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  الشكر والتقدیر
ستاذي المشرف الدكتور مكاوي نور الدین الذي تفّضل أإلى 

توجیھي  باإلشراف على ھذه المذكرة والذي لم یدخر أي جھد في

ونصحي وإرشادي ، كما أود أن یشمل شكري كل من علمني حرفا 

خاصا بالذكر كل أساتذتي األفاضل في كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة بجامعة الجلفة، كما أشكر كل أساتذتي الذین أفادوني في 

  .كل أطوار ومراحل التعلیم المختلفة

ل الذي ساعدني كما ال یفوتني أن أشكر صدیقي األستاذ الحاج فاض

  في إنجاز ھذه المذكرة 

  وأشكر كل من ساعدني على إنجاز ھذه المذكرة ولو بكلمة طیبة
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النظام الدويل وحتول كبري يف مسار العالقات جديدة يف حتوالت  الباردةاحلرب لقد عرفت �اية 

على العامل ومع ا�يار كرست هيمنها اليت   ةاألمريكي املتحدةالواليات  ةويل جديد بقياددنظام وقيام  الدولية

موجة النظام الدويل وانتشار فواعل العامل االقتصادي يف قياس قوه  وتصاعد أمهية األمريكياملنافس 

من احتالل متكنها  ةاقتصادية كبري  إمكانياتمتلك مقومات و  أخرىبرزت فواعل  االقتصاديةالتكتالت 

على مستوى النظام  مريكيةاأل املتحدةللواليات  دكمنافس جديد وجا  ورويباألاالحتاد مكانة دولية هنا برز 

هذا النظام الدويل و خالل والرؤى وتغري توافق املصاحل  األمريكي ورويبالتنافس األحدة  بدأتالدويل وهنا 

اليت ربطت الطرفني  قتصاديةواال والثقافية التارخييةرغم الّصالت  أوروبية حمميةاملغرب العريب  اجلديد مل يبق

فيها  مريكيةالنشاطات واملشاريع األبتزايد مهدد  غاربيةامل نطقةيف امل ورويبالنفوذ األ ،فصارلزمن طويل

بعد  خاصة وأسواقها اعلى ثروا� اأمريكي اأوروبي االيت تشهد تنافس األقاليمحد أاملغرب العريب فأصبح 

 اهلجرةو  اإلرهابك منيةالتهديدات األ خاصة ةجديدحتوالت تشهد  أصبحتسبتمرب اليت  11 أحداث

 وروبيةوالدول األ مريكيةاأل تحدةالواليات امل خاصةالدول الكربى  اهتمام دائرةمما جعلها يف  الشرعيةغري 

اليت  منيةواضحا من خالل املشاريع و املبادرات األ أصبحمن موقع اسرتاتيجي هام وهذا  نطقةاملمتثله مبا 

 نطقةيف هذه امل القوا� ةتقيم قواعد عسكري أن أمريكا أرادتف أمريكاو  أوروباتطرحها كل من أصبحت 

فأوروبا  الشرعيةغري  اهلجرة ةمن اجل مكافح صارمةقوانني  أوروباوضعت كما  ،اإلرهاب ةمكافححبجة 

وبالتايل  االستعمارية التارخييةالروابط و احليوي حبكم القرب اجلغرايف  اجماهلهي املغرب العريب  منطقةتعترب 

يف نظر الواليات  غاربيةامل نطقةبينما تشكل املة متوسطي ورواأل الشراكةعرب  نطقةتعمل على احتواء امل

 ةعملي إطارويف  مريكيةمني  املصاحل األأت إطارملئه وذلك يف   البد من  ااسرتاتيجيفراغا  مريكيةاأل تحدةامل

  .ى العاملعل املطلقة والزعامة اهليمنة
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 :الموضوع ةهميأ

ملوقع ا اوكذ ا متميزا عامليا مركز حتتل من املقومات اليت جتعلها  ةغاربية على جمموعامل نطقةتتوفر امل 

للتنافس بني القوى الكربى  امما جعلها مركز  واملعدنية الطبيعية اإمكانيا� إىل باإلضافةاالسرتاتيجي اهلام 

  .اآللياتمن املخططات و  ةاليت رمست جمموعو 

 نطقةاليت تشهدها امل ةواالسرتاتيجي السياسيةالتطورات  أهم ةمن خالل معرف   الدراسةهذه  أمهيةتظهر  

 تحدةالتنافس الدويل االسرتاتيجي بني الواليات امل طبيعة ةمعرف أيضاو  اجلديدةيف ظل التحوالت  غاربيةامل

اليت  احلركية ةسياسي وكذا معرف اجليوو البعد االسرتاتيجي ذات  نطقةجتاه امل وروبيةوالدول األ مريكيةاأل

 لألمن املهددةظهور الكثري من املتغريات و اليت تدور فيها  الدولية حداثاألو  غاربيةامل نطقةتشهدها امل

  .ملغاريبا

  : أهداف الدراسة

  : تكمن أهداف الدراسة يف ما يلي

  . املغاربية و سياسي وأسباب التنافس الدويل على املنطقةياجلتبيان أمهية املوقع اإلسرتاتيجي و 1-

  ,ـ التعرف على التحوالت السياسية اليت عرفتها املنطقة املغاربية و إشكالية التهديدات األمنية اجلديدة2

  .ـ إبراز أهم اآلليات و السياسات األوروبية و األمريكية يف التنافس على منطقة املغرب العريب3

  .على مواقف السياسة األوروبية و األمريكية من أزمات املنطقة املغاربية  ـ الوقوف4

  .ـ التعرف على آثار التنافس األورويب األمريكي يف املنطقة املغاربية و سبل آليات مواجهة هذا التنافس5

  : ةاإلشكالي

و  ااقتصاديبالغه  أمهيهذو سياسي  فهو يشكل جمال جيومهم   وقع اسرتاتيجي مباملغرب العريب  منطقةمتتع 

كل طرف ينظر فلالستغالل من طرف القوى الكربى  منيا مما جعلها تتعرضأ احلساسيةشديد و  ااسرتاتيجي

االستحواذ  إىل وروبيةوالدول األ تحدةاخلاص حيث تسعى كل من الواليات امل هحسب منظور  نطقةامل إىل

من  ةمجلأدى إىل الذي  األمرخلدمه مصاحلها،   اقتصاديةو  أمنيةعن طريق مشاريع ومبادرات    نطقةعلى امل

هذا الواقع على املستوى املغاريب يطرح العديد من املالحظات والتساؤالت  نطقةعلى دول املاالنعكاسات 

برز االنعكاسات اليت يفرزها هذا أهي  مهها يدور حول موقع دول املغرب العريب من هذا التنافس وماألعل 

  :التالية اإلشكاليةميكن طرح  وعليه نطقةملالتنافس على ا

ما هي انعكاسات وتداعيات التنافس األورو أمريكي على المنطقة المغاربية وأثره على التعاون 

  المغاربي؟ 
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  : األسئلة الفرعيةمن خالل هذه اإلشكالية تظهر لنا جمموعة من 

 ماهي املكانة االسرتاتيجية للمنطقة املغاربية ؟  )1

االسرتاتيجيات واآلليات التنافسية األورو أمريكية الحتواء منطقة املغرب العريب يف ظل ما هي أهم  )2

 التهديدات األمنية اجلديدة ؟

 ما هي اآلثار واالنعكاسات املرتتبة عن التنافس األورو أمريكي على املنطقة املغاربية ؟ )3

 ما مدى تأثري هذا التنافس على مستقبل املنطقة املغاربية؟ )4

  :ةالمركزي ةالفرضي

نطقة وساهم يف ذلك سلبا على مستقبل املانعكس  ماكل  غاربيةامل نطقةالتنافس يف املحدة كلما زادت   

  .اليت تعاين منها دول املغرب العريب تاالختالالو  ةتعميق الفجو 

  :الفرضيات 

 .حوهلاكلما متيزت املنطقة بثروات طبيعية كبرية و موقع اسرتاتيجي زاد تنافس القوى الكربى  )1

إذا كانت كل من الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية تتنافس على املنطقة املغاربية فإنه  )2

من أجل بالضرورة لدى كل طرف آليات واسرتاتيجيات حمددة وفقا ملصاحل كل طرف متنافس 

 .مصاحلهحتقيق 

لما كانت انعكاسات كلما كانت مواقف دول املغرب العريب جمرد ردود أفعال من دون تنسيق ك )3

 .التنافس األورويب األمريكي سلبية أكثر منها إجيابية 

كلما جنحت جهود بناء املغاربية  كلما ارتفعت مؤشرات التقارب بني األنظمة وشعوب املنطقة  )4

  .التكامل املغاريب

  :حدود الدراسة

  :المجال المكاني

غاربية امل نطقةيف دراستنا على املنركز من خالل عنوان املوضوع حيث  ةديد ا�ال املكاين هلذه الدراسيتم حت

  .ةوالدولي اإلقليميةاملتغريات ب ةهذه العالق ثرأومدى ت أمريكيةاألورو  ةوالعالق

  :المجال الزماني

عادة ما جيد الباحث صعوبة يف حصر احلدود الزمانية ألي دراسة وهذا نتيجة احلركية والتفاعالت اجلديدة 

 غاربيةاملدول التفسري واقع من ن كانت تنطلق إعامل زمين معلوم و بن دراستنا ال حتدد إوعليه ف ملتجددة،وا

   .2010بعد  اجلديدةيف ظل التحوالت 
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  : أدبيات الدراسة

بالرجوع إىل الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التنافس األورويب على منطقة املغرب العريب جند كتاب 

اجلاسور بعنوان اثر اخلالفات األمريكية األوروبية على قضايا األمة العربية بعد احلرب الباردة الصادر لناظم 

والذي تناول يف جزء من هذا الكتاب يف الفصل اخلامس أهم املشاريع واملبادرات األمريكية  2007سنه 

شركات األوروبية األمريكية مع األوروبية الحتواء الوطن العريب حيث تناول هذا الفصل أهم املشاريع وال

منطقه املغرب العريب برشلونة و مشروع إيزنستات األمريكي وثانيا دراسة احلاج إمساعيل زرقون يف عنوان 

حيث حتدث عن  2010، 9املغرب العريب يف الصراع الدويل يف جملة الواحات والدراسة والبحوث العدد 

ريكي من الناحية التارخيية واملوقع االسرتاتيجي واإلمكانيات عده متغريات حمدده لالهتمام األورويب واألم

واملوارد الطاقوية اليت تتميز �ا منطقة املغرب العريب إىل بعض الرسائل اجلامعية أملقدمة لنيل شهادة 

املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية اليت تناولت مسألة التنافس األورويب األمريكي كمذكرة 

حيث  2010ء برحال بعنوان الرهانات األمنية يف املغرب العريب يف ظل التنافس األورويب األمريكي، ، حوا

جاء يف املذكرة أهم عوامل التنافس األورويب األمريكي من خالل تقدمي السياسات األوروبية األمريكية 

ذكرة أهم انعكاسات التنافس وآليات وأهداف تواجد الطرفني يف منطقة املغرب العريب كما تناولت هذه امل

األورويب األمريكي على أمن هذه املنطقة ومذكرة أخرى من طرف هنون نصر الدين بعنوان التنافس 

