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 :  خاتمة

بعـد   العربـي  المغرب منطقة في واألمريكية الفرنسية للسياستين المقارن تناولنا خالل من لنا تبين    
بـروز   أن -وسياسـية  اقتصـادية  أمنيـة، -إستراتيجية -أساسية مستويات ثالثة ،على الباردة الحرب

مـع   القطيعـة  بداية لتسج واقعة حقيقة يعتبر اإلطار هذا في التوافق هامش وتقلص التنافس مؤشرات
الـذي  " اإلستراتيجية النيابة" خيار عليه نصطلح أن يمكن ما بغلبة تميزت ،التي الباردة الحرب معطيات
  .األمريكية المتحدة الواليات مع بالتوافق العربي المغرب منطقة في فرنسا منه استفادت

بعـد   األمنـي  – واالستراتيجي دياالقتصا المحددين بروز الفرضية،أن هذه تأكيد سياق في ويتجلى   
منتصـف   منـذ  الجزائـر  فـي  الطاقـة  اكتشـافات  وتيرة ارتفاع– االقتصادية المصالح حجم تصاعد

األمريكيـة   اإلسـتراتيجية  األولويـات  سلم في نسبيا العربي المغرب منطقة موقع وارتقاء-التسعينيات
 واإلسـتراتيجية  االقتصـادية  نافسـة الم ساحة األمريكيين دخول في ساهم سبتمبر، 11 بعد ما لمرحلة

 .العربي المغرب منطقة في لفرنسا" التقليدي الحيوي المجال"في

األمريكية  اإلستراتيجية الهيمنة تكريس أن القول يمكن فإنه التحليلية، المقاربة هذه تدقيق أردنا وإذا    
اإلستراتيجية  بإدارة ريكييناألم واستفراد سبتمبر، 11 بعد ما مرحلة تحوالت بعد الدولي الصعيد على

للواليات  األوروبية اإلستراتيجية التبعية تكريس في الحاسم األثر له اإلرهاب،كان لمكافحة الدولية
 به من المسموح" اإلستراتيجية النيابة" هامش تقلص هو المعطى هذا آثار أبرز ومن. األمريكية المتحدة
 .المغرب العربي منطقة غرار على ، التقليدية الحيوية مجاالتها في األوروبية للدول األمريكيين طرف

ـ  الرهانـات  إلدارة وانفرادية مباشرة ةـوبصف بأنفسهم األمريكيين تولي الحظنا وقد     ةـاإلستراتيجي
علـى   أحدهما متكاملين، استراتيجيين إطارين في التحكم خالل من العربي، المغرب منطقة في واألمنية
إطـار   – الجنوبية الجبهة على واآلخر -األطلسي الحلف لمنظمة المتوسطي ارالحو – الشمالية الجبهة
سـبق   كمـا  مهمشا الفرنسي الدور فيهما يبدو أمنيان إطاران ،وهما- الساحل منطقة في األمني التعاون
 .البحث هذا من األول الفصل في عليه التأكيد

التحول  في ، 2001 سبتمبر 11 بعد ام لمرحلة اإلستراتيجية التطورات مساهمة كذلك الحظنا كما  
رهاناتها  مصالح توافقت التي -وليبيا بالجزائر يتعلق فيما سيما ال – العربي المغرب لدول االستراتيجي

التعاون  تعزيز في تجلى ما وهو األمريكية، المتحدة للواليات الدولية اإلستراتيجية الرهانات مع الداخلية
 هذه كانت وقد .اإلرهاب لمكافحة الدولية اإلستراتيجية إطار في يواالستخبارات ،األمني العسكري
 وجود عدم ذلك يـيعن أن دون المنطقة في الفرنسية للهيمنة التقليدي الهامش حساب على التحوالت

 خالل من المغرب العربي منطقة في وفرنسا األمريكية المتحدة الواليات بين أمني  استراتيجي توافق
 .المنطقة في الفرنسية األمنية التجربة من يناألمريكي استفادة
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" انتقائية"بصفة يـالعرب المغرب بمنطقة يـاألمريك اإلهتمام عودة نالحظ االقتصادي، المستوى وعلى
  ليبيا وأخيرا بالجزائر يتعلق اـفيم بالمنطقة خاصة الطاقة رهان يـف التحكم ىـعل التركيز خالل من

 االستثمارية والتجارية االهتمامات إثارة مستوى بعد تبلغ لم العربي المغرب منطقة أن يعني وهذا
 على إلحكام السيطرة األمريكية اإلستراتيجية عليه تراهن الذي الحيوي، المجال هذا خارج األمريكية

 والغاز من النفط الخارجية للتموينات األمريكي اإلقتصاد تبعية تزايد ظل في العالم، في الطاقة موارد
 .%  60 من أكثرب

 تفـوق  بنسـبة  العربـي  المغرب دول تجارة على األوروبي اإلتحاد سيطرة استقرار نالحظ وعليه    
 MEPI" مسـار " األوروبية الشراكة مبادرات تبقى فيما ، الثاني الفصل في عليه التأكيد سبق كما% 65

