كما تشارك ليبيـا فـي صـفة    . ة وتونس، األردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطينية، سوري)إسرائيل(

، أرمينيـا : وتعد من جهة أخرى ستة بلدان شرقية هي. مراقب في اجتماعات سياسة الجوار األوروبية
مثـل   مبـدأ وتشجع سياسة الجوار األوروبية  ،ا وأوكرانيايأذربيجان، روسيا البيضاء، جورجيا، مولدوف

 " التملك المشترك"

  .)2(2007في يناير  اآللية األوروبية للجوار والشراكةقت وآلية جديدة للتمويل حيث أطل
فهي . لعضويةلكن سياسة الجوار األوروبية ال تعني توسيع االتحاد وال تمنح البلدان المشاركة إمكانية ا

توثيق العالقات السياسية : تهدف إلى تشجيع الحكم الرشيد والنمو االجتماعي في بلدان الجوار من خالل
االندماج االقتصادي الجزئي توفير الدعم من أجل االستجابة لشروط المواصفات األوروبيـة مواكبـة   

  .اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية
 الغربيـة  القـيم ـ الديمقراطيـة   فرصة لتسويق في سياسة الجوار األوروبية االتحاد األوروبي يرى        

ويـربط  ". ، مبادئ اقتصاد السوق والتنمية المسـتدامة  شدا، الحكم الر ، سلطة القانوناإلنسان وحقوق 
التعاون من أجل تحقيق األهداف األساسية للسياسة الخارجية و.مستوى العالقات بمدى االلتزام بهذه القيم

  .وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل اإلرهابل مكافحة مث
فالنر مفوضة العالقات الخارجية وسياسة الجوار األوروبية في خطـاب   -وقد صرحت بنيتا فيريرو   

الجيران في الشرق والجنوب منافع "إن سياسة الجوار األوروبية صممت بشكل يمكن  2006في مارس 
وتتمثل المنافع في االنخراط في السوق الداخلية والمشاركة فـي  . كانت مرتبطة بآفاق العضوية فحسب

فقد صممت لتقديم شكل متميز مـن   .برامج االتحاد األوروبي والتعاون في مجال النقل وشبكات الطاقة

                                                
 )2( Philippe Perchoc ," Politique Européenne de Voisinage : genèse d’une Europe sans frontière ? "pp. 

3-4 , 08-05-2008.   
 -de-europeenne-europeennes/politique-europe.eu/politiques/politiques-http://www.nouvelle

.html-frontiere-sans-europe-une-d-genese--voisinage 
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كمـا تشـكل   . " األوروبيالشراكة اآلن ، بغض النظر عن الطبيعة الدقيقة لمستقبل العالقة مع االتحاد 
   .في البلدان المجاورة األمناالتحاد األوروبي لتعزيز  يةإستراتيججزءا من 

تبدأ المفوضية األوروبية بإعداد تقارير حول البلدان المعنية وتشمل األوضاع السياسية واالقتصـادية     
ي في كل منها والتقدم الذي يتم إحرازه في تنفيـذ االتفاقـات الثنائيـة    واالجتماعية والوضع المؤسسات

كما تتركز التقارير حول سبل وإمكانات تعميق العالقات بين االتحاد وكـل  . واإلصالحات المتفق حولها
تعرض التقارير على مجلس وزراء الدول أعضاء االتحاد التخاذ القرار حول مـا  . من البلدان المعنية

   .خطط العمللالتحاد سيقرر بدء المرحلة المقبلة إذا كان ا
بعد مصادقة المجلس الوزاري على التقارير ونشرها، يتفق االتحاد األوروبي والبلـد الشـريك فـي       

ويحدد الجزء السياسي من التقرير اإلصالحات االقتصادية . سياسة الجوار األوروبية حول خطة العمل
   . )1( لمدى القريب والمتوسطوالسياسية وأولويات تنفيذها في ا

. وتختلف خطة العمل من بلد إلى آخر وتعكس األولويات التي تم االتفاق حولها مع االتحاد األوروبـي 
  :تغطي المجاالت الواردة لكن كافة خطط العمل

  

  .الحوار السياسي واإلصالح -

  .التعاون االقتصادي واالجتماعي والتنمية -

  .ة، إصالح أنظمة السوق القضايا ذات الصلة بالتجار-

  .التعاون في مجاالت القضاء، الحرية واألمن -

  .المسائل القطاعية منها النقل، الطاقة، مجتمع المعلومات، البيئة، األبحاث والتنمية -

و مكافحـة  البعد اإلنساني ويشمل االتصال بين الشعوب، المجتمع المدني، التعليم، الصـحة العامـة   -
  *الهجرة السرية 

                                                
)1(  Commission européenne " Politique européenne de voisinage: Foire aux questions (FAQ)" 

P.15. http://ec.europa.eu/world/enp/faq_fr.htm 28/11/2010 . 
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  :مقابل اإلصالحات التي أنجزت، يوفر االتحاد األوروبيفي 
  . مزيد إدماج البلد المعني في البرامج والشبكات األوروبية  -   
  .المالية  زيادة المساعدات  -   
  . تحسين فرص الدخول إلى السوق األوروبية  -   

وتتـولى لجـان    حاد األوروبيتحسين التعاون العابر للحدود على طول الحدود البرية والبحرية لالت  -
  .)1(التقارير وإعدادفرعية مراقبة تنفيذ خطط العمل 

تتركـز حـول   ) الخطط(ألنها " الشراكة من أجل اإلصالح"يصف االتحاد األوروبي خطط العمل بـ   
االتفاقات الثنائية وتمنح كل بلد إمكانية اختيار وتيرة سيره مع االتحاد األوروبـي ومجـاالت التعـاون    

فـي  )2( تقرير سياسة الجـوار األوروبيـة  في  وتقول المفوضية . الشراكة صممت لمكافئة التقدم .معه
بادئ خطة العمل المتفق عليها مع كل من الشركاء صيغت وفق حاجياته وقدراته وم"بأن  2005نوفمبر 

وتتضمن حوافز تكافأ االنجازات التي تم إحرازها في نطاق خطة العمل وال تقتضـي  . التملك المشترك
  إطالقا أفق

لذلك فان سرعة وأبعاد التعاون والعالقة بين البلد الشـريك واالتحـاد   . العضوية في االتحاد األوروبي
  ." ألولويات المتفق حولهااألوروبي ترتبط بقدرة البلد نفسه ورغبته السياسية في تنفيذ ا

 : سياسة االستقطاب األحادي في سياسة الجوار األوروبية وتعميق الهوة بين الجزائر و المغرب   
ه مع البلدان المنخرطة في ـــيعتمد االتحاد األوروبي سياسة الدعم المشروط في تعامل

ة للجوار ومسار الشراكة و ــــــــة األوروبيـــــــــالسياس
ة الكيل بمكيالين فالمغرب هو البلد األول المستفيد من الدعم ــــــــسياسـ

مليون أورو،  200ي، إذ تقدر حصة تمويل برامج العمل لكل سنة بـــــــــالمال
مليون أورو خالل ثالثة  220ى ـــــــا للجزائر التي لم  تحصل سوى علــــــخالف

مليون أورو فقط خالل  172، وعلى 2009و  2007سنوات كما هو الحـال في الفترة الممتدة بين 

                                                                                                                                                   
لدى ما يسمى "قد مثلت الهجرة بمفهومها الحديث في مراحلها األولى نحو البلدان األوروبية خاصة، ظاهرة اجتماعية ل *

وقد . ترجع أسبابها إلى عوامل تاريخية واقتصادية تعود في أغلبها إلى مخّلفات الفترة االستعمارية" بالبلدان المصدرة
" األيدي العاملة المهاجرة"ية تمثلت في احتياجات البلدان األوروبية إلى تزامنت هذه العوامل الداخلية مع عوامل خارج

 تنمية اقتصاد البلدان المستقبلة التي ساهمت إلى حد كبير في
)1(   " La politique européenne de voisinage : ambitions et enjeux " 

22/02/2010http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/politique-europeenne-
voisinage/index.shtml. 

   2006المنتدى االورو متوسطي ، مراكش انظر جيسلين غالسون ديشوم سياسة الجوار األوروبي وثيقة عمل  )2(
 )21/09/2010(  

www. Euromedplatform. Org /… /paquet- 11- politique- de- voisinannage- Ar. Doc.  
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ي قدمت لكل من تونس ـــوخالفا أيضا للحصص الت. 2013و  2010مدى الفترة الممتدة بين 
 .)1(ومصر

محللة بمركز دراسات السياسة الخارجية " روزا بلفور " على هته السياسة االنتقائية   دوما يؤك   
حاليا التلميذ النجيب لالتحاد األوروبي على اعتبار أن الوضع  إن المغرب يعد"لالتحاد األوروبي قائلة

متقدم معه في مجال إصالح الجهاز القضائي وتعزيز الديمقراطية ومباشرة إصالحات ذات 
 )2("كما أنه يبدي انفتاحا كبيرا في تعامله مع سياسة الجوار األوروبية". ة بحقوق اإلنسانـــــصل

. 

معرض قراءتها لطبيعة سياسة الجوار مع دول المغرب  وقالت روزا بلفور، في     
) منظمة غير الحكومية" (نتومسن فوندا يش"ي، وذلك عقب استضافتها من قبل منظمة ـــــالعرب

ة اليوم أن ـــــــى غايـــأن الجزائر ترفض إل"يوجد مقرها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، 
آلن تتفاوض مع ة للجوار؛ وهي اــــــروبيتكون ضمن البلدان المنخرطة في السياسة األو

 .من منطلق القوة التي توفرها لها العائدات الطاقوية من النفط والغاز الطبيعياالتحاد األوروبي،

ا اإلتحاد األوربي قبل ـــالمغرب قد شرع في االلتزام بتعهداته أمأنه إذا كان  "بلفور" وأضافت      
ي مكافئة من اإلتحاد األوربي له لما قام به من إصالحات ه لصفة الوضع المتقدم، هـــــمنح

ي ال تزال ــــهيكلية كبرى همت الجانب التشريعي والمالي واالقتصادي، فإن باقي دول المغرب
ا قويا اتجاه مطالبة االتحاد األوربي لها بإصالحات بحسب شروط سياسة الجوار ـــتبدي رفض

  . األوربية
ب بالبلد النجيب بتفاعله القوي مع شروط سياسة الجوار األوربية، في ويصف األوروبيون المغر   

  حين 
األوروبي بتحفظ شديد،  ما تزال الجزائر غير مقتنعة بالسياسة األوروبية للجوار، وتفاوض االتحاد

 .)1(حيث لم تجعل بعد سياسة الجوار األوربية ضمن أولويتها على األقل في الوقت الراهن

ن تحفظ الجزائر من االنخراط في السياسة األوروبية للجوار، وعدم إحراز تقدم وأشارت أيضا أ   
معها في مجال اتفاقية الشراكة مع االتحاد، توجد وراءه اعتبارات كثيرة من بينها عدم االنخراط 

                                                
)1( Poul. Verluise  "  La Politique européenne de voisinage " p.2 24/11/2009 

http://www.diploweb.com/forum/verluise06013pev.htm 
 25/11/2010تاريخ االطالع "  ةتفاعالت دول المغرب العربي مع سياسة الجوار األوربي "عبد الفتاح الفاتحي  )2(

 : متحصل عليه من 
http://elfatihi.elaphblog.com 

 . المرجع نفسه  )1(
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) ساركوزي(، والذي اتهمته بأنه منتوج )2(في مشروع االتحاد من أجل المتوسط اإليجابي للجزائر
 .جاء ليعرقل تطبيق ما تعتبره المسار الشرعي التفاق برشلونة باألساس،

ا الكبيرة ـــي لخالفاتهــــبوإن الجزائر تراجعت عن كثير من التزاماتها حيال االتحاد األور   
ي تفجرت في اآلونة األخيرة مع فرنسا حول عدد كبير من المسائل، وعلى رأسها الدعم ـــالت