، حيث 2015األمريكي الفرنسي يف املنطقة املغاربية مقاربه أمنية مذكره لنيل شهادة املاسرت جبامعه سعيدة 

و التهديدات األمنية اجلديدة فيها وكذا التطرق إىل اآلليات  جاء يف املذكرة إبراز مكانه املنطقة املغاربية

املتبعة من طرف الدول األوروبية واألمريكية يف التنافس على املنطقة املغاربية، كاآلليات السياسية و 

 .االقتصادية و العسكرية و مواقف الدول املتنافسة من أزمات املنطقة املغاربية 

  :مبررات اختيار الموضوع

 :الذاتية األسباب

إىل االهتمام اليت نعيش فيها وهو ما دفعنا  ةالبيئب ةعالقتنا املباشر لضوع اختيار هذا املو   يعود السبب يف 

كوين جزء منها وهي حمل تنافس كبري بني   غاربيةامل نطقةباملواضيع اليت متس امل اإلملاميف  ة�ذا املوضوع ورغب

اليت  ةاالمهي ةفمعر  ةما بينها وحماولعالقات الدول الكربى في ةطبيعمنط و وفهم  ةالكربى وكذا معرف القوى

  ؟غاربيةامل نطقةيف ظل املتغريات والتحوالت اليت تشهدها امل غاربيةامل منطقةتوليها خمتلف القوى الكربى لل

  :ةالموضوعي األسباب 

اليت  ةالتحوالت اجلديدخاصة بعد  ةالدولي ةاملوضوع كونه من مستجدات الساح مهيهأ إىلساسا أوتعود  

 وروبيةالدول األ( وكذا تسليط الضوء على كافه اسرتاتيجيات الدول الكربى  غاربيةامل نطقةعرفتها امل

هداف األمع السعي الكتشاف  غاربيةامل نطقةهم سياسا�ا يف املأ وفهم  ، )مريكيةاأل تحدةوالواليات امل
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 نطقةمستقبل امل ةنطقة ومعرفعلى دول امل ةاملرتتب واآلثارومدى انعكاسا�ا  ،السياساتلتلك  ةلناملعو  ةاخلفي

بسبب التحوالت اليت عرفتها بعد  منطقةلل ةسرتاتيجياإل األمهيةخاصة بعد تزايد التنافس هذا يف ظل 

دول وال مريكيةاأل تحدةوالواليات امل ةمع الدويل عامللمجت أمنيةمن �ديدات  نطقةو ما تشكله امل 2010

  .خاصة وروبيةاأل

  : لقد استخدمنا يف تناولنا للموضوع، املناهج التالية :منهج الدراسة

 هايدرسوهو ذلك املنهج الذي يصف ويسجل ما مضى من وقائع وأحداث املاضي و : المنهج التاريخي

فهم ويفسرها وحيللها على أسس علمية منهجية ودقيقة بقصد التوصل إىل حقائق وتعميمات تساعدنا يف 

، ولقد استخدمنا هذا املنهج يف دراستنا يف سرد بعض الوقائع احلاضر على ضوء املاضي والتنبؤ باملستقبل

والتطورات كتاريخ املغرب العريب وأزمة الصحراء الغربية وكذا التحوالت اجلديدة اليت عرفتها املنطقة املغاربية 

 . مست املنطقةوذلك بتحديد تفاصيل كرونولوجية األحداث املتسارعة اليت

يدرس الظاهرة أو املشكالت العلمية من خالل القيام بالوصف و هو املنهج الذي   : المنهج الوصفي 

بطريقة علمية، ومن مث الوصول إىل تفسريات منطقية هلا دالئل وبراهني متنح الباحث القدرة على وضع أطر 

ات حول التفاعالت األمريكية واألوروبية يف واستخدمنا هذا املنهج يف مجع ودراسة املعطيحمددة للمشكلة، 

فهم و لتحديد طبيعة التفاعالت وهذا كميا وكيفيا  املنطقة ودراستها كما هي يف الواقع ووصفها وصفا 

  .تهاحركي

وهو ذلك املنهج الذي يعتمد على املقارنة يف دراسة الظاهرة حيث يربز أوجه الشبه  : المنهج المقارن

بادرات للمقارنة بني املاستعملنا هذا املنهج يف الدراسة من هرتني أو أكثر، و واالختالف فيما بني ظا

كل طرف من األزمات اجلديدة والقدمية واآلليات اليت استخدمها كل طرف دون أن ننسى مقارنة ومواقف  

  .ملغاريب وكذا ثورات الربيع العريب وأزمة الصحراء الغربيةايف املنطقة كمشروع التكامل 

يعتمد على مجع املعطيات اإلحصائية وحتليلها ومراجعتها مث وهو املنهج الذي   : المنهج اإلحصائي 

والدول األمريكية بني الواليات املتحدة اإلحصائيات األرقام و هذا املنهج يف تقدمي ستخدمنا واتفسريها ، 

وكذا تقدمي حصيلة املغاربية، طقة العالقات و املبادالت التجارية باملنيف ظل التنافس فيما خيص األوروبية 

  .املساعدات اليت تتلقاها الدول املغاربية من أطراف املتنافسني على املنطقة
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  : اإلطار المفاهيمي

هنـاك العديـد مـن التعريفـات التـي قـدمت بشـأن التنـافس الـدويل أو التنـافس فـي العالقـات :  التنافس

الـدويل وهـي  الدوليـة،و ميكـن القـول أن التنـافس الـدويل يقصـد بـه اإلخـتالالت املوجـودة فـي ا�تمـع

خـتالالت تتضـخم و تأخـذ صـورة الصـراع إذ لـم تـتم معاجلتها،فالـدول تسـعى إلـى تعظـيم مكاسـبها وفقـا ا

ملفهـوم املصـلحة الوطنيـة بشـكل قـد يتنـاقض مـع مصـاحل دول أخـرى ممـا قـد يولـد حالـة مـن التنـافس و قـد 

ت عديدة كالتنافس االقتصادي و السياسي و يشـمل التنـافس جمـاال حمـددا و قـد يتسـع ليشمل جماال

احلضاري،خاصة إذا كانت الدول اليت يطبع عالقا�ـا التنافس متباينة إيديولوجيا أو متباينة يف املنهجني 

  . االقتصادي و السياسي لكل منهما

تصـل إلـى مرحلـة كمـا يعـرف التنـافس بأنـه مفهـوم سياسـي يشـري إلـى حالـة مـن االختالف بـني الـدول ال  

  1.الصراع و تأخذ أبعاد اقتصادية أو سياسية لتحقيق مصاحل و مكانة يف اإلطار الدويل أو اإلقليمي

أيضا يعرف التنافس على أنه حالـة خيتلـف فيهـا طرفـان أو أكثـر حـول أهـداف غيـر متوافقـة سـواء أكانـت 

   .دودةتلك األهداف حقيقية أو متصورة أو حول املوارد احمل

كما يعرف على أنه موقف معني يكون لكل من املتفاعلني فيه علما بعدم التوافق يف املواقف املسـتقبلية 

  2.احملتملة، كما يكون كل منهم مضطرا أيضا الختاذ موقف غري متوافق مع املصاحل املدركة للطرف اآلخر

إلـى نـزاع قـد يكـون علـى شـكل  يعرف النزاع بأنه تسلسل ينطلق من نشوء أزمة حيث تتطـور: النزاع

عسـكري، و أ يتطور إىل أشكال أخرى اقتصادية، أمنية أو إعالمية، أما النزاع الدويل فهو تنازع و تصادم 

إرادات و مصاحل الدول الوطنية،هذا التنازع و التصادم يكون ناجتا عــن االختالف فــي دوافــع الــدول و فــي 

و مواردهــا و إمكانيا�ــا ممــا يــؤدي إلــى تصــرفات وسياسات ختتلف أكثر مما تتفق،و تصــورا�ا و أهــدافها 

   .على الرغم من هذا يبقى أغلب النزاعات بعيدة على نقطة احلرب

يؤكد العديد من الفكريني بـأن مسألة النـزاع هـي ظـاهرة طبيعيـة مغروسـة فـي النظـام الـدويل باإلضـافة إلـى  

اإلنسان األنانية و كذا الطبيعة التنافسية للنظام الدويل،األمر الذي جيعل من إمكانية التنبؤ حبدوث طبيعة 

   .النزاع صعبة و معقدة

                                                           
، مذكرة ماجستري بقسم العلوم السياسية، كلية األدب والعلوم، جامعة الشرق "التنافس يف آسيا الوسطى "عبد اهللا فالح ، عودة العضايلة،   1

  .4، 3، ص2011األوسط، 
  .36، ص1997، 3مفهوم الصراع ، دراسة يف األصول النظرية  لألسباب واألنواع، جملة دراسات مستقبلية، العدد "منري حممود بدوي ،   2
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ليس وليد الوقـت : الذي يعرف النزاع على أنه ( Aron Raymond )لـريمون آرون جند تعريف 

  .احلـايل بل هو موجود منذ العصور القدمية و هو نتيجة لتضاد املصاحل

أن النـزاع يبـدأ عنـدما تقـوم دولـة مـا بفعـل تكـون   (Allen Vergison) آلـن فيرجيسـونتعريـف  

مكا�ـا تقليـل خسـار�ا بالقيـام إن بألدولـة األخـرى تكلفتـه كبرية لدولـة أخـرى أو فـي الوقـت نفسـه تعتقـد ا

بفعـل مضـاد جتـاه الدولـة األولـى التـي بـدأت باملبـادرة بالفعل،عليـه فـإن الوضـع يـدل علـى أننـا أمـام دولتـان ّ، 

  .اول حتقيق أهدافها يف نفس الوقتحتأو جمموعـة مـن الـدول 

النــزاع بأنــه خــالف حــاد و تــارخيي حــول منــافع حمــددة مثــل احلــدود، املياه بــني  كمـــال حـــداديعــرف 

  .دولتني، يكون موضوعها، أحد املصاحل احليوية و يتشعب النزاع أو يتقلص نظرا للتدخل اخلارجي فيه

 ـة تشـتق فيهـا كلمـةتشري بعـض الدراسات إلـى أن مصـطلح األزمـة يعـود إلـى جـذور يوناني: األزمة

(Crisis) مـن الكلمـة اإلغريقيـة(Krino)   التـي تعنـي وسـائل إدارة أو موضـوع يتعلـق بـالقرار احلاسـم أو

تستخدم بشكل عام لإلشارة إىل احلالة املتسمة باخلطر و الرتقب و القلق،  املهـم، إال أن هـذه الكلمـة 

ة اليت هي حمل اختالف فـي حتديـد معناهـا و ذلـك نـابع مـن ويعد مصطلح األزمة من املصطلحات الكثري 

اختالف املستويات اليت حتدث فيها األزمة، حيث يسـتخدم مصـطلح األزمـة بشـكل واسـع فـي مسـائل 

  .اخل.... عديـدة فنقـول أزمة اقتصادية، أزمـة نقدية،

  : يف جمال العالقات الدولية أصبحت األزمة الدولية حمـل اهتمام العديـد مـن البـاحثني حيث يعرفهاو 