 األوسـط متـوازي   الشرق مع األمريكية الشراكة ثم إيزنستات خط في تسيران " واألمريكية" برشلونة
 عليهـا بصـفة   السـيطرة  إحكام على والتنافس مشتركة مغاربية إقليمية سوق إليجاد التوافق بين يجمع
 منصبا علـى  التجاري اهتمامهم يزال ال الذين لألمريكيين، بالنسبة وتفاوضية لألوروبيين بالنسبة حيوية
 األمريكية فـي  االستهالكية التقاليد سوابق حكمب والخليج األوسط والشرق الالتينية وأمريكا آسيا مناطق

  .المناطق هذه
 العالميـة،  للمنظمـة  العربي المغرب دول انضمام وآفاق العولمة توجهات أن القول يمكن ذلك ومع   

OMC النمـوذج  علـى  والفرنسـية  األوروبية السيطرة هامش تقليص في يساهم أن شأنه من للتجارة 
التجـارة   فـي  األوروبية األفضلية هامش تقليص ثم ومن العربي، ربالمغ منطقة لشعوب االستهالكي

المـدى   علـى  األوروبيـة  التجاريـة  السيطرة هذه في يحسم أن دون العربي المغرب لدول الخارجية
 .المتوسط

المغـرب   بمنطقـة  األمريكي االقتصادي االهتمام أن بالقول االقتصادي، المحور هذا تلخيص ويمكن   
المغـرب   لمنطقـة  العـام  التجاري الوزن ضعف ظل في الطاقة، رهان على مقتصرا يزال ال العربي
الخارجيـة   التجارة على األوروبي االتحاد سيطرة تبقى حين في األمريكية، الدولية التجارة في العربي

الجغرافـي   القـرب  عوامل تأثير استمرار بحكم نسبيا لالستمرار ومرشحة قائمة العربي المغرب لدول
 . المتوسط جنوب دول مع واالستهالكي الثقافي اكواالحتك

المغـرب   منطقـة  في الفرنسي -األمريكي التنافس مؤشرات بروز حظنا ال السياسي الصعيد وعلى   
 حيـث  واالقتصـادي  األمنـي  -االسـتراتيجي  المجالين في عليه هو مما حدة أقل بشكل ولو العربي،

 الدولتين بين القائم التوافق هامش تهدد الذي بالشكل حاسمة وليست عارضة ،"السياسية الصدامات"تبقى
 اسـتقرار  يضـمن  الـذي  بالشـكل  المنطقة استقرار على ضمان منصبا العربي، المغرب قضايا إزاء

 فـي  قائمـا  األمريكي -الفرنسي التوافق ويبقى .األمنية المشتركة -واإلستراتيجية االقتصادية المصالح
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( الغربيـة  للمجموعـة  واالقتصادية المصالح اإلستراتيجية تخدم غاربيالم لالتحاد تكاملية صيغة إيجاد
  )واألمريكية األوروبية

  
 أمني كإطار -مطروحة تكاملية أو اندماجية صيغة أي في - المجموعة المغاربية إلى ينظر بحيث

 في يويةالح مجاالتها بمختلف األمريكية المتحدة والواليات أوروبا تأمين استقرار في يساهم استراتيجي
 .أخرى جهة من الدولية االستثمارات خدمة في استهالكية وكسوق مشتركة ، جهة من العالم

 علـى  المراهنـة  الغربيـة  الدوليـة  اإلستراتيجية لخدمة متكاملين إطارين المحوران هذان ويشكل    
ألوسـط  ا الشرق بمشروع يعرف ما إطار في العربي، المغرب منطقة ومن في" اإلسالمي الخطر"يديتح

 وتبـدو  .المرأة وضعية وترقية التربوية اإلصالحات محور المحورين، هذين إلى يضيف الذي الكبير،
 المغـرب العربـي،   منطقة في األمريكية اإلستراتيجية التطورات مسايرة عليها يفرض وضع في فرنسا
" لمكافحة اإلرهـاب  ةالدولي اإلستراتيجية" من لالستفادة االنضواء إطار في بل المنافسة، موقع من ليس

 .الشمال على الجنوب" خطر" وتحييد

التـي   العربـي،  المغرب دول تحرك بهامش يتعلق يبقى االستنتاج، هذا ظل في المطروح والسؤال    
شـعوبها،   مصـالح  لخدمة األمريكية-الفرنسية التنافسية الثنائية هامش استغالل على قائما رهانها يظل
بل  التنافسي األحيان بعض وفي االنفرادي التحرك هو المعادلة هذه في ائمالق األساسي اإلشكال أن ولو

 فرص إيجاد يضعف مما األمريكية، والشراكة األوروبي االتحاد إزاء العربي المغرب لدول والتصادمي
ـ مغاربي اندماجيـة  صيغة ـ مغارب بمنظـور  ةــــ  صـيغ  إمـالءات  عـن  وبعيـدا  يــــــ

 ةـــربيالمصالح الغ تخدم ةـــــاندماجي

  .المنطقة شعوب وطموحات مصالح تخدم مما أكثر) واألمريكية األوروبية( 
 
 

  

  
 