حول الصحراء الغربية، وإضافة إلى طلب الجزائر من فرنسا تعويضات الفرنسي للمغرب في النزاع 
سنة، وكذا التعويض عن التجارب النووية التي تقول الجزائر أن  120عن استعمارها لما يزيد عن 

 .فرنسا قامت بها في الصحراء الجزائرية

ء في المغرب العربي يجب عليها أن تلعب دورا بنا" الجزائر " وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن   
ا في جانب تعزيز عالقاتها مع المغرب، وهو بذلك إنما يلمح إلى ـــــــــــــوالسيم

االنشغال الكبير لالتحاد األوروبي بمسألة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وتحميله مسؤولية الجزائر 
السلطات الجزائرية  ي يعتبر أن موقفــــــــــفي ذلك، كما يشير إلى أن االتحاد األورب

ع المغرب يحول دون تفعيل ـــــــــة من العالقات مــــــــــــــالرسمي
  .هياكل اتحاد المغرب العربي 

ممثال في سياسة الجوار الجديدة ال يتحمل وحده عمق ) فرنسا(ما يمكن قوله هو أن االتحاد األوروبي   
اسية و االقتصادية و األمنية  فأساسا المغـرب ال  الهوة بين دول المغرب العربي في شتى المجالت السي

يملك خيارات اقتصادية كبير فاالقتصاد المغربي ال يملك مجاال كبيرا للمناورة عكس الطرف الجزائري 
الذي يعتمد على الريع البترولي يجعله يقف موقف ولو مؤقتا موقف يجعله يفاوض أو يـرفض بعـض   

تدخال في الشؤون الداخلية للبد ، المغرب يحاول جاهدا كسـب ود   المقترحات األوروبية و التي يعتبرها
   .الطرف األوروبي  ليكسب التأييد السياسي  ضد الجزائر في ما يخص قضية الصحراء الغربية

حتى أن المخصصات المالية األوروبية تبدو مقابل حجم المبادرة ضئيلة جدا جـدا وبالتـالي فاالتحـاد    
عمليـة  ( الية العالمية ال يغامر في ضخ األموال إذا لم تقدم الدول المغاربية األوروبي و مع األزمة الم

و بالتالي فان هته القـيم تحمـل   ) التفاوض تجري بشكل ثنائي بين الدول المغاربية و االتحاد األوروبي
فشل الهدف المعلن في جعـل  مغرى سياسي أكثر من أن تحقق تنمية حقيقية في بلدان المغرب العربي 

  ."منطقة سالم واستقرار وأمن "قة المتوسط منط
تعزيز التنميـة  : يفترض أن تتحقق سياسة الجوار األوروبية األغراض األمنية األوروبية عن طريق   

االقتصادية في بلدان جنوب المتوسط من أجل حل المشاكل االجتماعية ـ االقتصادية التـرويج للحكـم    
و تحسين الوعي االجتماعي والثقافي المتبـادل علـى   . منطقةالديمقراطي واحترام حقوق اإلنسان في ال

                                                
  ،3.ع ،الدولية األردن للشؤون ، "ر أوروبيمن فكرة فرنسية إلى منظو: االتحاد من أجل المتوسط"الدين توق، محي )2(
 .32.، ص)2008صيف  (
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جانبي البحر المتوسط ، وكان القصد من قمة العام العاشر، التي عقدت في برشلونة في أواخر نـوفمبر  
  . هو إعادة تأكيد األهداف المؤسسة للشراكة األوروبية المتوسطية )1(2005

والوسـائل  التناول  في قصورالي البحر المتوسط وأوجه كما أنها أوضحت المسافة المتنامية بين ضفت   
حتى اآلن فرغم الشراكة لعقد من الزمان، فقد اتسعت الفجوة بين الدخل الفردي عبر البحر المتوسـط،  

دوالر  13.500كما زادت التحديات التي تواجه المنطقة فيتراوح لدخل الفردي في دول شمال المتوسط 
أتـت  . 2004إحصـاء   يادوالر سـنو 3.300نوب المتوسط يصل إلـى  سنويا و دخل الفرد في دول ج

  .)1(تقييمات القمة األوروبية المتوسطية

أنتجـت القمـة   . التي نظمتها الحكومة اإلسبانية تحت الرئاسة البريطانية لالتحاد األوروبي، مختلطة   
ات الفارقة غرضـها  بالفعل وثيقتين و برنامج عمل لخمس سنوات يحتوي على قائمة مفصلة من العالم

؛ و  قواعـد سـلوك   "تحقيق نتائج يكون لها تأثير إيجابي بالنسبة لمواطني المنطقة جميعا"الرئيسي هو 
لكـن قـادة   . أوروبية ـ متوسطية في محاربة اإلرهاب، توفر إطارا مفهوميا وسلوكيا للمنطقة بأكملها 

لفلسطينية ـ لـم يحضـروا القمـة رغـم      الشركاء الجنوبيين جميعا تقريبا ـ باستثناء تركيا والسلطة ا 
ـ المتوسـطية  بأن الشراكة األوروبيةعززت تلك غياب اإلحساس . مشاركة معظم نظرائهم األوروبيين

  .ما زالت عملية أوروبية المدار

إن مبادرات االتحاد األوروبي ال تحركها سوى الهموم األمنية، بما فيها الخوف من الهجـرة مـن    -  
فتعارض المفاهيم، مصحوبا بتأثيرات النـزاع العربـي   . الفهم على عدد من الجبهات البلدان الجنوبية،

اإلسرائيلي ، جعل من المستحيل على البلدان المتشاركة أن تتفق على تعريف مشترك لإلرهاب في قمة 
، 2007الميثاق األوروبـي  و منـذ   "كما حالت دون تبني . العام العاشر للشراكة األوروبية المتوسطية

وما زالـت  ". أداة الجوار األوروبي والشراكة"ندمجت األموال المخصصة في إطار مالي واحد، يسمىا

                                                
الندوة السنوية االورومتوسطية حول تطوير الحوار العربي  "آليات تمويل المشاريع المتوسطية " احمد امد الجويلي  )1(

 . 32ص  11/2007/ 10، مركز جامعة الدول العربية في تونس األمانة العامة  األوروبي في الفضاء المتوسطي
 :  متحصل عليه من الموقع 04/06/2009: تاریخ االطالع "  تقييم سياسة الجوار األوروبية"  )2(

www.fmesfrance.netabis s " l'inaltérable problématique " IEP Lille Février 2004 
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 2007كمية الموارد المخصصة لتلك األداة غير كافية بعد ما تم مؤخرا إقرار الموازنة األوروبية لــ  
  )1(2013ـ 

الدول المغاربية كاملة لن يكـون  فإذا لم تكن الموارد كافية لجذب اهتمام بلدان الجنوب، فإن استجابة    
لها اثر خاصة فيما يتعلق بالجزائر ناهيك عن المغرب التي تعزز عالقاتها مع االتحـاد األوروبـي و   
فرنسا على الخصوص و إشادة األوروبيين على الدور المغربي في تعزيز سياسة الجوار إال دليل على 

  ذلك 

سبيل المثال، من خالل إنشاء نظام أكثـر مرونـة    على( مثل تسهيل حركة األشخاص عبر المنطقة  -
وتوسيع حرية انتقال البضائع لتشمل المنتجات الزراعية ـ قد تكون أكثر فعالية فـي   ) لتأشيرات الدخول

    .إقناع الدول المغاربية  بالقيام بإصالحات تمس مختلف القطاعات 

يالحظ أن المباحثات قد كانت دائما في من المفروض أن الشراكة تتضمن المساواة و الندية ، و لكن  -
مشروع الشراكة االورومتوسطية و سياسة الجوار األوروبية بين كتلة أوروبية موحدة ذات إستراتيجية 
واضحة و مرسومة المعالم و محددة اإلمكانيات و موزعة األدوار فهي طـرف مهـيمن فـي جميـع     

دول المغ  المفاوضات كونها صاحبة الفكرة والمشروع وة        فال ك أي ق د اآلن أن تمتل ى ح م تستطع إل ة ل اربی
  .  تفاوضیة أمام االتحاد األوروبي  في ظل ما تعانیھ من تخلف على جمیع األصعدة 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
                                                

الندوة السنوية  "االتحاد المتوسطي ، مسار برشلونة " آفاق المسار  االورومتوسطي " ناصيف حتى   )1(
، مركز جامعة الدول العربية في تونس االورومتوسطية حول تطوير الحوار العربي األوروبي في الفضاء المتوسطي 

  .41.ص  )11/2007/ 10يوم  تونس (األمانة العامة
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  المبحث الثاني 
  آليات مواجهة التنافس الفرنسي األمريكي في منطقة المغرب العربي 

ة بسـبب  ـاإلستراتيجية األوروبية ـ األمريكي لرهانات منطقة حيوية ل تعتبر منطقة المغرب العربي    
مستقبل لالتحاد المغـاربي فـي ظـل هـذه     ويطرح التساؤل حول ي الهام،ـموقعها الجيو ـ استراتيج 
تعثر مسيرته وجمـود تطبيـق    خالل ي، منـواقع اتحاد المغرب العرب، إن التحديات وكل هذا التأخر

إلمكانيات المادية والموارد البشـرية  اارتفاع الكلفة وهدر االتفاقيات التي تم إبرامها في إطاره،يزيد من 
هتـه  ، وبين الراهنة ل إقليمي بإمكانه مواجهة التحوالت الدولية واإلقليميةتوضياع فرص ممكنة لقيام تك

الوطنية والمغاربية لرهانات إستراتيجية أصبحت اآلن ورقة ضغط في أيدي قوى دولية بـدال   الخسارة
  داخليا إلزالة الخالفات من أن تكون حافزا 

هل هي مسؤولية الحكومـات أم  االتحاد  مسؤولية تجاوز العقبات والعراقيل الموضوعة في طريقو   
هي قضية انفتـاح  م هي مسؤولية النخب ومكونات المجتمع المدني أم مسؤوليات المؤسسة االقتصادية أ

أن النظـرة   متطلعاتها أن أجل تحقيق منح شعوب المنطقة ديناميكية تمكنها من الضغط ميديمقراطي ، 
يجب أن تكون نظرة كلية غير تجزيئية في ظل واقع إقليمي ودولي تتسابق فيه المعطيـات والمصـالح   

  .والرهانات اإلستراتيجية

مجموعة من البدائل المطروحة والواقعية، ومن مـداخل تفعيـل   على هذا األساس  يمكن التطرق لو   
مـن   و رهان االندماج في السياق العربي الذي يحمل عمقا أكثروع إقليمي،اتحاد المغرب العربي كمشر

تها، دون االسـتفادة  افرض على المنطقة إسـتراتيجي تي تأجل مواجهة التنافس األمريكي ـ األوروبي ال 
و تكـريس التبعيـة فـي كـل      قة الهاجس األمنيتمن هذه اإلستراتيجيات والتي تدخل المنطقة في بو

  . المجاالت 

  طلب األولالم

  :تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي 

لكي تواجه دول االتحاد المغاربي التحديات المفروضة عليها من طرف البيئة الخارجية ال بـد مـن     
االتحاد من أجل المتوسط أو  :الجديدة اإلستراتيجيةلدول المغاربية في مواجهة التوجهات اسياسة توحيد 

شمال األطلسي والواليات المتحدة األمريكية  للجوار أو الحوار مع حلفسياسة االتحاد األوربي الجديدة 
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 المشاكل الحديثة كالهجرة غير الشرعية والدفاع عن حقوق المهاجرين المغاريين بأوربا، ، أو مواجهة

 .المستدامة واإلرهاب، و ومخاطر انعدام األمن الغذائي والتصحر وإكراهات التنمية

حة تقوم على إستراتيجية طويلة المدى وإرادة تعمـل باسـتمرار إلنجـازه،    البد إذن من رؤية واض   
ويمكن القول إن هناك ثالثة مداخل أساسية مطلوب العمل من خاللها لتفعيل اتحـاد المغـرب العربـي    