عبـارة عـن تفجيـرات قصـرية ،تتميـز بكثـرة و كثافـة األحـداث فيهـا،و تتميز أيضا : "أ�ا تشــارلز ماكليالنــد"

  ."بالسلوك املتكرر،أي أن كل أزمة تأخذ مسارا مماثال لغريها

  1."�ديد كبري و مفاجئ يف وقت قصري:"بأ�ا Herman Charles تشارلز هيرمانيعرفها 

موقف تطالب فيه دولة ما بتغيري الوضع القـائم وهو ":األزمة بأ�ا  John Spanier جون سبانييعرفها 

   2.األمر الذي تقاومه دول أخرى،مما خيلق درجة عالية من اإلدراك باحتمال اندالع احلرب

إذن األزمــة هــي تعبيــر عــن وضــع نزاعي مؤقــت حيمــل طــابع التهديــد و املفاجأة،باإلضــافة إلــى كثــرة 

األحداث اليت قد توصل األزمة إلـى احلـرب إذ ا لـم يـتم إدار�ـا بشـكل جيـد،كما تعبـر علـى أ�ـا نقطـة 

طـرف مـن األطـراف فـي إ�ـاء حالـة اخلـالف لصـاحله و ذلـك حتـول هامـة فـي مسـار الصـراع تعبـر عـن رغبـة 

                                                           
  .19، ص1993، القاهرة ، مركز األهرام للرتمجة والنشر، "إدارة األزمات يف عامل متغري"عباس رشدي العماري،   1
  .21، ص2007دراسة حتليل، اجلزائر، منشورات خري جليس، حسني قادري، النزاعات الدولية،   2
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بإتباعـه سـلوكا مفاجئـا و غيـر متوقع،يفهمـه اآلخـر علـى أنـه �ديـد مباشـر لوجـوده،و قـد يعمـق مـن حجـم 

  1.خيلق درجة عالية من اإلدراك باحتمال اندالع احلرب التضـارب املوجـود ممـا 

  : األمن اإلقليمي

عبارة عن سياسة جمموعة من الدول، تنتمي إىل إقليم واحد، تسعى للدخول يف تنظيم وتعاون هو 

أمين لدول اإلقليم، ملنع أية قوة أجنبية من التدخل يف هذا اإلقليم، على قاعدة التنسيق والتكامل -عسكري

موعة من الدول األمين والعسكري على جبها�ا الداخلية، ويعمل نظام األمن اإلقليمي، على تأمني جم

إذا ما توافقت مصاحل وغايات . مبا يكفل هلا األمن واالستقرار. داخلياً، ودفع التهديد اخلارجي عنها

وأهداف هذه ا�موعة، أو متاثلت التحديات اليت تواجهها، وذلك عرب صياغة تدابري حمددة بني دول 

  2.ت، واملصاحل الذاتية، واملصاحل املشرتكةتوافق اإلرادا: انطالقاً من. ا�موعة ضمن نطاق إقليمي واحد

  : تصميم الموضوع

 :تناولنا موضوع حبثنا من خالل ثالثة فصول و هي مهندسة كالتايل

املغاربية و التهديدات األمنية اجلديدة فاملبحث األول  ةللمنطق ةوم باملكانة االسرتاتيجيالفصل األول املوس

الذي تناولنا فيه جغرافية إقليم املغرب العريب تطرقنا إىل املوقع اجلغرايف والفلكي للمغرب العريب والبعد 

 التارخيي والديين واملبحث الثاين الذي تناولنا فيه املوقع االسرتاتيجي للمنطقة املغاربية وتناولنا األمهية

اجليوسياسية واالقتصادية واألمهية االسرتاتيجية املغاربية، يف السياستني األوروبية واألمريكية، أما املبحث 

  .الثالث فيتناول التحوالت السياسية يف املنطقة املغاربية و إشكالية التهديدات األمنية اجلديدة

التهديدات األمنية اجلديدة يف املنطقة وركزنا على مظاهر التحوالت السياسية يف دول املغرب العريب وكذا 

  .املغاربية

والفصل الثاين املوسوم بآليات التنافس األورويب األمريكي يف املنطقة املغاربية فهو مكون من ثالث 

  :مباحث

                                                           
 ابراهيم بوملكاحل، اإلطار املفاهيمي لدراسات النزاعات الدولية، سلسلة حماضرات مقياس حتليل النزاعات الدولية، قسم العلوم السياسية،. أ  1

  .6جامعة قسنطينة، ص
  :العام، موقع خاص للدراسات واألحباث االسرتتيجية، على املوقع خليل حسني، نظام األمن اإلقليمي يف القانون الدويل. د  2

http://www.drkhalihussein.blogpot.com/2009/01/blogــpost1982ــ.html 
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املبحث األول تطرقنا إىل آليات التنافس األورويب يف املنطقة املغاربية ومن خالل هذا املبحث تناولنا 

نية والعسكرية واالقتصادية ويف املبحث الثاين تطرقنا إىل آليات التنافس األمريكي يف املنطقة اآلليات األم

  .املغاربية وتضمن كذلك اآلليات األمنية والعسكرية و اآلليات االقتصادية

أما املبحث الثالث فيتضمن مواقف السياستني األوروبية واألمريكية من أزمات املنطقة املغاربية كأزمة 

حراء الغربية وثورات الربيع العريب وتناولنا فيه مواقف السياسة األوروبية و موقف السياسة األمريكية من الص

  .هذه األزمات

أما الفصل الثالث املتمثل يف أثار التنافس األورويب األمريكي يف املنطقة املغاربية فتطرقنا يف املبحث األول 

لى املنطقة املغاربية الذي تناولنا فيه االنعكاسات على املستوى إىل انعكاسات التنافس األورويب األمريكي ع

الداخلي املتمثل يف االنعكاس السياسي و االقتصادي و االجتماعي و العسكري وكذلك على مستوى 

  .التكامل أملغاريب  قضية 

يب وتضمن كيفيه ويف املبحث الثاين تناولنا آليات مواجهة التنافس األورويب األمريكي يف منطقه املغرب العر 

تفعيل احتاد املغرب العريب إضافة إىل البديل اإلقليمي املتمثل يف البديل العريب والصيين ملواجهة هذا 

  .التنافس

ويف املبحث األخري والثالث تناولنا مستقبل املنطقة املغاربية يف ظل التنافس األورويب األمريكي ومت رسم 

  .ومستقبل التنافس األورويب األمريكي يف املنطقة املغاربيةهات مستقبل االحتاد املغاريب و سيناري

  :ةالدراس اتصعوب

إىل ال خيلو من الصعوبات ويرجع ذلك  ةقات الدوليالعالو  ةحبث يف العلوم السياسيأي   ن أالشك يف 

خاصة بعد حداث غاربية واليت تسارعت فيها األامل نطقةوهذا ما ينطبق على امل ةطبيعتها الديناميكي

جياد صعوبة إ تناواجههنا لبحثنا عدادإعند فاليت عرفتها خالل ثورات الربيع العريب  ةالتحوالت اجلديد

السياسات ك ةمنفصل فهين وجدت إو  ةمراجع قليل هلذا املوضوع حيث وجدنا ةصيليأاملراجع التو املصادر 

يف وجدنا انعدام  اكم  ،سبتمرب 11حداث أبعد  مريكيةاأل ةو االسرتاتيجيأغاربية امل نطقةيف امل وروبيةاأل

  .ةاجللف ةجبامع نامبوضوع ةاملراجع املتعلق
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  :تمهيد

املقومات الطبيعية كاملوقع ، املساحة ، املناخ واملوارد املائية واملقومات البشرية املتمثلة يف حجم إن 

هي اليت  السكان وتركيبهم العمري واملقومات االقتصادية اليت تتمثل يف املوارد املعدنية والصناعية والزراعية

  .السياسي وقوة الدولةالوزن متثل 

لوتيكية واالقتصادية للمنطقة املغاربية بو ومن خالل دراسة هذا الفصل نستعرض املكانة واألمهية اجليو 

، هذه املكانة احليوية واحلساسة جتعلها حتتل مركزا عامليا متميزااليت تتوفر على جمموعة من املقومات واليت 

هلا وزن يف الساحة الدولية، وهذا من أجل بسط النفوذ وكسب اليت جعلتها حمل تنافس بني الفواعل اليت 

حلفاء جدد وفتح جمال اقتصادي لتصريف املنتوجات وجعل املنطقة كهمزة وصل مع باقي الدول ا�اورة 

ودراسة التحوالت السياسية يف املنطقة املغاربية ومظاهر هذه التحوالت والتهديدات األمنية اجلديدة اليت 

  .خاصة بعد التحوالت اإلقليمية واليت عرفتها بعض البلدان املغاربيةاحة املغاربية طرأت على الس

وبناء على هذه الدراسة يعترب هذا الفصل حمور رئيسي وأساسي لكونه فصل وصفي وتشخيصي 

ل يعاجل ملكانة املنطقة املغاربية و نظرة أوروبا والواليات املتحدة األمريكية هلذه املنطقة، وبالتايل فهذا الفص

  .جزء من إشكالية الدراسة بشكل مباشر، إضافة إىل توضيح الكثري من األسئلة املتعلقة بإشكالية الدراسة
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  المغرب العربي إقليمجغرافية : المبحث األول

إن كل من االهتمام األورويب والواليات املتحدة األمريكية باملنطقة املغاربية ينطوي بدرجة كبرية 

  .اخل...للمنطقة بكل أبعادها االقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية  اإلسرتاتيجيةعلى اخلصائص 

ويف هذا املبحث سنتطرق إىل أمهية املنطقة املغاربية أي تقدمي وصفة تعريفية للمنطقة ملا حتتويه من ثروات 

  .طبيعية ودميغرافية ، إضافة إىل املوقع اجلغرايف اهلام الذي حتتله دول هذه املنطقة 

  الموقع الجغرافي والفلكي للمغرب العربي: ب األولالمطل

  :التسمية –أ

إن منطقة املغرب العريب يف بعدها وعمقها احلضاري والتارخيي، عرفت يف املاضي تعدد تسميا�ا، 

، مع أن هذه التسمية تستدعي "فمن كان يأيت من الشمال مثل الرومان واألوروبيني يسميها مشال إفريقيا

غرب أو "من الشرق مثل العرب واألتراك كان يستعمل كلمة �موعة ، ومن كان يأيت إدخال مصر ضمن ا

أي عروس املغرب " أمانيت "، أما املصريون القدامى إسم إفريقياويدخل بالطبع األندلس وغرب " مغرب

  .واملغرب اإلسالمي روأطلق عليها أحيانا بالد األمازيغ أي الوطن احلر، وبالد الرببر ، واملو 

سندت كثريا إىل منطقة املغرب العريب هي أومهما تنوعت التسميات واختلفت فإن التسمية اليت 

اب العرب االجتاه األصلي الذي حيدد مغرب الشمس ، أما يف وهو مصطلح لغوي قصد به الكتّ " املغرب"

الفريقية من االصطالح أو املعىن املتعارف فهي األقاليم الواقعة غرب مصر واليت تشمل مشال القارة ا

مثلما استعملت   –الفتح ظروف اصطالح فرضته  –رمبا  –طرابلس إىل احمليط األطلسي ويرى البعض بأنه 