ال أحد يشك من الذين تعاطوا ولو بقليل من الجدية والموضوعية مع فكرة إنشاء . وتعزيز خيار الوحدة
اليوم بأزمة ليست كسابقاتها في عهد لم يتعد عقدا أو تمر أن هذه الفكرة في لمغرب العربي اتحاد دول ا

  من نصف عقد من الزمنأكثر 
وأخطر ما في هذه األزمة أنها تتعدى في حجم استعصائها على المعالجـة حـدود أزمـات اإلقلـيم        

المي، وتتحكم بموجبهـا بعـض   العصية على االختراق إلى أخرى تجوب انتماءه القومي والقاري والع
في مصير الدول والشعوب العاجزة عن خلق نظامها اإلقليمي الطبيعي الذي يعتبر لهـا   "الكبرى"الدول 

  .ضرورة تاريخية كما هو حال الوحدة بين أقطار دول المغرب العربي
 تغبدة، وإن لم ن وحدة اقتصادية وجغرافية وثقافية واحوهذا اإلقليم ظل طيلة مراحل تاريخية يك إن   

، كما هو الوضع في العديد من أقاليم العالم الموحـدة  المغرب العربي واقع أن عن هذه الحقيقة بالطبع 
اليوم، قد عرف خالل مراحل متقطعة من تاريخه وجود دول على أراضيه لكن تلك الـدول لـم تكـن    

المنطقة الذي ظلت فيـه الوحـدة   تشكل في حد ذاتها وحدة اقتصادية أو ثقافية مستقلة، كما يشهد تاريخ 
  .السياسية واالقتصادية والثقافية والجغرافية هي القاعدة األصل

أن تواجه خطـر   المنطقة المغاربيةوفي العصر الحديث استطاعت الدول الوطنية التي ظهرت داخل    
سـيما  ال القضاء على الهوية الذي مورس ضدها من طرف الجهة الشمالية للبحر األبيض المتوسـط،  

فرنسا، لكن تلك الدول لم تتمكن من استيعاب آليات تستعيد بها وحدتها التاريخية، بـل دخلـت أحيانـا    
آليات عديدة في لعبة الصراعات الحدودية، واقتسام النفوذ والسيادة على المناطق التي لم يشأ االستعمار 

  .ة حسم أمرها النهائي بين دول جديدة اقتطع خريطتها بعناية لمقاصد سيئ
فالمغرب تنادي بالحق  ما فجر أزمة الحدود بين الجزائر والمغرب حيث أن اخطر هته التداعيات   

، وما عرف بأزمة إقليم )1(التاريخي و الجزائر تؤكد على مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن االستعمار
 وموريتانيا سنة  الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي أدخل الجزائر في مواجهة مزدوجة مع المغرب

1975  
فـي ضـفة    التكامليةن تحتذي بالنماذج أزال أهم العقبات أمام محاوالت األنظمة المغاربية في يوما    

البحر األبيض الشمالية، محاوالت لم تتعرض لهذه اإلعاقة الوحيدة وإنما تعرضـت لعجـز األنظمـة    

                                                
)1(  Paul Balta, le grand Maghreb des l’ indépendance à l’an 2000,( la découverte, paris 

1990), p. 202.  
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  اسية السياسية في بلدان المغرب العربي عن تحديث ممارساتها السي
في الحكم، وفرز نخب تعبر عن إرادة شعوبها الحقيقية، ألن ذلك األمر كفيل وحـده بتعزيـز مسـار    

في خلق كيان يواجه بـه تهديـد    اإلستراتيجيةالوحدة المغاربية بحكم أنها مطلب شعبي تعززه الحاجة 
  .)1(االتحادات القائمة والمنتظرة في المنطقة والعالم

قادر على تعزيز مقومات  واقعلى إغاربية في تحويل مشروع المغرب العربي لم تنجح المجموعة الم   
برامج مشتركة في العمل قادرة على تحويـل   تطبيقنها لم تنجح في إبل  ، قطار المغاربيةألالتنمية في ا

لـى  إ، وقادرة في اآلن نفسه علـى تحويـل المشـروع    وواقع ملموسلى معطيات إبنود ميثاق االتحاد 
فـإن   ،المعطيات الجغرافية والتاريخية والثقافية العامة التي صـنعت مشـروع االتحـاد     ورغم.حقيقة

  .)2(قطار المغرب العربيأضغوط الواقع في أبعاده المختلفة قد كرست واقع الحال القائم بين 
قليمي فاعل في محيطـه  إ مغاربيدول المغرب العربي مهيأة أكثر من غيرها لرسم معالم تعاون  إن   

ماتي الـذي  غوروبي، وذلك بحكم الطابع الواقعي والبراألر آلليات في التعاون مع دول االتحاد اومطو
مل عن نخبه السياسـية،  ان غياب الوعي القومي الشأولعله يفترض أيضا . قطارهأوسم أغلب سياسات 

هـذا  عالن ميثاق االتحاد ال يـدعم مثـل   إن ما حصل منذ أال إ،  قد يساعد في بلورة أهداف واضحة
و التي تقف مانعا من إقامة كتلـة مغاربيـة قويـة    رادة السياسية إلالرأي، ويكشف وجود خلل ما في ا

، وقادرة في الوقت نفسه على إعـداد محـاور لالتحـاد    لألمام التنمية  دفعقليمية قادرة على عربيا و إ
 .ويتجه لتعزيز مسيرته في بناء القارة األوروبية ،الذي يزداد قوة األوروبي

اتحاد المغرب العربي قام على أساس قطري واندمج في إطار تشكيل وحدة إقليميـة علـى غـرار       
الوحدات اإلقليمية العربية، وحدة أنظمة قطرية مسيطر عليها من قبل اإلمبريالية األميركية، ولها وظيفة 

ركائز هذه األنظمـة   العربي، والبحر األبيض المتوسط، لدعمالعالم األميركية في  اإلستراتيجيةفي هذه 
القطرية، ومنع الحركات اإلسالمية األصولية المغاربية من أن تحقق أهدافها، وخلق نـوع جديـد مـن    

  .  )3(اإلقليميةالتوازنات 
ـ تم الذي ) ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا ( اتحاد المغرب العربي     فـي مدينـة    اؤهإنش

تحديات داخلية وخارجيـة يلخصـها الشـلل     يواجه، 1989ري فيف 17في  مراكش بالجنوب المغربي
مليون نسمة من العرب، ويشمل المنطقة مـن   80الكامل لمؤسساته، ويضم هذا االتحاد المغاربي حوالي

                                                
، ص )  2009ة يليجو(  2.ع ، المغرب الموحد، " تفعيل االتحاد المغاربي مسؤولية تاريخية " الشاذلي القليبي ،   )1(

10. 
الكتاب العرب  اددمشق اتح (اتحاد المغرب العربي بين اإلحياء والتأجيل دراسة تاريخية سياسيةتوفيق المديني   )2(

 .19 ص . )2006
  .10القليبي ، مرجع سابق،  ص  الشاذلي  )3(
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  )4(كلم 6.048141تصل مساحتها إلى نحو و ،حدود ليبيا مع مصر إلى نهر السنغال
ن تكثيف عمليات التكامل و نبذ الخالفات السياسية الثنائية ال سبيل أمام الدول المغاربية إال المزيد م    

جانبا حيث أن ما يجمع الدول المغاربية أكثر مما يفرقها لما تملكه من مقومات على جميـع المجـاالت   
وروبي في مواجهـة دول  ألبروز تحدي التكتل ااالقتصادية والثقافية والحضارية والجغرافية والتاريخية 

   .الشمال اإلفريقي
فشل سياسات المحاور الثنائية وخصوصا بعد تجربة محور المغرب ـ ليبيـا فـي مقابـل محـور      ف   

و استمرت تحكم مسـيرة االتحـاد   . األطرافكل موريتانيا، والتي أدت إلضعاف  ـ   تونس –الجزائر 
 ق ب الـدولي شـر  اتقطسالمغربي إلى غاية اللحظة، مع تغير في العنصر الثالث حيث استبدل عامل اال

  .ـ األمريكي  غرب بالتقاطب الفرنسي ـ 
أو تشـكيل   ،لى العالقات الثنائية المتوترة بـين دولـه  إالجمود في االتحاد المغاربي يعود أساساً  إن   

أخريين، والمحاور تتشـكل وتختفـي   دولتين  لىإالتوتر ينتقل من دولتين  نثالثية وكامحاور ثنائية أو 
لى دعم من طرف آخـر تتالقـى مصـلحتهما    إذا الطرف أو ذاك وحاجة ه ،بحسب الظروف السياسية

هو الخالف الجزائري ـ المغربي على حل النـزاع    فات،والتحالات التوتر هتهلكن الثابت في كل  .اآني
سبانية السابقة مـن اختصـاص األمـم    إلن مصير المستعمرة اأالجزائر تعتبر ف .في الصحراء الغربية

والمغرب يتمسك بسيادته عليها كجزء ال يتجزأ مـن وحدتـه    ،"استعمارقضية تصفية "المتحدة بوصفها 
  . الترابية

استنادا إلى ما تملكه الدول المغاربية من مقومات ال تمتلكها نماذج تكاملية أخرى كاالتحاد األوروبـي     
ت إذ يبقى فقط على الدول المغاربية تفعيل هته العوامل ،  ووضع المصلحة المشتركة فـوق اعتبـارا  

الزعامة والمصلحة الشخصية فاالتحاد األوروبي وما يحمله من تناقضات وارث صراعي بـين أقـوى   
دوله فرنسا وألمانيا و بريطانيا و ايطاليا إذ حتى مع أن الدول األوروبية تطمح إلى الزعامة اإلقليميـة  

اخلة في إطار تكـاملي  إال أنها ال تمس بالمصالح الحيوية لالتحاد األوروبي الن خلق شبكة عالقات متد
  "ب " هو ضرب لمصلحة " أ " واحد يجعل من ضرب مصلحة الطرف 

ال مفر للدول المغاربية من هذا الخيار الحيوي واالستراتيجي إذا أرادت أن تواجه التحديات الخارجية    
لتـي  وإذا أرادت أن يكون لها وزن استراتيجي قوي وموقف تفاوضي تواجه به مختلف االستراتيجيات ا

  تريد النيل أو استغالل ثروات المنطقة سواء فرنسية أو أمريكية أو أسيوية 

  :المدخل السياسي -1

  .تسوية قضية الصحراء المغربية كمدخل لدفع مسار البناء المغاربي -  
                                                

  .29محمد أزهر سعيد السماك ، مرجع سابق ص   )4(
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 الجهـات  من العديد تعترف ، حيثفي بناء اتحاد المغرب العربي *إعطاء دور مهم للمجتمع المدني - 

  االتحاد دفع في المدني المجتمع لفعاليات الحيوية باألهمية المغاربية المنطقة في الرسمية غير و الرسمية
   .)1( ة التكامليةالعملي في المساهمة المختلفة المسارات تحريك و األمام نحو 

، وذلك بالمالئمة بين المشاريع الوطنيـة والمشـاريع    ضرورة تجاوز الجدل بين الوطني والمغاربي -
  فالجزائر و المغرب يجب أن تلعبا دورا محوريا في بناء المغرب العربي  غاربيةالم

  .وعن فكرة الدولة القائدة" الفارس الوحيد"ضرورة التخلي عن نظرية  -

  .إنشاء مؤسسة مغاربية للدراسات المستقبلية -

مـن أجلـه    فبناء المغرب العربي، هدف آمنت وعملت من أجله األجيال السابقة، وتـؤمن وتعمـل     
فكـرة  اعتبار  األجيال الحالية، فهو مشروع حضاري مستقبلي يتجاوز النيات والترف الفكري والسياسي

  )2("المغرب العربي كخيار وطني حضاري إلى فكرة المغرب العربي كخيار وضرورة إستراتيجية

  :المدخل القانوني -2

د أن بينت التجربة أن معاهدة مـراكش لسـنة   وذلك بإعادة النظر إلى البنية القانونية والمؤسسية، بع   
المنشئة لإلتحاد، حملت الكثير من العيوب والثغرات عند إبرامها، األمر الذي يتطلـب القيـام    ،1989

  :بإصالحات وتعديالت قانونية وذلك من أجل

                                                
و يمكن تصنيف المجتمع المدني المغاربي حسب النشاط الممارس إلى أربع أنواع  *  
االجتماعي و االقتصادي الطابع ذات الجمعيات -  

الحقوقية الجمعيات -  

اإلسالمية الجمعيات -  

 المغاربية ةاإلقليمي الجمعيات و -
الندوة السنوية "  الجوانب االقتصادية، االجتماعية،العلميةالمجتمع المدني في البناء المغاربي  مةھمسا" عمار جفال   )1(

لمركز الجامعة العربية تونس األمانة العامة، المغرب العربي في مفترق الشراكات المجتمع المدني المغاربي ومشاركته 
 .  41تونس ص  14/04/2009ربي في بناء صرح المغرب الع

  ، 92 .عتونس  ،مجلة الوفاق العربي ،"وخسارات لفرض إستراتيجية هدر لإلمكانيات"،تكلفة الالمغرب  )2(
 .43-42 ، ص)2007 فيفري( 
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  .التخفيف من مركزية مجلس الرئاسة -

  .إلغاء مبدأ اإلجماع في اتخاذ القرارات -

  .نة العامة الصالحيات الضروريةإعطاء األما -

ضرورة إلغاء المبدأ بعدم دخول االتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي حيـز التنفيـذ إال    -
  بعد تصديقها من كافة البلدان المغاربية واالقتصار على تصديقها من أغلبية أعضاء االتحاد

  :المدخل االقتصادي -3

ية مشتركة يكون هدفها خلق سوق مغاربية مشـتركة عـن طريـق    العمل على وضع خطة اقتصاد   
  :الترابط والتكامل االقتصادي والتشابك في المصالح وذلك من خالل

  . إطالق نشاط المصرف المغاربي لالستثمار والتجارة الخارجية -

  . وضع إستراتيجية مغاربية تتبنى مقاربة شمولية في إحداث التكامل االقتصادي المغاربي -

  .تشجيع التعاون الثنائي بين بلدان المغرب العربي -

اعتبارا للوشائج  العمل على خلق مناطق تجارة حرة بين البلدان المغاربية وإزالة الحواجز الجمركية -
القوية المترامية األبعاد و المصير الواحد لشعوب المنطقة المغاربية، بات من المؤكد في نظـر أبنـاء   

ؤمنين بضرورة االتحاد وبجدواه ، التوجه به نحو تجذيره في محيطـه الطبيعـي   المنطقة المغاربية الم
وإشعاع أهدافه والدخول بعنوانه في الشراكة مع باقي االتحادات المماثلة على أساس الحوار المتـوازن  
واالحترام والمصلحة المشتركة، وهي أهداف تندرج جميعها ضمن مقاربـة شـاملة تقتضـي إشـراك     

بكـل شـرائحه المهنيـة     )1(شعبية مغاربية وتشبيك مصالح المجتمع المدني المغاربي الجميع من قوى
ومشاربه الفكرية المتنورة كوسيلة محفزة لبعث ديناميكية جديدة في طريق إنجاز المشروع الحضـاري  
المغاربي، على أسس قائمة على الثقة والتقارب والتوحد وتقاسم المنافع، إلى جانـب تفعيـل األجهـزة    

  .مؤسسات االتحادية التنفيذية واالستشارية، المكلفة بترجمة أهداف االتحاد على أرض الواقعوال
إلى تحقيقها أبناء المنطقة المغاربية أكثـر  فـأكثر، بـل أن آمـالهم      عوهي اآلمال التي مافتئ يتطل   

وى وطموحاتهم في تضاعف مطرد مع مطلع فجر هذا القرن الجديد، لضمان الحد األدنـى مـن مسـت   

                                                
  .13.ص )  2009جويلية ( 9.ع،المغرب الموحد، " صعوبات تفعيل االتحاد "عبد اللطيف حناشي ،   )1(
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الكرامة و العيش الرغيد، من خالل رفع متوسط معدل الزيادة السنوية لإلنتاج الوطني اإلجمالي حسـب  
  .الفرد الواحد وتحسين نسب التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي

غير أن االستجابة إلى هذه المقتضيات في ظل المؤشرات والمعطيات الحاليـة والمتجـددة علـى        
االتحادي، تقتضي منا بذل المزيد من الجهود لالستجابة إلى آمـال وتطلعـات شـعوب     مستوى العمل

، فالدراسات االستشرافية ذات الصلة بموضوع بناء اإلتحاد المغاربي ومستقبله، ناقصة بـل  )1(المنطقة 
اقتصـادية، المرتبطـة بالميـادين     -و متغيرة، عالوة على غياب أو ضعف دقة المؤشرات السوسـيو 

اعية والعلمية والثقافية، مما يجعل تخيل المستقبل المرغوب للمنطقة، مرهـون بتفعيـل العمـل    االجتم
الثنائي أوال، ثم المتعدد األطراف، وفق مقاربات إستراتيجية معتمدة، قائمة علـى التـدرج والمرونـة    

  .والموضوعية
التقدم نحو تجسـيد األهـداف   فالثقة والتشاور والتداول والتعاون والتكامل،هي من أنجع السبل في      

وتلبية احتياجات المنطقة المشتركة ؛ ال بد للتكامل واالندماج المغاربي،أن ينطلقان من رؤيـة متفتحـة   
على آفاق المستقبل وتوفير الشروط الالزمة لتحويل الهياكل االجتماعية التي تتميز بها الدول المغاربية، 

اة فعالة ناجعة قادرة على المساهمة في صنع هذه القيم الجديـدة  والسيما الثروات البشرية الهائلة، إلى أد
وغرس روح المواطنة المغاربية وفق المرجعية التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية وصـوال إلـى   

  .تصحيح المسار االندماجي ورسم معالمه المكيفة المؤدية إلى تحقيقه
ربي ومراجعـة وتكييـف منظومتـه االتحاديـة بـات      فإن تنشيط وتيرة العمل المغا ،وفي هذا المجال

  :ضروريا، من ذلك
العمل أوال على توفير المناخ المالئم لغرس و تنمية روح المواطنة المغاربية عبر المناهج التربويـة    -

  .والمنظومة التشريعية وفي المحيط الداخلي والخارجي ككل
سسات الوطنية واالتحادية وتفعيل دورها، بحيث تتالءم والشروط االقتصـادية  العمل على تطوير المؤ -

واالجتماعية والثقافية التي تسمح لمجموع السكان بالمشاركة الفعلية والحرة في آليات اتخاذ القرار مـع  
  ).المرأة والطفل(احترام حقيقي للحقوق العامة وحقوق اإلنسان بما في ذلك األسرة، 

ق الفعال لسياسات أقطار المغرب العربي في مختلـف المجـاالت، كجعـل التعـاون     ضرورة التنسي -
جنوب، أحد أعمدة العالقات االقتصادية الدولية المغاربية، انطالقا من سوق مغاربيـة مشـتركة   -جنوب

مغاربية أوال، ومتفتحـة ثانيـا علـى غيرهـا مـن       -وعملة موحدة، فالشراكة يجب أن تكون مغاربية
  .خرى المماثلةاأل تاالتحادا

                                                
 .الندوة السادسة ،"كيف نحقق التكامل واالندماج المغاربي اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا "   محمد عبد القادر ولد )1(

  .48ص .)30/5/2007(  ، مركز جامعة الدول العربية بتونس األمانة العامة ،المغرب العربي في مفترق الشراكات
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ضرورة إشراك المجالس والبرلمانات المغاربية في بناء البيـت المغـاربي ، واإلنصـات لفعاليـات       -
المجتمع المدني بمختلف أطيافه من خالل تمكينهم جميعا من االضطالع بدورهم كامال فـي الصـناعة   

حاديـة مغاربيـة متجانسـة    التشريعية القانونية وفي المراقبة والمساءلة، وصوال إلى وضع منظومة ات
  .)1(ومنسجمة قابلة للتنفيذ

  :نذكر ما يلي" إلى مراجعتها " ومن الميكانزمات التي تحتاج  المنظومة االتحادية القائمة  
أي (اشتراط اإلجماع في اتخاذ القـرارات  " إعادة النظر في سلطة اتخاذ القرار االتحادي، بهجر مبدأ  -

، )من رؤساء الدول األعضاء فـي االتحـاد  ( المتكون ) جلس الرئاسةعدم تركيز القرار على مستوى م
 . )1(األغلبية،  األغلبية المشروطة مثال في المسائل الهامة األساسية  أواستبداله بمبد

واألغلبية العادية فيما عداها من المجاالت ، كتوسيع صالحيات مجلس وزراء الشؤون الخارجيـة،   -
وذلك تخفيفا .التي ينبغي أن تتمتع بصالحية القرار عن طريق التفويض واللجان الوزارية المتخصصة؛

  .    للعبء المحمول على عاتق مجلس الرئاسة
واألمر كذلك بالنسبة لبعض المؤسسات والهيئات االتحادية وال سيما مجلس الشورى التحاد المغرب    

شريع في بعض المجاالت التي يحددها العربي، بدء باالرتقاء به إلى برلمان مغاربي يتمتع بصالحية الت
ـ  )3(له مجلس الرئاسة، وكذا مراجعة طريقة اختيار أعضائه باالقتراع غـرار المجـالس    ىالمباشر عل

  :النيابية في االتحادات المعاصرة المماثلة ذات التقاليد الراسخة، وتمكينه على الخصوص من
  إبداء رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة -
 من المصادقة على االتفاقيات والقرارات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي تمكينه  -

  .           عقد دوراته العادية بانتظام  وعلى كافة المستويات -
حيث أن االتحاد المغاربي منذ تأسيسه نجد أن عدد معتبر من االتفاقيات والقرارات االتحادية بلغـت     
ثقـل آليـة المصـادقة    : عظمها لم يدخل حيز التنفيذ ألسباب عديدة أهمهااتفاقية وقرار، غير أن م 37

، بينما تراوحت الموافقة علـى بـاقي   )منها هي اآلن معطلة التنفيذ 7بحيث لم تشمل سوى (وإجراءاتها 
المشاريع واالتفاقيات من دولة إلى أخرى، وهو ما ال يدع شك في أن جعل صالحية المصـادقة علـى   

حادية من اختصاص المجالس والبرلمانات الوطنية في ظل وجود مجلس شورى التحـاد  االتفاقيات االت

                                                
جويلية  (9.ع، المغرب الموحد ،" لنخبفي المؤسسات و ا صناعة الوعي في المغرب العربي "،احمد النيفر  )1(

 .54.، ص) 2009
مركز البصيرة  9 ،ع دراسات إستراتيجية ، " معوقات التكامل المغاربي دراسة تحليلية"  ،لعجال اعجال محمد أمين  )2(

  .103-87ص ص ،) 2009ديسمبر  (دار الخلدونية للطبع الجزائر للبحوث و االستشارات و الخدمات التعليمية
 المغرب العربي في مفترق الشراكات، "الندوة السادسة ، " حركية االتحاد المغاربي " صالح الدين بن مبارك ،   )3(

 .42.ص  )31/05/2007تونس (األمانة العامة للدول العربية األمانة العامة 
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في الواقع حركية البناء المغاربي ومنظومتـه   مالمغرب العربي كممثل للشعوب المغاربية، وضع ال يخد
  .االتحادية