كلمة الشرق األوسط أثناء احلرب العاملية الثانية، حيث أن املسلمني وجدوا أنفسهم أمام أمساء غربية 

رب  نوع من التسمية املبهمة استعملها العيصعب استيعا�ا فأرادوا االستعاضة عنها بتسميات سهلة أو لعله 

  .كدليل على جهلهم هلذه املنطقة

يوصف كذلك بالكبري لتميزه عن دولة املغرب األقصى وبالعريب لتميزه عن دول مشال افريقيا يف جمموعة 

ار أنه يطل على البحر األبيض املتوسط الشيء الذي يعطيه خصوصية أثرت يف بالبلدان العربية مع اعت

  1.ته مع البلدان املتوسطية وأهلته ألن يلعب دورا حضاريا ضمن ا�ال املتوسطيعالق

                                                           
، دار احلامد للنشر )"2007–1989(احتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل االقتصادي واملعوقات السياسية "صبيحة خبوش، . د  1

  .75، ص2010، 1األردن، طوالتوزيع ، 



  المكانة االستراتيجية للمنطقة المغاربية والتهديدات االمنية الجديدة          :      الفصل األول

  

13 
 

ومغربيا عن العرب ، وأن هذه  ،ويرى البعض أن هذه اخلصوصية تعين متيز املغرب متيزا عربيا عن الغرب

  1.اخلصوصية هي املصدر األول يف صياغة املشروع الوحدوي املغريب مبنطلقاته وأهدافه وحدوده

  : الموقع والتضاريس -ب

، فإن املغرب العريب ميتد من الغرب إىل )موريتانيا  –املغرب  –اجلزائر  –تونس  –ليبيا (مبكوناته اخلمسة 

احلدود (شرقا ° 25و )الساحل األطلسي ملوريتنيا( اغرب° 17طوال أي بني خطي طول ° 42الشرق على 

حدود (مشاال ° 15ضا أي بني خطي العرض عر ° 19ومن اجلنوب إىل الشمال على ) الليبية املصرية

موزعة   2كلم  5.783.961: ويغطي مساحة تقدر بـ بنزرتمشال ° 37و) اجلزائر الصحراوية مع مايل

  : كالتايل

  2كلم  2.381.741اجلزائر  

  2كلم  1.759.540ليبيا  

  2كلم  1.032.455موريتانيا  

  2كلم  440.550املغرب  

  2كلم  136.610تونس  

  : كلم موزعة كااليت  7000ويبلغ طول الشريط الساحلي ملنطقة املغرب العريب حوايل 

  .كلم754ا موريتاني –كلم   1770ليبيا  –كلم   1835املغرب  – 1300تونس  –كلم   1200اجلزائر 

من  %42من مساحة اليابسة و %4.43من مساحة افريقيا و  %19ل و�ذه املساحة فهو يشك

  2.من مساحة املغرب العريب %41وتشكل اجلزائر وحدها ما نسبته مساحة الوطن العريب 

أما من حيث التضاريس فبلدان املغرب العريب تكتسي مميزات طبيعية متجانسة فوحدة تضاريسها ظاهرة 

للعيان يف جمموع الدول املغاربية ، ومتتلك هذه البلدان يف الوقت نفسه مناطق صحراوية مرتامية األطراف 

على األطلسي حبوايل كلم وأخرى   4200وواجهة حبرية مهمة إذ هلا ساحل على املتوسط يقدر حبوايل 

                                                           
  .75، ص1989، مارس 121حمسن عوض، حماوالت التكامل االقليمي يف الوطن العريب، املستقبل العريب، العدد   1
  .77، 76صبيحة خبوش، مرجع سبق ذكره، ص. د  2
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كلم من الصحاري انطالقا من موريتانيا غربا إىل ليبيا   4000كلم، كما أ�ا متتد على ما يزيد من   2600

  .شرقا

، تعترب ليبيا و موريتانيا بلدين صحراويني ) املغرب –تونس  –اجلزائر (غري أنه خالفا للبلدان املغاربية الثالثة 

  .ال يف جنوب موريتانيا واجلبل األخضر يف مشال ليبياما عدا منطقة وادي السنغ ساساأ

، ففي ساعه الكبرينظرا الت ،أما على املستوى املناخي يتجانس ا�ال املغاريب ويتميز بالتنوع يف الوحدة

باملناخ اجلنوب ة عموما، بينما يتميز بيض املتوسط مع درجة حرارة متوسطالشمال يسود مناخ البحر األ

يف موريتانيا وهذا االختالف يتناسب ° 50تشتد االختالفات احلرارية لتصل أو تفوق الصحراوي حيث 

  1.خرىأوتتميز بعدم االنتظام بني سنة و  -جنوب–مع تناقص معدالت األمطار باجتاه مشال 

  : كيبة البشرية ر الت - 1-3

 وهو الغالب املغرب العريب الكبري من عنصر بيولوجي أساسي هو العنصر العريببلدان يتشكل سكان 

وجتمعهم غالبا  اإلسبان و األتراك، باإلضافة إىل بعض العناصر كاألمازيغ، واألفارقة جنوب الصحراء،

أما اللغات املستخدمة فهي اللغة العربية ، و اللهجات . روابط الدين والعادات والتقاليد والتاريخ املشرتك

  .رنة مع اللغة العربيةاألمازيغية بتنويعا�ا املغاربية لكنها قليلة باملقا

يتوزعون مليون نسمة و  94حوايل  2015صائيات إححسب اخلمسة املغرب العريب يبلغ عدد سكان 

  2.بشكل خمتلف حسب الظروف الطبيعية واالقتصادية

 ، تفاوتا كبريا يف توزّع السّكان حسب املناطق يف دول املغرب العريبللسكان وقد رافق هذا التّطور اهلائل

، نظرا لوجود 2كم/ساكن 200فنجد مثال يف املناطق الساحلية تبلغ الكثافة السكانية ذرو�ا مبعّدل يفوق 

نّية معتدلة ترتاوح بني االبحر وتوّفر اخلدمات ومواطن الشغل، أما املناطق الداخلية فهي تضم كثافة سكّ 

  .2كم/ساكن 200/ 50

                                                           
، 1996مركز دراسات الوحدة العربية، ، بريوت، 1، ط" املغرب العريب يف مفرتق الطرق يف ظل التحوالت العاملية"عبد احلميد براهيمي ،   1

  29، 28ص
 http// :www.startimes.com: املغرب العريب الكبري أو مشال افريقيا ، على الرابط  2
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، وذلك يعود للمناخ الّصحراوّي القاسي، والفتقار الصحراء بيةيف املناطق اجلنو و تتضاءل الكثافة السّكانّية 

  1. ألبسط مقّومات احلياة، إضافة إىل غياب البنية التحتية

  .واجلدول التايل يبني توزيع السكان وبعض اخلصائص الدميغرافية للمنطقة املغاربية

  الوفيات حسبيبين عدد سكان المغرب العربي و نسبة الوالدات ونسبة : 01الجدول 

  2015سنة  إحصائيات
  

  الدول
وحدة (عدد سكان 

  )مليون نسمة

نسبة الوالدات في 

  الف نسمة

نسبة الوفيات في الف 

  نسمة

  %4.77 %24.74  40.4  الجزائر 

  %5.15  %21.02  33.6  المغرب 

  %5.20  %21.43  6.2  ليبيا 

  %6.36  %19.8  11.1  تونس 

  %7.96  %33.8  3.63  موريتانيا

  .2015الوطين لإلحصائيات لكل دولة الديوان : المصدر

  البعد التاريخي والثقافي: ب الثانيالمطل

أقطار  بالرغم من تعدد الروافد الثقافية يف منطقة املغرب العريب إال أن اللغة العربية تعد لغة مشرتكة بني مجيع

املنطقة ، كما أن الدين اإلسالمي يظل املرجعية األساسية داخل الثقافة السائدة لدى سكان املنطقة، كما 

  .أن التعددية العرقية املوجودة داخل النسيج السكاين قائمة على االتصال و ليس االنفصال

ريب عرب قرون ، فالتاريخ املغرب العصقل يضاف إىل هذا التجانس الثقايف املوحد ، وجود تاريخ مشرتك 

الذي ساهم يف متتني املشرتك للمجموعة املغاربية يعود إىل العصر القدمي، قبل أن يعززه دخول اإلسالم 

أواصر األخوة بني شعوب املنطقة ملدة عدة قرون قبل االستعمار الغريب الذي محل معه خمططات التجزئة 

  .والتفكك

                                                           
   http// :www.marefa.org:   املغرب العريب، املعرفة ، على الرابط  1
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م بقيادة عبد اهللا 647م والعلوم اإلسالمية إىل املغرب العريب عام لقد وصل املسلون األوائل لنشر اإلسال

ولكن التاريخ يسجل أن عقبة بن نافع قد لعب دورا مهما  1.سنة فقط 25بن سعد أي بعد اهلجرة بـ 

  .واليت أصبحت عاصمة إسالمية جديدة وواصل مهمته من املغرب األقصى 670بتأسيسه القريوان سنة 

إن غالبية القيم اليت جاء �ا اإلسالم مثل حترير العبيد والتسامح واألخوة والتضامن والعدالة االجتماعية 

واحلرية االجتماعية واملسؤولية وكذلك تطبيق القيم يف احلياة اليومية جعل السكان األصليني يتقبلونه بصدر 

ع مرور الوقت غري أنه تعرض لبعض مث عم فيما بعد مجيع الفئات مرحب وخباصة السكان احملرومني 

  .، منها تلك اليت قاد�ا الكاهنةدودة من قبل بعض السكان الرببراملقاومات احمل

غري أن بعض املؤرخني احلاملني لبعض االديولوجيات املعادية لإلسالم غالبا ما يربرون مثال الكاهنة لتربير 

لعريب لنشر اإلسالم غزاة مثلهم مثل سابقيهم الطرح الذي يعترب املسلمني الذين قدموا إىل املغرب ا

ون كغريهم وقد مت اعتماد هذا لت، و أن العرب الذين جاؤوا لتأدية هذه املهمة منذ القرن األول حموالحقيهم

اخللط لزرع البلبلة يف العقول وحماولة تقليص البعد احلضاري لإلسالم والتعاليم القرآنية والسنة النبوية 

  .الشريفة

اعتنــق املغــرب العربــي اإلســالم كنظام مرجعي وكمجموعة من املبادئ والقيم اليت تشــكلَ  أسس  وهكــذا

إن انتماء املغرب العريب إىل العامل اإلسالمي يعين توســيع الرقعة اإلسالمية على املستوى . شرعية الســلطة

ني امليالديني الثامن والثالث عشر، دخل احلضاري والثقايف، وميكن أن نالحظ يف هــذا الصدد أن بني القرن

عرب  .املغرب العريب يف مرحلة متيزت جبهود توحيدية وإرادة للحفاظ على استقالليته جتاه املشرق العربــي

، الدولة املوحدية قوية متماســكة كان هلا دور حاســم يف )الدولة املرابطية(تأســيس إمرباطوريــات ودول كربى 