  
  :  دعم التكامل االقتصادي المغاربي

فقط المقومات  أو العوامل المشتركة حيـث أن التجربـة    إن أي تكامل اقتصادي مغاربي ، ال تكفيه          
  أثبتت أن االتحاد األوروبي و رغم توفر بعض العوامل المهمة في عملية التكامل إال انه 

وعبر منهجية مسطرة و إرادة سياسية قوية وفهم للتحدي القادم و قراءة حقيقية للواقع أن عـالم اليـوم           
  .ة ملحة هو عالم التكتل فيه ضرور

ال بد أن تلغى الكافة الصعوبات والعوائق أمام حركة تدفق السلع و الخدمات والمـواطنين و رؤوس   -        
،وهذا ال يمكن إدراكه إال عبر التنسيق االقتصادي في مرحلة تليـه وهـي   )عناصر اإلنتاج (األموال 

  .)1(ي التخفيف من الحواجز الجمركية وصوال إلى قيام اتحاد جمركي مغارب
خلق شبكة من المصالح االقتصادية المشتركة بين رجال األعمال و المستثمرين المغاربيين للضـغط   -        

  على النخب السياسية لدعم التكامل ومشاريعه المشتركة 
  إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية االقتصادية للدول المغاربية لتتماشى مع متطلبات  اقتصاد السوق  -        

عدم االكتفاء اعتماد اقتصاديات الدول المغاربية على المنتوجات الزراعية الموسمية و التي تع تمـد   -        
  على التساقط الموسمي و تأسيس إستراتيجية زراعية مغاربية موحدة 

للجزائـر  تنويع مصادر الدخل القومي المغاربي و االبتعاد عن االعتماد على الريع البترولي بالنسبة  -        
  .و ليبيا و الفوسفات في المغرب و موريتانيا و السياحة التونسية التي تعتمد عل االستقرار األمني 

وذلك بدعم القطاع الزراعي عن طريق تشجيع الزراعة المغاربية التي تشكل قطاعـا اسـتراتيجيا              
 50و يمكن أن تمتص أكثـر مـن  هاما يحقق األمن الغذائي المغاربي و يخفض من فاتورة االستيراد 

من اليد العاملة في دول المغرب العربي و ذلك عن طريق إستراتيجية كبرى تعنـى باسـتغالل    )2(%
الـدول المغاربيـة و   من مساحة  5/6األراضي الصالحة للزراعة و استصالح األراضي الصحراوية 

الستغالل الطاقة الشمسـية التـي    استغالل المياه الجوفية عبر إنشاء السدود و االستفادة من الصحراء
  .)3(تتجه الجزائر نحو ترقية االستثمار فيها

                                                
، الندوة " عي الثقافي كيف نحقق التكامل واالندماج المغاربي االقتصادي االجتما" مصطفى الصالحين الهوني ،   )1(

 تونس( األمانة العامةة األمانة العامة للدول العربي المغرب العربي في مفترق الشراكات ،"السادسة 
 7ص،)31/05/2007

 . 101، ص  سابقمرجع  لعجال اعجال محمد أمين )2(
  . 102المرجع نفسه ، ص   )3(
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إيجاد صيغة لقطاع حيوي مغاربي من شانه أن يخلق حركية اقتصـادية بـين الشـركات ورجـال      -        
من شانه كذلك زيادة نسـب اإلنتـاج االقتصـادي    . األعمال المغاربيين لخلق شبكة مصالح اقتصادية 

افسية السلع المغاربية أمام السلع األوروبية واألمريكية في مواجهة المشاريع االقتصادية التي وزيادة تن
  .تهدف إلى إقامة منطقة تبادل اقتصادي حر

      
و المقصود به هو تطويره لكي يكون مدخال قادرا على تحقيـق تكامـل   )1(" المدخل التبادلي " دعم  -        

خلي عن فكرة أن مجرد تحرير التجارة بين الدول المغاربية فـي ظـل   اقتصادي مغاربي حقيقي ، الت
 دأوضاعها وظروفها يكفي لتحقيق أي درجة من درجات التكامـل االقتصـادي بـين الـدول االتحـا     

  المغاربي
فالتنمية التي بنظر إليها على أنها مجرد تحقيق من الناتج المحلي اإلجمالي و في متوسـط نصـيب               

مسـتهدفة  )2(العربية و تنويعها  تن الدخل القومي فهي تعني زيادة الطاقات اإلنتاجية لالقتصادياالفرد م
أساسا في ذلك إشباع الحاجات األساسية المتطورة للفرد المغاربي بما يجعل التنمية تعتمد أساسا علـى  

من قيود التبعيـة  االقتصاديات السوق المحلية المتسعة لدول المغرب العربي و مستهدفة أيضا تخليص 
العديدة للخارج و على أن يتم ذلك عن طريق االعتماد الجماعي على القـدرات الذاتيـة وان يكـون    
اعتمادا على القدرات البشرية المغاربية أساس  لدفع عملية التطوير و التنمية انه بدون مثل هذه التنمية 

  ال يمكن إحداث تنمية حقيقية بهذا المفهوم 
نشر هذه الفكرة األساسية و ترسيخها  فهي تفتح الباب أمام تزايد مستوى التبادل  الواجب أيضامن و           

التجاري بين الدلو المغاربية و إما استمرار هذا التزايد و إما تحول في التوزيع النسبي للتجارة العربية 
لنسبية بالقياس للتجارة المغاربية بين البالد العديدة بما يجعل التجارة البينية المغاربية تتصاعد أهميتها ا

  .)3(الخارجية
ثم إن فكرة إلغاء القيود الجمركية على التجارة البينية ال يمكن أن يحقق زيادة التبادل التجاري بينهـا     

إال إلى حد معين فقط هو الحد الذي يسمح به حجم الطاقات اإلنتاجية المغاربيـة و بالتـالي فتحريـر    

                                                
اربي في القرن الواحد وعشرون مقترحات من اجل تطبيق منهج االندماج االقتصادي المغ" مفتاح ميالد الحراشي     )1(

. ،ع "جديدة لنظام اقتصادي إقليمي عربييط و استكشاف آفاق حاالعتماد االقتصادي المتبادل بين المركز و مراكز الم
 .61- 45ص ص  )1994سبتمبر  (187

، )1،1986مركز دراسات الوحدة العربية، ج:روتبي (، الوحدة االقتصادية العربية تجاربها و توقعاتهالبيب شقير،    )2(
 . 270. ص

 . المكان نفسه   )3(
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لفض التبعية االقتصادية على الدول األجنبية و التي تحـرر الـدول المغاربيـة     التجارة ال يكفي وحده
  . )4(سياسيا

و فـتح الحريـة النتقـال العمالـة     .)5(إقامة سوق مغاربية حرة مشتركة و إلغاء القيود الجمركيـة   -        
لبطالة و تبـادل  المغاربية و رؤوس األموال لزيادة نسب المبادالت البينية المغاربية المتصاص نسب ا

  الخبرات في  شتى المجاالت االقتصادية 
إنشاء آلية اقتصادية ممثلة في هيئة اقتصادية عليا تهتم بالمسائل االقتصادية المغاربية ذات اسـتقاللية   -

  عن اتحاد المغرب العربي لتفادي الضغوط السياسية آو التوترات في العالقات الثنائية 
  .بين الدول المغاربية 

يادة مستوى التنسيق االقتصادي الذي يجب أن يشمل تنسيق الخطط االقتصادية للدول المغاربيـة و  ز -
تنسيق السياسات االقتصادية التي تطبقها الدول المغاربية في المجاالت المالية و النقدية و الضـريبية و  

المغاربيـة و إليجـاد   التجارية باعتبار هذا التنسيق للسياسات شرطا أساسيا للتفاعل بـين اقتصـاديات   
  .)1(األسس الضرورية لتسيير التعاون و التكامل فيما بينها 

و تنسيق سياسات االستثمار و االدخار ، وذلك لتحقيق الترابط بـين تزايـد    الموارد المغاربيةحشد  -
ليبيـا و  (طيـة  الطاقة التمويلية المغاربية المتمثلة في الفوائض المالية المزايدة لدى البلدان المغاربية النف

و بين الفرص غير المحدودة لالستثمار في داخل دول االتحاد المغاربي و حتى على مسـتوى  ) الجزائر
المحيط العربي و تطوير هته الفرص مما يجعلها فرص استثمارية مالئمة قادرة على أن تكون عامـل  

إلى داخل البلـدان   الماليةجذب لالستثمار العربي الحكومي والخاص أيا كان شكلها ، فتوجيه الفوائض 
المغاربية يحقق مصالح البلدان المغاربية تباعا التي يتم استثمار األموال فيها و كذلك لصـالح البلـدان   
الفوائض المالية من حيث ضمان مردود اعلي لرؤوس أموالها المستثمرة و من حيث تـوفير الحمايـة   

   )2(لها
العالم الخارجي إذ ينبغي االستفادة من الحجم الكبيـر لهتـه   تنسيق العالقات االقتصادية المغاربية مع  -

العالقات في دعم مصالح الدول المغاربية المشتركة و تقوية مركز المساومة والتفاوض فـي أسـواق   
التجارة و المال العالمية و مما يتطلبه ذلك أن تتعامل البلدان المغاربية كوحـدة مـع بقيـة التكـتالت     

                                                
  .471 .المرجع نفسه ، ص  )4(
 الوحدة العربية تمركز دراسا: بيروت  (، التجارب التكاملية العالمية ومغزاها للتكامل العربي،محمد محمود اإلمام  )5(

 .499ص  ،) 2004
 .27، ص ) 2009جويلية ( 9.ع المغرب الموحد، " دي قادر على المنافسة تكتل اقتصا" ولد عبد اهللا ،  )1(
 .402 .ص ،لبيب شقير  )2(
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في مناطق العالم المتقدم و أن يحتل التعاون العربي و القاري األولوية أو المكانـة  االقتصادية اإلقليمية 
  .)3(الخاصة في كل ذلك 

  .تنسيق السياسات المغاربية في  المنظمات االقتصادية العالمية  -
قابل للتحويل مع العمالت الوطنيـة األخـرى و   ) دينار مغاربي موحد ( إيجاد عملة مغاربية موحدة  -

  . ر استخدامه عربيا و عالميا تطوي
إيجاد سياسة نفطية موحدة بين البلدان المغاربية و حتى مع العمق العربي واإلسالمي حيث أن ليبيـا   -

والجزائر يعتمد اعتمادا أساسيا على مداخيل النفط و الغاز بسبب األهميـة اإلسـتراتيجية للـنفط فـي     
و تنافس شركاتهم علـى  ) والواليات المتحدة األمريكية االتحاد األوروبي  ( إستراتيجية القوى الكبرى 

  .) انظر المبحث الثالث من الفصل الثاني (االستثمارات النفطية والغازية في المنطقة 
القصوى من هته األهمية التي يمتاز بها النفط وما يمثله بالنسبة القتصـاديات الـدول    ةلتحقيق االستفاد
  . المتنافسة عليه 

المغاربية في الخارج نحو الدول المغاربيـة المرتبطـة بتحـويالت     )1(ات المالية للجاليةدعم  التدفق -
  العاملين المغاربيين

ـ     - و  ةالعمل على تنويع اقتصاديات الدول المغاربية المتصاص نسـبة التبعيـة التكنولوجيـة والغذائي
  . )2(الصناعية للخارج

،ألنه بدون ذلك ال يتأتي ما يستلزمه التكامـل  )3(تصاديتنسيق الهياكل االقتصادية األساسية للنمو االق -
المغاربي االقتصادي من تزايد في انتقال السلع والخدمات و استثمار مشـترك للمـوارد المغاربيـة و    
يتطلب ذلك إنشاء مشروعات هيكلية يمكن بطبيعتها أن يستفيد منها أكثر من دولـة مغاربيـة ، مثـل    

لكهربائية و محطات تحلية مياه البحر و يتطلب ذلك إنشـاء شـبكة   مشاريع السدود و محطات القوى ا
  .مواصالت حديثة تربط بين الدول المغاربية برية وبحرية وجوية و تربطها بالعالم الخارجي

  : واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دعم  -
 بتعاظم ميزيت كما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في مذهلة بتطورات عصرنا يتميز   

 مثل جديدة مصطلحات إطالق استدعى مما ، االقتصاد والمجتمع في والمعرفة المعلومات أهمية

                                                
   .المكان نفسه    )3(
، البنية االقتصادية في األقطار العربية " البنية االقتصادية و النظام السياسي و الفساد في الوطن العربي " زياد حافظ   )1(

   .73ص ،  )2009،  مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت  (العربية لمكافحة الفساد المنظمة   و أخالقيات المجتمع
جانفي ( 155.غ  ، المستقبل العربي ،"رب العربي سياسات التصحيح و االندماج في بلدان المغ"  فيصل ياشير ،  )2(

 .98-76، ص ص ) 1992
 .47ص مرجع سابق  عبد القادر ولد محمد ، )3(
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والمصارف  اإللكترونية واألعمال اإللكترونية والتجارة المعرفة واقتصاد اإللكتروني االقتصاد
 هنا مجال وال ، مدلوالته المصطلحات هذه من مصطلح ولكل الخ اإللكتروني والنقد اإللكترونية

 عرض على سنقتصر أننا حيث ، جميعها واألدوات والتقانات التطبيقات هذه تفاصيل في للدخول
 . )4(المغاربي االقتصادي التعاون بآفاق العالقة ذات الموضوعات

تحييد العامل االقتصادي عن العوامل السياسية المؤثرة على مسار التكامل المغاربي على األقل  -
  . مجال التكامل االقتصادي المغاربي  تحقيق تقدم في

 : المعرفة اقتصاددعم التعاون في   -

 اسـتخدام  وانتشـار  والتكنولوجيـة  العلميـة  المعلومات على المتزايد االعتماد ظاهرة عصرنا يشهد   
 والمجتمـع  واالقتصاد اإلدارة مجاالت جميع في تطبيقات متنوعة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 االقتصاد التقليـدي  عن سماته من كثير في يختلف جديد نمط وهو المعرفة اقتصاد والدة إلى دىأ مما
  .الصناعية الثورة بعد ظهر الذي
 المعـارف  تحويـل  تم وقد ، المجتمع في سلعة أهم إلى المعلومات تحولت المعرفة اقتصاد ظل وفي   

 األساسـية  العناصـر  أهم من المعلومات وخدمات تنظيم المعلومات وأصبح الرقمي الشكل إلى العلمية
 أي بالتبـادل  بالبضـائع  فقط معنيا االقتصاد يعد لم الجديدة الظروف هذه ظل وفي ، المعرفة القتصاد
 جديدة سمة االقتصاد اكتسب وبالتالي الخدمات تقديم على اعتماده ازداد بل ، المادية للمنتجات التجاري

)  التكنولوجيـا (  *المعرفـة  تـدخل  أخرى ناحية ومن معلوماتالخدمات وال وبيع وتسويق إنتاج وهي
 . المادية البضائع إنتاج في أساسي كعنصر

 :اإللكترونية دعم التجارة -
 أنهـا  االقتصـاديون  المحللون ويؤكد انفجاريا نموا األخيرة السنوات في اإللكترونية التجارة شهدت   

 الـدولي  المسـتويين  علـى  االقتصادي للتطور سيوالمحور األسا ، الصناعي التطور مفتاح أصبحت
تستطيع الدول المغاربية أن تستفيد مـن    و ، ديناميكية مفتوحة أسواق خلق في و الهدف هو . والوطني

 . )1(هذه الميزات في إطار مواكبة االقتصاد الحديث

                                                
 14النادي العربي للمعلومات ص "  العربي االقتصادي والتعاون التنمية اإللكتروني في االقتصاد دور"  بشار عباس )4(
        http://www.arabcin.net:  متحصل عليه من الموقع الرسمي للنادي  23/02/2010تاريخ االطالع  .
 العاملين مجموع أن كما ، األمريكي اإلجمالي اإلنتاج من% 50 من التكنولوجيا أكثر عن الناتجة المعرفة نسبة وتبلغ *

 هذا ويتعزز ، األمريكية العاملة القوة أرباع مجموع ثالثة حوالي يبلغ ، والمعرفة بالمعلومات عالقة لهم ممن األمريكيين
 22 ل متطورة ستطلب مهارات 2010 عام الجديدة يةاألمريك المهن من% 60 أن المقدر فمن مستمرة بصورة االتجاه

 .اليوم عمال من% 
 .المكان نفسه  )1(
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برأس مـال   ه حيث آخر مبادرة دعمت إحياء مشروع تأسيس المصرف المغاربي للتجارة واالستثمار  -
، ويعـد   2002مارس /اتفق وزراء االقتصاد والمالية في االتحاد في آذار فلقد مليون دوالر 500قدره 

إن  2003المحتمل أن يفتتح هذا المصرف في عـام   كانهذا تمهيداً لقيام منطقة تجارة حرة مغاربية، و
إنشاء بنيـة اقتصـادية مغاربيـة    وأهمية مثل هذه المصارف تكمن في . لم تقحم فيه الخالفات السياسية

حقيقية وتسهيل التبادل فيما بين الدول األعضاء، وهذه األخيرة كانت تتعامل فيما بينها بالفرنك الفرنسي 
  .واآلن تتعامل باليورو

وعليه فإنشاء هذا المصرف قد يؤدي مستقبالً إلى إصدار عملة موحدة تكـون بحـد ذاتهـا عـامالً        
نية المغاربية، وللتذكير فإن اتفاقية هذا المصرف وقعـت عليهـا دول المغـرب    لتطوير المبادالت البي

بينما تمكن تجمع دول الساحل والصحراء بعد سنتين فقط من وجـوده مـن    1991العربي في مارس 
تأسيس بنك للتنمية والتجارة، ومنذ عشر سنوات لم ير أي مشروع مغاربي اتفق عليه النـور باسـتثناء   

د   .يرتقب افتتاحه العام القادم هذا المصرف الذي  2006بدأت عمليـات تجسـيد المشـروع سـنتي     وق
  .)1(مع لقاءات منتظمة لوزارء المالية ومحافظي البنوك المركزية 2007و

  : يمكن في هذا المجال و

في المجال الضريبي و المحاسبي و الرقابة و مكافحة الفساد المالي و  ةتنسيق السياسات و األنظم -
لتهرب الضريبي و التهريب و مجاالت االستثمار و التامين و النقد قصد للوصول إلى ابعد مظاهر ا

  )2(مستوى من التجانس االقتصادي 

تقديم التقارير دورية لنشاط القطاعات ذات العالقة بعملية وبرامج التنمية داخل دول االتحاد للوقوف  -
  )3(على أوجه الخلل و تقديم الحلول الالزمة 

سواء على المستوى التجاري المغاربية التناقضات الكثيرة القائمة بين البلدان  د من التخلص من الب   
،خاصة وأن الدول المغاربية عادت بفعل الواقع الذي يسود المنطقة إلى أو السياسي أو االقتصادي

  بالنظر لـتباينهناك صعوبات كبيرة تعيق مشاريع االندماج المالي واالقتصادي،  إن المقاربة الثنائية

                                                
 ،" 2006األحوال االقتصادية  االجتماعية في شمال إفريقيا تحليل الحالة االقتصادية في عام  "تقرير األمم المتحدة ،  )1(

 .33ص ) 2007: المغرب ( اللجنة االقتصادية إلفريقيا مكتب شمال إفريقيا 
   2007-1989 والمعوقات السياسية االقتصادياتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل   صبيحة بخوش ،  )2(

 .236.ص ) 1،2010.دار الحامد للنشر والتوزيع ، ط :األردن ( 
 .137.المرجع نفسه ، ص   )3(
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السياسات النقدية والمالية، بل وتناقضها في العديد من األحيان، وغياب رؤية مشتركة حول ما يمكن 
   . القيام به

بالمائة إجمال وغياب كلـي   4يضاف إلى ذلك ضعف المبادالت التجارية البينية التي ال تتجاوز نسبة   
غياب البنوك الجزائرية في كافة الـدول المغاربيـة،   و. للتعاون المباشر في المجال المالي والمصرفي

و على هذا األساس يمكـن للـدول المغاربيـة أن      وغياب البنوك المغربية وحتى التونسية في الجزائر
  .تحقق مزايا عديدة عند تحقيق التكامل االقتصادي 

من استقاللية القرار التخفيف من درجة التبعية االقتصادية للخارج مما يساهم في تحقيق درجة أفضل  -
  .المغاربي 

  دعم المركز التفاوضي العربي في االقتصاد الدولي و المكون من مجموع تكتالت و هيات اقتصادية  -

  )1(عالمية وشركات متعددة الجنسيات 

  :  و العلمية دعم الجوانب االجتماعية -

ألخرى منها الجوانـب العلميـة و   التكامل االقتصادي ال يكتمل إال بتحقيق تكامل في شتى المجالت ا   
  .دعم المورد البشري الذي هو االستثمار الحقيقي لرفع مستوى الوعي لدى الجماهير

  :ـــــــو ذلك بـ 

إنشاء مجلس ثقافي مغاربي من شانه وضع برامج اتحادية في المجال الثقافي ترمـي إلـى تجـذير     -
لى التسامح واالنفتاح على اآلخر مع تكـريس الـنهج   االنتماء إلى الهوية العربية و اإلسالمية المبنية ع

  )2(العقالني 

ترسيخ ثقافة تكاملية مغاربية و خلق رأي عام يضغط على النخب السياسية لدفع العمـل المغـاربي    -
لألمام ، ال بد للدول المغاربية أن تضع خططا لتحسين و تأهيل العنصر البشري لواكب سوق العمـل و  

ين والتطاير و التأهيل التقني والمهني عن طريق المؤسسات الصغيرة و التي تـدفع  تأهيله علميا بالتكو
                                                

   المستقبل العربي، " ية حول التوحد االقتصادي العربي و الشراكة االورومتوسط" ، محمد األطرش  )1(
 56-47ص  ص ، )  1999( 128.  ع   

، مركز " تفعيل العمل المغاربي المشترك و تسريع وتيرة  بناء صرح اتحاد المغرب العربي " الحبيب بن يحي ،   )2(
 36. ص ) . 31/5/2007تونس ، ( ، األمانة العامة  بتونس الجامعة العربية
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بالصناعات الخفيفة و التي تحمل القيمة المضافة إلى االقتصاديات الوطنية و تبادل الخبرات فـي هـذا   
  .)3(المجال بين الدول المغاربية 

 ومرحلـة  األساسـي  التعليم مرحلة بين التام االنسجام لتحقيق المغاربية التعليمية البرامج بين التنسيق -
 متطلبـات  يخـدم  وبمـا  ، العالم في التعليم يشهدها التي البنيوية التغيرات مع يتناسب بما العالي التعليم
   .االقتصادي المغاربي التعاون يدعم وبما ، الرقمي االقتصاد إلى التحول

 حيـث  إلى ، الراهنة التقليدية إطاراتها من لهاونق التربوي والتوجيه واإلعالم التعليم عمليات تحديث -
  . واالجتماعي الفكري التغيير مشروع في األول الموقع في العملية هذه تصبح

 واقتصـاد  اإللكترونية التجارة مجال في وخاصة الحديثة النظم مع للتعامل الطلبة تهيئة على التركيز -
  . المعلومات تخدما وفي واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا المعرفة

 )1(بالخريجين العمل سوق تزويد يناسب بما و مخابر البحث ، والجامعات المعاهد تطوير إلى السعي -
 السـباقة  هـي  التعليمية المؤسسة تكون أن ويجب بل السوق في والمطلوبة المناسبة المهن يتقنون الذين