   .2من العامل اإلسالمي باعتبارها جزءاً  املنطقة؛جتســيد خصوصية 

) باســتثناء بعــض ا�موعــات اليهوديــة القليلــة فــي املغرب األقصى(لــو املغرب العريب من التعدد الديين خي

وقد محاه ذلك مما ميكن أن ينشــأ عــن مثل هذا التعدد مــن نعرات وفنت طائفية . فاإلســالم دين اجلميع

   .أصبحت من مسات الواقع الدويل املعاصر

                                                           
  .33عبد احلميد براهيمي ، مرجع سابق، ص  1
، سلسلة أطروحات الدكتوراه ، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية ، " احلركات الوطنية واالستعمار يف املغرب العريب"حممد املالكي،   2

 .50، ص1993
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فــي املغــرب واجلزائــر، وأقلية إباضية يف ) أمازيغيــة(أما التعدد العرقــي فيه فينحصر بوجود جمموعات بربريــة 

لكن وضع هذه األقليات خيتلف جذريا عــن وضع األقليات فــي دول العامل، ذلك أن املغــرب . اجلزائر

   .يبدو أقرب إلــى التجانس العرقي، وال وجود فيه ملشــكلة عرقية ذات شأن - وجود الرببرحىت مع -العريب 

ويعود السبب يف ذلك إىل أنه مع دخول العرب إىل هذه املنطقة حصل بينهم وبني الرببر من قوة االندماج 

كمــا أن ما عرفته . ة فــي حينهفــي إثارة النعــرة الرببري اوالتفاعل ما أدى إىل إخفاق االســتعمار إخفاقا ذريع

بعــض دول املغــرب العريب فــي الســنوات األخرية من حماوالت إثارة املشــكلة الرببرية ال تعكس واقعا 

  1.موضوعي وخارجية غري خفية األسباب واألهداف ى، بل هو افتعال حمض تغذيــه قو  موضوعيا

 الثقافات واألجناس؛ على أساس من التآخي والوئام يف إطار منوذجا للتالقي بني العريباملغــرب  وهكذا يعدّ 

زت الوثيقة التأسيســية الحتاد املغرب العريب على اعتبار األبعاد الدينية واللغوية وقد ركّ . الدين الواحد

، وهو ما أمشل بني شعو�اوالتارخيية كمقومات أساسية لالحتاد؛ من شأ�ا املسامهة يف تسهيل اندماج 

  .الفكري والثقايف، ووضع برامج للتعاون الثقايفمن إقامة أسس التبادل  ليســه

   

                                                           
  .36- 35، ص2001، دار الفكر ، "مقاربة يف إشكالية اهلوية، املغرب العريب املعاصر"حممد صاحل اهلرماسي ،   1



  المكانة االستراتيجية للمنطقة المغاربية والتهديدات االمنية الجديدة          :      الفصل األول

  

18 
 

  الموقع االستراتيجي للمنطقة المغاربية أهمية : المبحث الثاني

شكلت املنطقة املغاربية منذ القدم نقطة وقيمة اسرتاتيجية ليست وليدة اليوم، فهي منطقة تالقي أربعة 

جيعلها يف موقع اسرتاتيجي مهم بالنسبة للقوى العاملية، خاصة للدول أبعاد جيو اسرتاتيجية وهو ما 

  .األوروبية والواليات املتحدة األمريكية داخل إفريقيا

  األهمية الجيو سياسية واالقتصادية: المطلب األول

  : الجيو سياسية األهمية-أ

يجية واجليو سياسية فهو ميثل مهزة إن املوقع اجلغرايف للمغرب العريب يعد من املواقع ذات األمهية االسرتات

حبكم وصل بني أوروبا وإفريقيا ما جعله ممر للتواصل احلضاري والديين ومركز للتبادالت االقتصادية والثقافية 

  .موقفه املطل على البحر األبيض املتوسط ، و هو يعترب نقطة التقاء لثالث قارات ، آسيا ، إفريقيا وأوروبا

ونظرا إلطالل بلدانه على البحر األبيض املتوسط فهي تعترب مهزة وصل إسرتاتيجية لكثري من الطرق املائية 

والتجارة الدولية، حبيث إذا نظرنا على سبيل املثال إىل مضيق جبل طارق فنجده يربط البحر املتوسط 

محر فنجدها تربط البحر األبيض باحمليط األطلسي ونصف الكرة األرضية، وأما قناة السويس عرب البحر األ

من البرتول املستهلك % 50املتوسط باحمليط اهلندي واهلادي، الشيء الذي جيعله ممرا للتجارة العاملية، إذ 

ل من إيطاليا واليونان وسويسرا والنمسا على نسبة كمن أوربا الغربية مير عرب املتوسط حيث تعتمد  

وبية للمتوسط، و أن أي توقف طويل لإلمداد سوف يتسبب يف من البرتول املتدفق باملوانئ اجلن% 100

  1.ا�يار إقتصاد هاته الدول

ظاهرة للعيان، يف جمموع الدول  تضارسها وتكتسي بلدان املغرب العريب مميزات طبيعية متجانسة كوحدة

همة؛ إذ هلا ســاحل املغاربية ومتتلــك يف الوقت نفســه مناطق صحراويــة مرتامية األطراف، وواجهــة حبرية م

كلم    4000متتد على مــا يزيد على  كلم، كمــا أ�ا  4200على البحر األبيض املتوسط طوله أكثر من 

  .إىل ليبيا شرقا امن الصحاري؛ انطالقا من موريتانيا غرب

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية ، جامعة سعيدة ، " التنافس الفرنسي األمريكي يف منطقة املغرب العريب"هنون نصر الدين،   1

  .35، 34، ص2015
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ومصــادره البحرية، وخباصة ثرواتــه املعدنية، من  ا لرتكيبته الطبيعية واملناخية والنباتيةوإمجــاال فإنــه نظــر 

احلديدية، فإن املغرب العريب يشكل متاثالً   ـى املعــادن احلديديــة وغيــر احملروقات الســائلة والغازيــة إلـ

  .واضحا

ومايل والسنغال  فمن احمليط األطلســي إىل مصر والســودان شــرقا، ومــن البحر املتوســط حتــى تشــاد والنيجــر

كما  1.جنوبا، ميثل املغرب العربــي نقطة التقاء مهمة يف االتصاالت الدولية، ويتمتــع مبوقــع اســرتاتيجي مهم

فعلى  يشكل البحر األبيض  املتوسط احد ا�االت اجليواسرتاتيجية األكثر حساسية يف العالقات الدولية

وما يتمتع به من موقع اسرتاتيجي مهم جدا وكذالك الثروة  واتر الرغم مما حيتويه املغرب العريب من ث

كثرية �دد الدول  وخماطر   بل يعاين من �ديدات البلدان املتخلفة  أواال انه يعترب من املناطق  ،البشرية

يف مجيع الوحدات السياسية إال أن املغرب  �ا تؤثرأواالفراد رغم ان هذه التهديدات تتميز بالعاملية مبعىن 

  2.لعريب يعرفها حبدة كبرية ا

ال خيتلف اليوم اذ تضع الواليات املتحدة والقوى الكربى نصب عينيها عن هذه االمهية اجليوسياسية  واألمر

للمنطقة األورومتوسطية من أجل حتقيق التوازنات الكربى المرباطوريتها العاملية ويف السياق دخلت دول 

الضفة اجلنوبية للمتوسط ادراكا هلذه األمهية ولوقف الزحف  االحتاد األورويب مسار الشراكة مع دول

  3.األمريكي اجتاهها

  : األهمية الجيو اقتصادية والتجارية-ب

اهلامة اليت تشكل تتمتع منطقة املغرب العريب مبكانة معتربة من حيث حجم و نوعية املوارد االقتصادية 

موارد اقتصادية كبرية ومتنوعة تتوفر على أساس الصناعات املتنوعة ومصادر الطاقة القتصاديا�ا، فهي 

   .موزعة بني الدول اخلمس

 5مصادر الطاقة التقليدية كالنفط حيث يتجاوز األحتياطي منه فاملنطقة املغاربية تتوفر على كم وافر من 

ايل مصادر الطاقة املتجددة و  إضافة، )3م مليار 6100(الغاز يزيد عن و ) مليار برميل 50.6( مليار طن

                                                           

  378، دراسة استشرافية، جامعة الرباط، ص"املغرب العريب التفاعالت احمللية واإلقليمية اإلسالمية"العلي حامي الدين، . عادل مساوي ، د 1 
  .35هنون نصر الدين، مرجع سبق ذكره، ص  2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم " التنافس األورويب األمريكي يف منطقة املغرب العريب بعد احلرب الباردة"فلة ابتسام قادة ،   3

  .20، ص2017،  3السياسية، ختصص دراسات أمنية دولية، جامعة اجلزائر
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با طمكانيات كفيلة بأن جتعل منه قيد و النحاس و الذهب و كل هذه االكذلك الفوسفات و احلد

  . متميزا اقتصاديا

  :فان املغرب العريب يتوفر على ما يلي إمجاليةوبصفة 

  

 50 7.34من النفط و من االحتياطي العاملي %4.58النفط أي ما يعادل  مليار برميل من% 

  .من االحتياطي العريب

 6100 من  %17.58و من االحتياطي العاملي  %3.93من الغاز أي ما يعادل  3مليار م

  .االحتياطي العريب

 44  من االحتياطي العاملي  %34مليار طن من الفوسفات أي ما يعادل.  

 134  من االحتياطي العاملي  %16.6الفحم أي ما يعادل مليون طن من.  

 210  من االحتياطي العاملي %10مليون طن من الكوبالت أي ما يعادل ال.  

 45  1.من االحتياطي العاملي  %2مليون طن من الزنك بنسبة  

على أكرب على ثروة نفطية معتربة و تستحوذ ليبيا واجلزائر كره فمنطقة املغرب العريب تتوفر وكما سبق ذ 

حصة من حيث احتياطي النفط يف منطقة املغرب العريب وهذا االحتياط مرشح للزيادة وذلك بفعل 

  .عمليات التنقيب واالستكشاف 

إضافة إىل النفط تتوفر منطقة املغرب العريب على احتياطي هام من الغاز الطبيعي و الذي يتواجد بكل من 

  .من االحتياطي العريب 17.59من االحتياطي العاملي  %3.93ويشكل ما نسبته  اجلزائر وليبيا

ومتتلك اجلزائر خامس اكرب احتياطي للغاز الطبيعي يف العامل وهذا بعد كل من روسيا وإيران والواليات 

 1.4املتحدة األمريكية وقطر وثاين أكرب مصدر له يف العامل ، وثاين أكرب مصدر للغاز ألوروبا إذ تصدر 

  .ر ميتدان حتت مياه البحر املتوسطغاز كل سنة إىل أوروبا من خالل خطي أنابيب التصديمن ال 3تريليون م

مليار طن  185واملقدر بـ  عاملياكما حيتوي املغرب العريب على أكثر من ثلث احتياطي الفوسفات املتوفر 

 %1.16انتاج االنتاج العاملي ، وتتوفر على نسبة  1/5من االحتياطي العريب و يوفر انتاج  %85وعلى 