  . جديدة مهن نحو التوجه أو التوسع توقع في
 .  اإلبداع وتشجيع العلمي البحث دعم على يعمل بي مشتركمغار صندوق إنشاء -

 . العلمي والبحث العالي للتعليم عربية شبكة إنشاء ذلك ويتطلب التكنولوجيا، وتوطين نقل -

  و العالمیة العربية العلمي المغاربية و البحث ومراكز الجامعات بين التعاون زيادة على العمل -

 بإنجـاز  العربيـة  البلـدان  فـي )2( الوطنية البحثية والمراكز ستشاريةاال المكاتب تكليف إلى السعي -
 إال خبراتهـا  وتطور تنمو أن الوطنية للمراكز يمكن فال ، األجنبية المراكز حاليا تتوالها التي الدراسات

 الموجه الحكومي الطلب زيادة على العمل من بد ال لذلك ، تقدمها التي الخدمات على الطلب ازدياد مع
  . المراكز لى هذهإ

  : دعم المجال السياسي  -

االستقرار السياسي و مسالة الديمقراطية مهمة في أي عملية تكاملية أو تكتل إقليمي فتحقيق الغايـات     
واألهداف ألي مجتمع أو تكتل معين مرهون بمستوى التحديث و االنفتاح  حيـث أن البيئـة الحقيقيـة    

راطية التي فيها بيئة قراريه ديمقراطية و تدفع نحو العملية التنموية لهذا للعمل التكاملي هي البيئة الديمق

                                                
تاريخ " ربي للمعلومات دور االقتصاد االلكتروني في التنمية والتعاون االقتصادي العربي النادي الع" بشار عباس   )3(

   www.yemen-nic.info                                 الموقعمتحصل عليه من  25/11/2009االطالع 
 .36.الحبيب بن يحي، مرجع سابق، ص   )1(
 .16ص  المرجع نفسه،   )2(
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التكتل فالدول الغربية و الطرف األمريكي و الفرنسي و المشاريع التي يحملونها لهـا مغـازي تحمـل    
مسالة الديمقراطية كمسالة أساسية لتقديم المعونات أو التعامل أعمق فشرط الديمقراطيـة هـو فرصـة    

ات المغاربية و لألنظمة للتصالح و أن تبين األنظمة السياسية المغاربية النية الحقيقية في خدمة للمجتمع
   .مصالح هته الشعوب وهي تحقيق التكامل المغاربي

إن مسالة الديمقراطية تتيح وجود ثقافة سياسية جديدة لدى السلطة والمعارضة السياسية مما يسـمح     
ة داخل المجتمع بحيث تصبح فيه الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع بوجود وعي جديد و جو من الثق

و تسهل ممارسة الحقوق و تسمح بتحقيق روح المواطنة الحقيقية دعم دور مؤسسات المجتمع المـدني  
و تصبح المصلحة الوطنية العليا أعلى من تحقيق أغراض شخصية و تخلق مفهوم وقناعـة لـدى    )3(

و لتحرر الدول . العمل المغاربي المشترك أعلى من النظرة للمصالح الوطنية النخب السياسية حول أن 
  .المغاربية من الوصاية و من االستقطاب الذي تمارسه القوى الكبرى 

و من هنا يظهر أن الديمقراطية الحقيقية تسمح باختيار ممثلين حقيقيين للمجتمـع وبالتـالي تحقيـق       
اتي و مقوماته موجودة ن فالتغيير السياسي الهادئ ضرورة ملحـة إذ  مطالب الجماهير كون البناء الهوي

أن تحرير الشعوب المغاربية من مظاهر التهميش السياسي يدفع نحو تبني شعارات سياسية من شـانها  
  تحقيق الوحدة ، إذا تبعتها خطوات نحو فتح المجال أمام حرية تنقل األفراد و السلع واألموال 

  :المطلب الثاني

  ي ـي العربـديل اإلقليمبـال

اتحاد (أو ) مجلي التعاون الخليجي ( إن التجمعات العربية اإلقليمية الفرعية سواء كانت دوال ثرية     
يجب أن تبني جهودها التكاملية على أساس االرتباط بالوطن العربي في مجموعـه ،  ) المغرب العربي

ال و قد تفرض بع الظـروف و الخصـائص و   وليس على أساس االنعزال عنه فعال و االرتباط به قو
، أو من حيث خصائص التطور التـاريخي ، أن  )1(مراحل النمو على بعض األقطار المجاورة جغرافيا 

تعالج جوانب معينة من اقتصادياتها بشكل إقليمي يواجه المشكالت الخاصة بها ولكن ال يجوز أن يصل 
  .جموعه إلى حد االنفصال الفعلي عن الوطن العربي في م

                                                
،   المستقبل العربي"  النظام العربي في مطلع القرن الحادي و العشرين في ضوء التحوالت الدولية،" حسن الشريف   )3(

 .57-47، ص ص ) 2004جوان( 304ع 
  .260ص ) 1999مكتبة مدبولي : القاهرة (  السوق العربية المشتركة في عصر العولمةسليمان المنذري ،   )1(
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فأية مجموعة من األقطار العربية و مهما كان حجمها من حيث الموارد أو من حيث سكانها أو من     
فيها ال يمكن أن تحقق وحدها و بدون االرتباط الكامـل ببقيـة أجـزاء الـوطن      )2(حيث التراكم المالي

اإلنتاج الحديث و فـي ظـل   العربي أية تنمية حقيقية في ظل الظروف الفنية و االقتصادية لالقتصاد و 
الموجهة مع الشركات متعددة الجنسيات والتنافس الدولي عليها و كـل تنميـة و تكامـل يبنـى علـى      
االنفصال يكون ماله الفشل الحقيقي والسريع بسبب ضيق اإلمكانات و ضيق السوق فضال على ضعف 

  )3(القدرة على التخلص من التبعية 

قتصادية ظاهرة غيرت من طبيعة التحالفات اإلستراتيجية والدولية بعد إن تنامي ظاهرة التكتالت اال    
نهاية الحرب الباردة ومع بروز أهمية العامل االقتصادي لتحقيق المصالح الوطنية للبلدان أسـهم هـذا   
التوجه نحو ظهور تكتالت اقتصادية إقليمية منها االتحاد األوروبي و منظمة التجارة الحـرة ألمريكـا   

و منظمة اآلسيان و بالتالي يتضح لنا مدى أهمية ظـاهرة التكـتالت    1992عام   NAFTAة الشمالي
االقتصادية اإلقليمية و كيف أن هته الظاهرة بدأت بها الدول المتقدمة و األكثر تقدما حرصا منها علـى  

  .ية إيجاد مكانة لها من بيت التكتالت االقتصادية األخرى لحماية مصالحها االقتصادية والسياس

فإذا كان هذا بالنسبة للدول المتقدمة فماهو الحال بالنسبة للدول المتخلفة فهي الدول األكثـر حاجـة       
إلى التكتل من حيث أنها تمتلك المقومات الالزمة من روابط حضارية و جغرافية وتاريخية وثيقة فـال  

تكتالت االقتصـادية و العسـكرية   مجال أمام الدول الصغيرة و المتخلفة إال التكتل لمواجهة مخاطرة ال
األخرى و بالتالي على الدول المغاربية إعادة إحياء التكتل المغـاربي فـي إطـار عربـي موحـد ذو      

  )1(واحدة و أهداف واحدة وقضايا عالقة واحدة  تاهتماما

ل الجدي ال مجال أمام الدول المغاربية في مواجهة  تحديات النظام الدولي الجديد إال المزيد من العم   
و  من العمل على االندماج في المحيط العربي و استنهاض قدراته التنافسية فالدول المغاربيـة أمـا أن   
تذوب في اإلطار العالمي الواسع ، أو أن تسعى إلى أن تدخل إلى اإلطار العالمي بعد أن تنشـئ بينهـا   

ـ في إطـا  يأسباب التعاون من خالل تكامل اقتصادي يعتبر البديل الوحدو ذا وعـاء اكبـر    ير عرب

                                                
  .المكان نفسه   )2(
معهد : بيروت  (التكامل االقتصادي و قضية الوحدة العربية سمري النميري ، و فريق الدراسات االقتصادية   )3(

 .24ص  ،) 1978اإلنماء العربي 
،  "ربي العربياثر المتغيرات العالمية الجديدة في دينامية التكامل االقتصادي في المغ"  ،محمد األمين ولد احمد جدو  )1(

  .36-26. ص ص ) 2001جويلية . (268ع ،  المستقبل العربي
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اقتصاديا وجغرافيا وعسكريا واستراتيجيا هذا هو الحل إذا أرادت الـدول المغاربيـة الحفـاظ علـى     
  )2(كينونتها

فمن الناحية النظرية ال يوجد مانع من إنشاء مثال هذا التكامل فالدراسات تثبت أن البلدان المغاربية     
كان قد مر على إنشاء اتحاد المغرب العربي ثالثة عقود ومـا  تتمتع بكل مقومات التكامل األساسية وان 

مر به من أوقات عصيبة و ما عصف به من خالفات سياسية يبقى هو المخرج الوحيد في ظـل هتـه   
 ةالمتغيرات الجديدة والتحديات الراهنة والمستقبلية لتحسين وضع البلدان المغاربية من الناحية التفاوضي

ستراتيجية واالقتصادي لبلدانه في ظل التنافس بين القوى الكبرى على مقدراتـه  والوزن السياسية و اإل
  .بما يخدم مصالحها 

ويجدر ذكر أهم المجاالت التي يمكن أن تتعاون فيها الدول المغاربية مع المحيط العربي و ما يمكـن   -
  السياحةأن تحققة من وراء االندماج االقتصادي من خالل اختيار قطاعين مهمين النفط و 

( إن مجال الطاقة احد أهم المجاالت التي تشهد حركية نظرا الن الدول المغاربية :  مجال الطاقة  -1 
أسهم قطاع النفط يعتبر النفط أهم صادراتها و على المجال العربي ) الجزائر وليبيا و تونس بشكل اقل 

ل العقود الثالثة األخيرة، حيث إن في حدوث تحوالت اقتصادية واجتماعية كبيرة في الدول العربية خال
توافر هذه المادة المتناقصة أتاحت فرصا كبيرة لتوظيف المصادر المحلية لالستفادة منها فـي تحريـك   

الكثيـرة   ةالبتر وكيماويعملية التنمية، إذ يستخدم النفط كمادة أولية في صناعة التكرير وفي الصناعات 
ويسهم في ربط القطاعات االقتصادية بعضها ببعض عـن  منتج ،  80000حيث يستخرج منه أكثر من 

    . )1(طريق شبكة من الصناعات والنشاطات االقتصادية المتكاملة

المغاربية و  وتعد صناعة النفط من أهم النشاطات التي يمكن أن تسهم في زيادة التعاون بين البلدان    
ل تتيح فرصاً للتعاون سواء علـى الصـعيد   العربية، والسيما أنها تشتمل على سلسلة طويلة من المراح

تمثل ذلك في مجاالت االستكشـاف، واإلنتـاج، والتكريـر، والتصـنيع،      الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي
الصناعية لمصادر الطاقة المتوفرة و إعطاء األولوية في تنفيذ المشاريع  )2(والنقل، والتوزيع، والتسويق

 تـوافر اإلرادة السياسـية فـي الـدول    ذات بعد عربـي ف )3(لمغاربيةا ةو تنمية الصناعات البتروكيماوي
                                                

 . المكان نفسه   )2(
منظمة األقطار : الكويت ( ، األوابك منظمة إقليمية للتعاون العربي وأداة للتكامل االقتصاديعبد القادر معاشو  )1(

 .125.ص،)1982،  1.ط،  العربية المصدرة للنفط
 .126.ص المرجع نفسه ،   )2(
 .235 .ص ،مرجع سابق ، صبيحة بخوش )3(
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العربية إلقامة مشروعات محددة للتعاون في مجـال الـنفط، والمسـاعدة علـى بلـورة       المغاربية و
  .)4(المشروعات القائمة أو التي هي قيد اإلنشاء والدراسة