  .2من االنتاج العاملي بالنسبة للحديد

                                                           
  .89، صجع سبق ذكرهمر صبيحة خبوش، نفس   1
  .92-90، صذكره قبسد صبيحة خبوش ، مرجع   2
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 وباإلضافة إىل املوارد الطاقوية اليت تزخر �ا املنطقة املغاربية يف املغرب العريب أيضا ميتلك مؤهالت فالحية

  .وزراعية متكنه من أن يكون قطبا فالحيا بامتياز

من بلد إىل آخر، فنجد اجلزائر و ليبيا أن جممل  أما بالنسبة لالستثمار األجنيب يف املنطقة املغاربية فتختلف

االستثمارات األجنبية ترتكز بشكل كبري يف جمال احملروقات، و هذا إىل طبيعة االقتصاد يف البلدين الذين 

يعتمدان على االقتصاد الريعي، أما املغرب و تونس فيرتكز اإلستثمار األجنيب يف قطاعات أخرى كالسياحة 

عدم امتالك هذين البلدين ملقومات طبيعية كالبرتول والغاز الطبيعي ، أما موريتانيا فيمكن والصناعة، وهذا ل

تراجع االستثمار األجنيب فيها وهذا لغياب بيئة مناسبة تساعد على االستثمار بسبب عدم االستقرار 

  1.السياسي لكثرة االنقالبات �ذا البلد

  األمريكيةو  األوروبيةالمغاربية في السياستين  اإلستراتيجية األهمية: المطلب الثاني

  األوروبيةأهمية الدول المغاربية في السياسة -أ

يف أن امتداد أوروبا ال يأيت يف اجتاه األطلسي  ةلدول األوروبيلتكمن أمهية منطقة املغرب العريب بالنسبة 

  : وإمنا يأيت يف اجتاه البحث عن هوية مستقلة ألوروبا حبيث ميكن أن تكون يف اجتاهني

اجتاه أوروبا حنو أوروبا الشرقية، وخاصة بعد التحوالت اليت شهدها العامل وسقوط املنظومة الشيوعية،  - 

  .وغريها من التحوالت

لبحر األبيض املتوسط واملنطقة العربية، وخصوصا املغرب العريب نظرا ملا تشكله هذه املنطقة اجتاه حنو ا - 

من تأثري بالغ على الصناعات الغربية المتالكها النفظ واتساع أسواقها االستهالكية، زيادة عن قرب املنطقة 

حبكم اإلرث التارخيي املستمد من املغاربية من الدول األوروبية، واهتمام دولة حمورية باملنطقة، وهي فرنسا 

احلقبة االستعمارية، حيث جند املغرب و موريتانيا على سبيل املثال قد لعب كل منهما دورا حموريا يف مترير 

االسرتاتيجيات الفرنسية داخل أفريقيا، من خالل سياسة �دف إىل احلفاظ على التوازن االسرتاتيجي بني 

  2 .التعامل معها و مراقبة تدفق التوازن االقتصادي و الدميغرايف دول املنطقة، واحلفاظ على قنوات

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية ، جامعة سعيدة ، " التنافس الفرنسي األمريكي يف منطقة املغرب العريب"هنون نصر الدين،   1

  .50، ص2015
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف " نطقة املغرب العريب منذ �اية احلرب الباردةالتنافس االورويب االمريكي الصيين على م"مرمي منصوري،   2

  .63، 62، ص2014العلوم السياسية ، جامعة باتنة ، 
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يف ظل التهديدات االمنية  كما تعترب املنطقة كذلك ذات أمهية قصوى للحفاظ على أمن أوروبا خصوصا

ضد اهلجرة الغري شرعية و اجلرمية املنظمة، واإلرهاب من خالل مشاريع كاالحتاد  اجلديدة، وخصوصا

، و توقيع اتفاقية للتبادل احلر يتم  2وميد  1املتوسطي و ما يلحقه من مشاريع مكملة كربنامج ميد 

  1.سنة حىت يصبح مطابقا ملعايري التجارة العاملية 12تفعيلها تدرجييا خالل 

كسوق  السوق املغاريب أمهيةيف  األوروبيةبالنسبة للسياسة  املغاربيةتظهر أمهية املنطقة  وكما مت ذكره سابقا

األورويب كالنهر الصناعي العظيم أمام الصادرات األوروبية و ما تفتحه من فرص استثمار لالحتاد  نامي

والنفط والعديد من املواد ومشروع أنابيب نقل الغاز اجلزائري إىل أوروبا ، وكذلك احتياطات الغاز بليبيا 

  2.األولية كالفوسفات واحلديد واليورانيوم ، كلها عوامل جذب اهتمام االقتصاد األورويب و تأمني استقراره

  :دول المغاربية في السياسة األمريكيةالأهمية -ب

املغرب العريب   االرتكاز على منطقةللمنطقة املغاربية يف السياسة األمريكية يف  اإلسرتاتيجيةتكمن األمهية 

كنقطة اتصال اسرتاتيجي طبيعية مبنطقة الشرق األوسط اخلليج، أفريقيا جنوب الصحراء، وصوال إىل احمليط 

أسيا، و األطلسي، وهو حزام اسرتاتيجي مرتابط للمصاحل األمريكية عرب ثالث قارات رئيسية أوروبا أفريقيا 

  . ويشكل ساحل دول مشال أفريقيا أمهية إسرتاتيجية كبرية يف تامني معرب البحر األبيض املتوسط

كما �دف السياسة األمريكية إىل ضمان استقرار املنطقة وتفادي أي توتر إقليمي يضر باملصاحل 

 اجلزائر واملغرب من الرهانات االقتصادية اإلسرتاتيجية األمريكية فيه، ويعترب حسن إدارة التوازن اإلقليمي بني

   3.األساسية لإلسرتاتيجية األمريكية يف ضمان استقرار املنطقة

، أن منطقة املغرب العريب تشكل 2001سبتمرب   11وترى االسرتاتيجية االمريكية اجلديدة ملرحلة ما بعد 

حماولة نقل قاعدة  منطقة اسرتاتيجية لشل وحماربة اإلرهاب خصوصا مع الطرف اجلزائري هذا فضال عن

  .افريكوم من أملانيا إىل اجلزائر

                                                           
 .11/10/2014، موقع جريدة االهرام على االنرتنت يوم " اوروبا واملتوسط ، من برشلونة اىل سياسة اجلوار"حممد مطاوع،   1

http// :dijital.ahram.org.eg/articles.aspx ?serial=221585&eid=725 
 .73، جملة احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ص"املغرب العريب كمنطقة للتنافس األورويب األمريكي"بالة عمار، . أ  2
  .64مرمي منصوري، مرجع سابق، ص  3
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وما يالحظ من زيادة اهتمام الواليات املتحدة األمريكية باملنطقة املغاربية من خالل املشاريع االقتصادية و 

زيادة حجم التبادالت التجارية مع دول املنطقة خلدمة االقتصاد األمريكي واالسرتاتيجية األمريكية على 

  .الدويل أيضااملستوى 

إىل اجلزائر دور بالغ  2014سنة حيث كان لزيارة جون كريي وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية 

األمهية يف قبول الطرف اجلزائري بتزويد أوروبا بالغاز الصخري يف حماولة لتضييق اخلناق على روسيا يف 

وبا، كون روسيا من أهم املنابع الطاقوية قضايا دولية خصوصا يف أوكرانيا وفك الضغط الروسي على أور 

  .ألوروبا عموما وأملانيا خصوصا باعتبارها أهم مستهلك الغاز والطاقة الروسية

ومن خالل أمهية املغرب العريب للواليات املتحدة األمريكية ميكن اإلشارة إىل تواجد األسطول البحري 

الت البحرية، وتأمني حاجيا�ا الطاقوية باإلضافة غرض تامني املواصلاألمريكي السادس يف البحر املتوسط 

، زيادة على 2000إىل إشراك دول مغاربية يف مناورات عسكرية إىل جانب حلف الناتو مثل اجلزائر سنة 

ستات حول التبادل ن، ومشروع ايز 2004عقد قمم و مؤمترات مبشاركة الدول املغاربية مثل مؤمتر اسطنبول 

  1.حملروقاتالتجاري واالستثمار يف ا

فبعد . األمريكيـة ملف الصحراء الغربية لتحرز تقدما جديدا يف عملية االخرتاقالواليات املتحدة اسـتثمرت و 

اجلزائـري حـول هـذا  -أن كـان امللـف حكـرا علـى فرنسا اليت عملت ولفرتة طويلة على إدارة التناقض املغريب

الـيت تـرتبط " منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة "مطروحة علـى  املوضـوع ومـا ساعدها على ذلك أن املسألة ظلت

إال أن نقـل امللـف إىل األمـم املتحـدة بعـد اعتـراف منظمـة الوحدة اإلفريقية باجلمهورية . بسياسية فرنسا

االختصاص "اعترب عمليا حتويله من دائرة  اليت عادت إليها مؤخرا الصحراوية، وانسحاب املغرب من املنظمة

إال أن املالحظ حول املوقف األمريكي جتاه الصحراء الغربية  إلشراف األمريكي املباشر،اإىل دائرة " فرنسيال

هو أنه مل يعرب عن احنياز صريح ألحد الطرفني بل سار يف ركب التوجهات الفرنسية املنقسمة بني إغراء 

كعمود منوذج للمبادرات األوروبية يف   الغاز اجلزائري والدور االقليمي للمغرب يف إفريقيا و الشرق األوسط

                                                           
  :خالد بومنجل، دور العامل احلضاري يف التفاعالت املغاربية على املستوى الدويل، احلوار املتمدن، متحصل عليه من الرابط  1

Htpp://www.ohewar.org/s.osp?aid=532097=0&cid=0&.v=&i=0&9 
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املنطقة وخاصة تلك املتعلقة بالدفع بإسرائيل كالعب فاعل ومقبول يف املنظومة األورومتوسطية مثل مسار 

  1برشلونة واالحتاد من أجل املتوسط 

  خريطة توضح االهمية االستراتيجية للمغرب العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Microsoft Encarta 2009:  المصدر

   

                                                           
 .276بالة عمار ، نفس املرجع السابق، ص.أ 1
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  الية التهديدات االمنية الجديدةالتحوالت السياسية في المنطقة المغاربية وإشك:المبحث الثالث

حدثا مفصليا ونوعيا نظرا ملا شهدته املنطقة املغاربية والعربية عموما من حتوالت  2011لقد شّكل مطلع 

املنطلق لألحداث الشعبية اليت سياسية مل تشهدها من قبل واليت كانت بدرجات متفاوتة فشكلت تونس 

اجتاحت البلدات العربية، أما ليبيا فدخلت يف دوامة من العنف ويف نفس السياق املغاريب شهدت اجلزائر 

  .وموريتانيا واملغرب احتجاجات شعبية اضطرت األنظمة إىل إصالحات ذات طابع دستوري

متها املوجات اجلديدة من احلركات وامتدت تأثري هذه التحوالت لتشمل فواعل أخرى ، كان يف مقد

  .اإلرهابية وخماطر اهلجرة غري الشرعية وفوضى السالح يف ليبيا

  في دول المغرب العربي ةمظاهر التحوالت السياسي :األولالمطلب 

  ةالتونسي ةالثور  أـــ

الذي  هبنظام طاحةاإلو  السعوديةىل إعائلته و روب الرئيس التونسي هىل إ أدتاليت  ةالتونسي ةمثلث الثور 