األقطـار العربيـة المصـدرة     ضمن هذا السياق فقد تم إنشاء شركات مشتركة منبثقة عن منظمةو    
 ( الجزائرية احد أهم الشركات العربية والمغاربية في مجال الطاقة كو تعتبر شركة سونا طرا للبترول
مـن مـوارد    االسـتفادة  وذلك تجسيداً لما نصت عليه اتفاقية إنشاء المنظمة بشأن)OAPEC ()5أوابك 

كة في مختلف أوجه النشاطات في صـناعة  األعضاء وإمكانياتهم المشتركة في إنشاء مشروعات مشتر
  .)1(البترول التي يقوم بها جميع األعضاء 

أدى انتشار ظاهرة التكتالت اإلقليمية على مستوى العالم إلى بـروز انعكاسـاتها   : مجال السياحة  -2
على قطاع السياحة في العالم حيث يمكن القول بأن للتكتالت االقتصادية آثار خلق للسـياحة وتحويـل   

فقد أظهرت إحصاءات منظمـة السـياحة    )2(للسياحة على غرار ما لهذه التكتالت من آثار على التجارة
ويتوقـع أن   ة السياحة العالمية يتم داخل التكتالت االقتصاديةركمن حجم ح%  75من  أكثرالعالمية أن 

   )3(لسياحةتزداد هذه النسبة مع توجه التكتالت اإلقليمية نحو إزالة العقبات التي تواجه ا
تعد السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل في االقتصاد الوطني للعديد من الدول العربيـة حيـث        

تمثل أحد أهم مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير في ميزان المـدفوعات، آمـا أنهـا مـن     
وتمثـل  . رادات النقـد األجنبـي  األنشطة التي تساهم بفعالية في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة إي

السياحة صناعة متطورة ومتعددة االتجاهات والتشابكات مع مجمل األنشطة االقتصـادية واالجتماعيـة   
  .سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

بيرة يمكنها أن تؤهله ألن يكـون مـن   كمقومات سياحية  الدول المغاربيةوعلى الرغم من امتالك      
مع الدول العربية األخرى  باً للسياح إال أن حصته من السياحة العالمية ال تتجاوزثر مناطق العالم جذكأ

                                                
منظمة األقطار  ورقة مقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي الثامن، "في مجال النفط والغاز  التعاون العربي طاهر جميل  )4(

  .13، ص64عدد الصفحات   ) 2006الكويت ، (، العربية المصدرة للنفط األوابك
 21/11/2009  2004، الكويت)األوابك(، منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط  تقرير األمين العام السنوي   )5(

  : متحصل عليه من موقع

http://www.oapecorg.org/images/SG_R31%20Arabic2004.pdf  

   

 .38، 35طاهر جميل، مرجع سابق ص ص   )1(
 .214ص . 2007،  6العدد "  النشرة اإلحصائية للسياحة في الوطن العربي "، جامعة الدول العربية  )2(
 اإلدارية المنظمة العربية للتنمية,ريلفا 20-18األردن "  التكامل السياحي اإلقليمي على الصعيد العربي ملتقى  )3(

  eghttp://www.arado.org.                                                             :متحصل عليه من موقع 12/06/2010
)4(

 .215مرجع سابق ص النشرة االحصائية للسياحة في الوطن العربي ، جامعة  الدول العربية ،  
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مـن ثـروات طبيعيـة وثقافيـة      المغرب العربـي ، وهي ال تتناسب مع ما يذخر به %  5نسبة  إال 
وقد أدرك العالم العربي أهمية قطاع السياحة في النمو االقتصادي وتخفيـف حـدة   . وحضارية مختلفة

و  فيف معدالت البطالة، ووضع االهتمام بالتعاون العربي في هذا المجال في مقدمة أولوياتـه الفقر وتخ
يمكن للدول المغاربية أن تستفيد من تطوير و تكثيف التنسيق  واالستفادة أكثر من التجـارب العربيـة   

  . األخرى في مجاالت السياحة من حيث البنى أو التاطير البشري
مليـون سـائح،    51ما يقدر ب  2005السياح القادمين إلى الدول العربية عام  بلغ إجمالي عددوقد     
في المائة من جملة أعـداد السـياح فـي     70زوا في خمسة دول رئيسة تشكل في المتوسط حوالي كتر

مصر، السعودية، تونس، : والدول العربية الخمسة هي. )4(الدول العربية خالل السنوات الخمس األخيرة
و نالحظ أن تونس والمغرب تحتل مركزا مهما في السـياحة العربيـة و تعتبـر    . ماراتالمغرب، اإل

السياحة القطاع الحيوي في كل من تونس  والمغرب هذا الترتيب من شانه دفع باقي الدول المغاربيـة  
  .إلى المزيد من التنسيق و التقدم في هذا المجال الحيوي 

عربي في هته المرحلة الحساسة يكمـن فـي ضـرورة ربـط     فأهمية التكامل المغربي في اإلطار ال   
العالقات االقتصادية المغاربية بالبعد العربي لمعالجة مسائل قطرية بمكن حلها و تجاوزها فـي إطـار   
عربي أوسع خاصة القضايا المتعلقة بعملية التنمية مثل مشكلة البطالة و اتساع دائرة الفقـر و األميـة   

ن بلدانه أي دول اتحاد المغرب العربي الحاصل في  حجم رؤوس األمـوال  ذلك أن التفاوت الحاصل بي
المتاحة بينها و غيرها من العناصر و الخصائص الداخلية ألنظمته السياسية من عـدم اسـتقرار مـس    

و غيرها من المشكالت التي يمكـن أن تخـرج    *بعض دوله في العديد من المراحل السابقة والحالية 
صور تكاملي ، مما يدفع إلى المزيد من التجاوب إلصـالح و معالجـة المشـكالت    الدول المغاربية بت

  الهيكلية االقتصادية والسياسية الداخلية 
وعلى هذا األساس ما مكن قوله هو أن أهم عائق يقف أمام الدول المغاربية من خالل اآلليات التـي     

تمثل خاصـة فـي التنـافس الفرنسـي     تم ذكرها للخروج بأقل الخسائر من االستقطاب الخارجي و الم
األمريكي  إذ أن الخلل الذي يعاني منه اتحاد المغرب العربي من كونه لم يستطع أن يجسد ) األوروبي(

  .على ارض الواقع اهدافة المغاربية والعربية و أن يصبح تجمعا أكثر اندماجا وفعالية 
العربي يطرح التساؤل حول هل يجب أن  وحول العوائق السياسية التي تعرقل مسيرة اتحاد المغرب   

تنتظر الدول المغاربية تحقيق الوفاق السياسي لتحقيق التكامل ؟ ال يوجد مخرج أمام ما تواجهـه هتـه   
الدول من تحديات كبرى المتداخلة المصالح و المتناقض سوى وضع إطار للتفـاهم حـول العالقـات    

  اتحاد المغرب العربي السياسية و انجاز ما يمكن انجازه أو ما تيسر من
                                                

تي ستقرار على كل المستويات ، و العزلة الامن والالاوتجدر اإلشارة إلى ماعانته الجزائر خالل عشرين سنة من الال *
 .تراهن على البعد اإلفريقي كبديل جعلها على ليبيا  تسرمو
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  المطلب الثالث 
 العربي المغرب في األمريكي الفرنسي التنافس آفاق

 لالعتراف بوجود تدفع والتحول، التجربة قيد تزال ال معطيات على ارتكازه رغم البحث محصلة إن   
غـرب  الم فـي  األمريكيـة المتحدة والواليات فرنسـا بين والتصادم للتنافس وأخرى للتكامل هوامش
ثغرة  فتح ، 2001 سبتمبر 11 بعد ما تحوالت مع تكرس الذي األمريكي االستراتيجي فالتفوق .العربي
بقـوة   لالرتبـاط  أكثر مراهنة اليوم تبدو التي العربي، المغرب بدول الفرنسي الحيوي المجال في كبيرة
ترى  ال المغاربية الدول ليجع مما أوروبا، تحمي التي نفسا هي -األمريكيـة المتحدة الواليات– دولية

 "اإلستراتيجية المظلة" إلـى بحاجة ذاتها هي - وأوروبا فرنسا -بقوة استراتيجيـا االرتباط في جدوى
 بنفسـها  اإلرهاب مكافحة إستراتيجية تنفيذ مهمة تولي على حريصة المتحدة الواليات وتبدو. األمريكية

  .العالم من منطقة أي في المجال هذا يف لتعويضهم لألوروبيين خاصة" تأشيرة" إعطاء دون
 في مجـال  السيما األوروبيين، لصالح الكفـة رجحان استمرار آفاق فإن االقتصادي، الجانب في أما   

 ،ال تـزال  العربي المغرب لدول الخارجية التجارة من بالمائة 70 حوالي تغطي التي التجارية المبادالت
 العربي القريبة المغرب لشعوب االستهالكية والثقافة لجغرافيا القرب عاملي بحكم أخرى عهود أمامها

 . األوروبية الثقافة من

 فـي  وصـارما  ثابتا النفطية عنصرا على االستثمارات األمريكية الشركات سيطرة تبقى المقابل وفي   
 ما رارغ على ، الحيوي هذا المجال على قبضتها إحكام على تصر التي األمريكية الدولية اإلستراتيجية

  بعد  الليبية السوق في كذلك ومرتقب الجزائرية، السوق في قائم هو
انضـمام   مسـار  المتحدة لرعاية الواليات وتسعى.وليبيا المتحدة الواليات بين األخير االنفراج تحوالت

تسـيطر   التي االقتصادية العولمة مقومات فرض بهدف العالمية، التجارة لمنظمة العربي المغرب دول
  .عليها

عقـود   طيلـة  العربـي  المغرب في الفرنسي للنفوذ" محمية  منطقة " كان الذي الثقافي المجال وفي   
يسـيطر   التـي  الحديثة االتصال تكنولوجيات و العولمة تحوالت فإن االستعماري، اإلرث بحكم طويلة،
سـريعة،   غير بوتيرة ولو العربي المغرب في" الفرانكفونية القلعة" يهدد أن شأنه من األمريكيون، عليها
المغـرب   مثل عليهم بعيدة مناطق في واللغوي الثقافي الميدان هذا تجاهلوا الذين األمريكيين ، أن علما

التحرك  مجال من الميدان هذا يستثنون ال اليوم أصبحوا فرنسا، مع نيابية إستراتيجية لحسابات العربي،
الـذي   الكبيـر  األوسـط  الشرق مشروع في هاعلي المنصوص التربوية باإلصالحات صلة ذا باعتباره
 .اإلسالمية المجتمعات في" العقول تغيير" على شيء كل وقبل أساسا يراهن

 صريحة بـين  منافسة وجود عدم على األمريكيين، والدبلوماسيين المسؤولين تأكيد من الرغم وعلى   
 و التعاون اإلرهاب مكافحة في ياالستراتيج التوافق بحكم العربي، المغرب في والفرنسيين األمريكيين
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 لهـذه المشـاريع   التنفيذي المجال أن إال فيها، إقليمية سوق قيام وتشجيع المنطقة استقرار ضمان على
    .المكاسب أكبر ضمان أجل من والتصادم للتنافس كثيرة حاالت يطرح

 المجـاالت  بعـض  يف التنسيق األمريكيـة المتحدة والواليات فرنسا من كل يفرض على قد ما وهو   
 دول علـى  ويفـرض  -الجنسـيات  متعددة والشركات الخاص للقطاع اإلطار التنافسي خارج -الممكنة
 التنسـيق  مـن  حـد  تـوفر  إذا السـيما  لصالحها التنافسي المعطى هذا حسن استغالل العربي المغرب

  .مستقبالاألمريكية  المتحدة والواليات أوروبا مع الجوالت التفاوضية مختلف في المغاربي