 17يف العامل العريب كان انطالقتها يوم  ةجديد ةمرحله تارخيي ةو بداي ةفارق ةعاما عالم 23استمر ملده 

مث  ة عن تراكم االحتقانات االجتماعيتعبريكسيدي بوزيد   ةعل على انتحار البوعزيزي يف واليديسمرب كرد ف

  1.للبالد ةاملناطق الغربيية عديدة يف اجلنوب و داخلمشلت جهات 

وعدم وجود  ةمن بطال املوجودةني للكثري من السلبيات فضالرا  املتظاهرين  أالفوانطلقت املظاهرات وخرج 

املظاهرات مدنًا عديدًة يف تونس وكان  وتفاقم الفساد داخل النظام احلاكم حيث مشلت ةاجتماعي عدالة

 معه محاسهم وشجاعتهم يوماً بعد يوم، وبدأ األمر خيرج عن نطاق ايدز تالثوار يتزايد بشكل مستمر وي عدد

حممد علي  ساحةتونس انطالقا من  للعاصمة الشعبيةالضواحي  إىلاالحتجاجات لتصل  2السيطرة األمنية،

 بورقيبةشارع  تمواقتح األمنكسرت حواجز   ،متظاهر ألف 100من  أكثر ةضخم ةعقل يف مظاهر م

ن أوالالفت  .." رحلإ ...رحلإ ...رحلإ"املتظاهرين بصوت واحد وليهتف  الداخلية ةمام بنايه وزار لتصل أ

 ةوكذا مجيع الشرائح املهني  ء اخل طفال ونساأفيها مجيع فئات ا�تمع من شيوخ و  تهذه املظاهرات شارك

                                                           
، مصر، مركز األهرام للدراسات "ع الثورة ضد نظام بن علي يف تونس، السياسة الدوليةالتهميش الشامل، عوامل اندال"كمال بن يونس،    1

  .59، ص2011، أفريل 184السياسية واالسرتاتيجية، العدد 
  : ،  اهليئة العامة لالستعالمات على الرابط"الثورة التونسية ، األسباب ، عوامل النجاح"علي عبده حممود ،   2

http://www.sis.gov.eg/Newvr/8/34.htm 
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 تاحباالنف ةاملطالبلتشمل تطورت  وإمناوالتشغيل الوظيفية ومل تقتصر مطالبها على احلقوق  ةواالجتماعي

 1.ةاالجتماعي العدالةالفساد وحتقيق  ةوحمارب واإلعالميالسياسي 

العابدين بن علي عن مهامه بعد  ىل تنحي الرئيس السابق زينإبشكل مفاجئ  ةالتونسي حداثأبدت األ

 ةمنطق هوذلك يف تطور دراماتيكي مل تشهد ،البالد ةجانفي و مغادر  14املظاهرات مساء من  ايوم 15

  .األوسطفريقيا والشرق إمشال 

مرحلة عرفتها التجربة التونسية هي مرحلة التأسيس الدستوري عرفت فيها تونس إجراء أول  إن أهم

انتخابات دميقراطية نزيهة رغم أ�ا متت يف شروط املنظومة القدمية ، أفرزت نتائج هذه االنتخابات فوز 

قادت سنتني من مرحلة  تل من أجل العمل واحلرياتالنهضة، املؤمتر ، وحزب التك: الرتويكا(ثالث أحزاب 

التأسيس الدستوري غري أن النزاع اإلديولوجي الذي بدأ يطفو على السطح أدى إىل االنزياح األول يف 

مسلسل التحول حنو الدميقراطية وعرفت هذه املرحلة جمموعة من االجنازات من بينها إعداد دستور 

دة سنتني بسبب االختالف بني املرجعيات حول هوية الدولة ونظام دميقراطي والذي استغرقت صياغته م

  .احلكم وحقوق املرأة وكذا اجناز انتخابات برملانية ورئاسية وإرساء قانون للعدالة االنتقالية

ورغم م يبدو من جناح التجربة التونسية اليافعة يف اجناز مراحل االنتقال الدميقراطي العسرية ، إال أن واقع 

ال ميكن أن خيفى عن أنظارنا براعة وتقنيات هذا االنقالب اهلادئ الذي حققته مكونات الثورة احلال 

هو ما أراده الشعب من خالل آلية املضادة بصفة تكون ساحقة وغري قابلة للتشكيك باعتبار أن ما أجنز 

  2.االقرتاع الدميقراطي

 بني ما ميكن تسميته بالنخبويف خضم هذه التجاذبات أضحت تونس تعاىن حالة صراع سياسي 

 القدمية والنخب اجلديدة خالل املرحلة األوىل من مسار التحول الدميقراطي الذي شهدته الدولة بإجراء

من  انتخابات ا�لس التأسيسي واختيار الرئيس الذي يقود ذلك املسار يف مرحلته االنتقالية وما يرتبط �ا

تم عربها عملية التحول تلك، وبشكل عام عرف املشهد تأسيس وتكوين مؤسسات وهيئات انتقالية ت

 السياسي يف تونس بعد احلراك الشعيب حالة من التنوع وجتلي ذلك على حنو خاص أثناء انتخابات رئاسية

وفاز فيها مرشح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي يف مرحلة ثانية  2014نوفمرب  23اليت جرت يف 

  .واليته املنصف املرزوقيبينه وبني الرئيس املنهية 

   

                                                           
احلركة االحتجاجية يف تونس وميالد املوجة الثانية من التحرير السياسي، املستقبل العريب، لبنان، مركز دراسات الوحدة "ناجي عبد النور،   1

  .131، ص2011، ماي 387العربية، العدد 
  24⁄01⁄2017، "رب يف التحول السياسيالتحول السياسي بني حماوالت االجهاض وفرص التحاور، جتا"د صباح العمراين،   2

    https :⁄⁄www.Aljamaa.net: متحصل عليه من املوقع االلكرتوين
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  :ومؤشرات الفشل الثورة الليبية-ب

فتحولت  1969إىل احلكم يف سنة " معمر القذايف "غريت ليبيا يف سياستها اخلارجية منذ وصول العقيد 

من األقطار العربية إىل اإلفريقية حيث حاول القائد اللييب اعتبار ليبيا مرتبطة أكثر بإفريقيا عن كو�ا مرتبطة 

العريب املشرتك وببعض القادة ونصب نفسه بالعامل العريب ، وكان الزعيم اللييب يستهزئ مببادرات العمل 

فيها ما الحظ ملك ملوك إفريقيا ، فتوجهت الديبلوماسية الليبية إىل إفريقيا إذ ارتفعت نسبة اإلستثمارات 

الدعم اللييب فيما يتعلق بالتأثري الثقايف والديين يف القارة من خالل بناء املساجد واملراكز اإلسالمية يف 

  1. الصحراء اإلفريقية

يف ليبيا وتأثرت مبا حدث يف تونس ومصر  االقليمية ا�اورة تسارعت األحداث األحداثومع تطور 

شخصية ممثلة �موعة ) 213(، أصدر 2011فرباير  15فبدأت االحتجاجات واملظاهرات يف ليبيا يف 

من الفصائل والقوى السياسية والتنظيمات واهليئات احلقوقية الليبية، بيانًا، يطالبون فيه بتنحي قائد الثورة 

  2.طةالليبية معمر القذايف عن السل

نشاء ا�لس الوطين االنتقايل الذي تلقى الرتحيب والدعم الغريب على إنفسهم وقاموا بأونظم املعارضون 

مارس من نفس السنة قرر جملس األمن  17وجه اخلصوص، حيث بدأت املواجهات بني الطرفني ويف 

 19ات جوية، يف وذلك بالقيام �جم. ىل استخدام القوة العسكرية ضد جيش القذايفإوجوب اللجوء 

مارس حدثت عملية عسكرية دولية مببادرة من فرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية على 

طرابلس ، و بعد ثالثة أيام من مقتل القذايف وسقوط سرت ، أعلن ا�لس الوطين االنتقايل بأن ليبيا 

اب مظاهر الدولة وبروز صراع بني القوى اليت والذي اتسم بغيحتررت بالكامل، ليبدأ عهد جديد يف ليبيا 

د القذايف هوالنخب املوروثة من عمعارضة من اخلارج، من متثلت يف قوى الداخل أو أفرزها هذا احلراك، 

يرتبط تكاثر عدد امليليشيات، و ، 3طة يف ليبياالثروة والنفوذ والسلواملعارضة،  ه أو املنشقة عنهسواء املؤيدة ل

وره إىل الوسائل اليت أطيح بالقذايف من خالهلا، اليوم إىل عدد من اخلصائص األخرى الذي يعود يف جذ

                                                           
  .40هنون نصر الدين ، املرجع السابق، ص  1
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة "التحديات األمنية اجلديدة يف املغرب العريب"سعيدي ياسني،   2

  .73وهران، ص
  .01، ص04/06/2014، منتدى البدائل العريب للدراسات "الصراع يف ليبيا بني احلسم والتوسع واالستنزاف"حممود بيومي،   3
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ومتثيلية وشرعية بشكل كامل، وهناك االنقسامات فعالة هناك من جهة غياب حكومة ف. للمشهد السياسي

 األزمة الليبية وتصاعد موجات، كل هذه األوضاع سامهت يف تعميق من جهة أخرىا�تمعية الكبرية 

ضعاف وإالعنف والصراع، �دف االستحواذ على أكرب قدر من النفوذ ووالء املواطنني الليبيني من جهة، 

وهكذا أصبحت ليبيا تصنف ضمن خانة الدول الفاشلة وهذا للغياب  ثانية،األطراف األخرى من جهة 

  1.التام ملؤسسات الدولة

  : الشعبية في الجزائر، المغرب وموريتانيا حركة االحتجاجات -ج

رغم حمدوديتها موجة من االحتجاجات واملظاهرات ) اجلزائر، املغرب، موريتانيا(املغاربية شهدت الدول 

، واحلركات الالنظامية بعض التنظيمات السياسية املعارضةالشعبية حيث احنصرت يف إطار ضيق يتمثل يف 

  .)منظم كاألحزاب السياسية اليت ال ختضع ألي تأطري حركي(

جتاحت فا األحداثمبنئى عن  ا�اورةمل تبق الدول عنها  نتجأشهدها تونس وما تويف ظل التحوالت اليت 

بالتغيري  املطالبةيف املظاهرات  ةموريتانيا حركات احتجاجيه متمثل اجلزائر املغرب  األخرى ةالبلدان املغاربي

  .املعارضة السياسيةضيق يتمثل يف التنظيمات  إطاريف احنصرت اليت  الشعبية حمدوديتهارغم 

النظام  بإسقاط للمطالبةنواكشوط  ،املوريتانية العاصمةفي موريتانيا خرجت مظاهرات يف عدد من مناطق ف

ورفع املتظاهرون الشباب  هؤالء والتغيري حسب قول  اإلصالحبعد فشلها يف حتقيق مطالب  واحلكومة

و بعد ساعات من االعتصام جبوار  ،تطالب بوقف نزيف الفساد وتشغيل الشبابتافات ه واالفتات وردد

 ةويف حماولاملعتصمني بعض املتظاهرين واعتقلت عدد من  الشرطة توسط نواكشوط فرق الرئيسية الساحة

االخرتاع  ةبعد فشل حماول الساحةدخول  وايف مقر الربملان و حاول املعارضةلدعم الشباب جتمع نواب من 

نظام الرئيس حممد  بإسقاطدى املنادين لرمزا  الساحة وأصبحتمنعتهم من االقرتاب  الشرطةلكن قوات 

 .ولد عبد العزيز

جل أالتضامن من  إىلو االحتجاجات يف موريتانيا التحركات فيفري اليت تقف خلف  25 ةودعت تنسيقي

 2.يف البلد واإلصالحانتزاع احلقوق وفرض التغيري 

                                                           
1
، 115مجموعة األزمات الدولیة، المحافظة على وحدة لیبیا التحدیات األمنیة في حقبة ما بعد القذافي، تقریر الشرق األوسط   

  .5، ص14⁄12⁄2011
  : 16⁄02⁄2018: ، تاريخ الدخول2011االحتجاجات املوريتانية، : من موقع وكيبيديا  2

http://www.wikipedia/wiki/2011 
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وشكلت النداءات اليت أطلقها نشطاء مواقع التواصل االجتماعي مبثابة البداية الفعلية لالحتجاجات 

فرباير، تزامنا مع أوىل احملاوالت امليدانية أين قرر  25الشعبية يف موريتانيا، ومتخض إنشاء تنسيقية شباب 

الرغم من الضغط الذي مارسته الشباب تنظيم اعتصام مفتوح حىت حتقيق مطالب احلركة االحتجاجية، و ب

احلركة االحتجاجية يف موريتانيا، والبوادر اليت كانت تشري إىل مساعي احملتجني يف الرتكيز على تكرار 

النموذج التونسي واملصري من خالل حماكاة الشعارات، وكذا االعتصامات يف الساحات الكربى، وتعبئة 

مطالب  ةتلبي إىلالرئيس عبد العزيز  ةبقياد احلكومة تبادر ف 1.اجلماهري يف أيام العطل خاصة يوم اجلمعة

 املعارضةاحلوار السياسي مع  إجناحبلون الربيع العريب من خالل  بإصالحاتاحلراك االجتماعي و القيام 

 ة التخفيف من حد مهمةوقد جنح ولد عبد العزيز يف  إسرائيلقطع العالقات مع و وتوفري االمن  املعتدلة

، واستطاع أن يتحول مبطالب احملتجني من رحيل النظام، إىل إطالق وتطور الفعل االحتجاجي يف موريتانيا

  2.ورشات إصالح وطين شامل، مبشاركة قوى املعارضة، اليت شاركت يف حراك الشارع املوريتاين

 واملطالبة النظاميت عصفت �ا رفضا لسياسات ال االحتجاجيةجتارب من احلركات  ةت اجلزائر بعدلقد مر 

 أكتوبر أحداثغضب شعيب كربى يف  ةول بلد عريب يواجه موجأاجلزائر ف والسياسية االجتماعيةباحلقوق 

 ةنظام دميقراطي مبين على التعددي النظام و بناء نفتاحالوىل أ ةىل حماولإاملظاهرات تلك  وأدت 1988

على هدف مشرتك واستطاع  اإلسالميمع التيار  ةجزء من السلط التقاءفشلت بسبب  ةلكن التجرب احلزبية

سامهت العديد من و قد  ة،الدميقراطي ةىل وضع حد للتجربإدت أ ةعلى البالد مواجه ان يفرضأالطرفان 

 اإلصالحرافع شعارات  2011ىل الشوارع مطلع عام إالعوامل يف شحن الشباب اجلزائري الذي خرج 

 ةائرياجلز  ةللحال ةعن املالمح التفصيلي ةجاجات وبقو االحت وقد كشفت هذه ،وضاعهمأبتحسني  اومطالب

 حيف طر  ةشكال متعددأذه االحتجاجات اختذت ه ،3ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةختلف جتليا�ا السياسيمب

مثل السكر والزيت حيث تويف مخسه  ةاملواد الغذائي ةخاص األسعارغالء مثل من املطالب  ةجمموع

من االحتجاجات  ةوتعد هذه املوج ة،و بعض املدن اجلزائري ةجرحيا يف العاصم 60زيد من أشخاص و أ

لغرض بعض عمليات التخريب ة، واقتصر على ن العنف مل يتعدى الرمزيأرغم من عنف اليت عرفتها بالاأل

                                                           
  .6، ص2013مركز اجلزيرة للدراسات، ،: ، الدوحة"الربيع العريب، االستثناء املوريتاين"ابراهيم، احلاج ولد   1
  : يف ظل الربيع العريب، ا�لة اإلفريقية للعلوم، على الرابط) اجلزائر، املغرب، موريتانيا"(بوحنية قوي،   2

http://www.mospolitiques.com/ar/index.php/ar/93–ocaar/268mog 
، السياسة الدولية، مصر، مركز األهرام للدراسات "الزبري عروس، االنتفاضة العصية، اخلصوصية اجلزائرية يف استيعاب االحتجاجات الشعبية  3

  .89، ص2011، أفريل 184السياسية واالسرتاتيجية، العدد 
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 لألوضاع ةغري مستقر نتيج إقليميسياق وضع  ن يف كو�ا جاءت يفيكملكن االختالف  ،لفت االنتباه

 .ساليت كانت تعرفها تون

املعارض " جل الثقافة والدميقراطيةأالتجمع من "كما عرفت األحداث بتلك املسريات اليت اعتزم حزب 

ومت اختيار يوم السبت من كل أسبوع باعتباره  2011تنظيمها يف سياق الظروف اليت عرفتها اجلزائر بداية 

شهد اجلنوب اجلزائري هو اآلخر العديد من يوم عطلة لتنظيم مسريات باجلزائر العاصمة، كما 

ية احمللية وارتفاع االحتجاجات اليت تباينت يف أسبا�ا ومد�ا الزمنية، كأحداث ورقلة بسبب ضعف التنم

وكذا أحداث غرداية ذات اخلصوصية اليت تكتسي طابع الركود عادة، وتتجه حنو منحى نسبة البطالة، 

  1.أسلوبا تبادليا بني أطراف األزمة، رغم مساعي التهدئة تصاعدي تارة أخرى، وتتخذ من العنف

باإلضافة إىل ما سبق، جند االحتجاجات املهنية اليت تعرفها خمتلف القطاعات واملؤسسات، و�دف إىل 

حتسني الوضع املهين واالجتماعي للعمال، وهي اليت تعرب عن نفسها عن طريق اإلضرابات القطاعية 

  .الوطينواملسريات ذات البعد 

هذا الوضع دفع الدولة إىل إحداث عديد من التغيريات املهمة على املستوى السياسي يف اجلزائر وأهم هذه 

ضرورة إدخال إصالحات التشريعية  2011ريل فأ 15يف  التغريات هو تصريح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

حيث  1992ارئ اليت دخلت اجلزائر سنه والدستورية من أجل تقويه الدميقراطية التمثيلية ورفع حاله الطو 

  .2011فيفري  24مت ذلك بأمر رئاسي يف 

 ويف املغرب مل خترج االحتجاجات يف املغرب عن سياق احلراك العام الذي كانت تشهده املنطقة املغاربية،

 حيث أطلق نشطاء شباب محلة واسعة عرب شبكات التواصل االجتماعي، تدعو إىل التظاهر �دف

 لى النظام امللكي، إلقرار إصالحات دستورية وسياسية، وحتسني الوضع االجتماعي للشعبالضغط ع

 فيفري، واليت ضمت نشطاء 20لقيت هذه احلملة جتاوبا شبانيا، وجتسدت يف تأسيس حركة . املغريب

هي  حرية ودميقراطية، الشعب يريد التغيري، ومن أجل الكرامة االنتفاضة: ثالث صفحات فيسبوكية هي

احلقوقية،  لقيت الدعوة جتاوبا مجاهرييا كبريا، وانصهرت فيها العديد من القوى السياسية واملنظمات. احلل

  2.اليت أعلنت دعمها لدعوات اإلصالح اليت دعت إليها احلركة

   

                                                           
،اجلزائر،جملة اإلرشاد،العدد األول، "الواقع االجتماعيإصالحات سياسية لتهدئة اجلبهة االجتماعية املشتعلة، قراءة يف "ياسني هويري،   1

  .22، ص2011
  .83سعيدي ياسني، مرجع سبق ذكره، ص  2
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من املتظاهرين  اآلالفاحتشاد بوهذا  املغربية اململكةتاريخ غري مسبوق يف  2011فيفري  20وقد شكل 

فيفري عن  20دعمها للشباب  أعلنتاليت  السياسيةكل التنظيمات   تعرب وقد من خمتلف شرائح ا�تمع 

دستورية ضمانات بيسود فيها امللك وال حيكم  ةمن خالل ملكيه برملاني الواضحةالتزامها بسقف املطالب 

   1.وقانونية

 120من  أزيدخروج وتنسيقهم  العنكبوتية الشبكةى الشباب املغريب عل أطلقهاوشكلت النداءات اليت  

بارزا يف  اجناحبذلك لتسجل  ةمغربي ةمدين 50من  أكثريف  عارمةفيفري يف تظاهرات  20مغريب يوم  ألف

 20في ف ،االحتجاج وتريةتفع رت مجاهرييا كبريا لزمخا  احلركةوبذلك اكتسبت  ،االحتجاجية أيامها أول

 إىلأفضى نقطه داخل املغرب مما  100من  أكثرمتظاهر يف  ألف 800مارس مثال بلغ عدد املتظاهرين 

ج من مليون حمت أكثرتزايد عدد املتظاهرين ليبلغ أفريل  24سراح بعض املعتقلني السياسيني ويف  إطالق

  2.ع العاميف القطا  الدولةدرهم ملوظفي  ستةبلغت مرة  وألول األجوريف  زيادةتلته 

 االجتماعية هامل تتجاوز حدود اإلصالحاتبعض  ةاملغربي احلكومةانتهجت ويف ظل هذه االحتجاجات  

  .ثابتةتبقى متغريات تابعه وغري  أ�ا إال اإلنسانحقوق  ةرغم التطور الذي مس وضعيف واالقتصادية

الفاسي، وحماسبة بعض  لكن املسريات مل ختلو أيضا من بعض األصوات املنادية برحيل حكومة عباس

إىل القرى واملدن الصغرية، فتح ا�ال لشعارات حملية   املسؤولني، كما أن اتساع دائرة االحتجاجات

وتواصلت احلركة االحتجاجية، على مدار أكثر من ثالتة أشهر، . كالتهميش واحلقرة، والسكن، والكهرباء

لالستعمال املفرط للقوة من طرف رجال األمن، كرد وعرفت جنوحا حنو العنف يف بعض األحيان نتيجة 

وانتهت بتوجيه خطاب ملكي للشعب . فعل على بعض العمليات التخريبية اليت صاحبت هذه املسريات

يعرب من خالله امللك على الشروع يف إقرار إصالحات واسعة متس مجيع  2011مارس   09املغريب يوم 

دراك واقع التحديات باملنطقة املغاربية، والتحلي بروح املسؤولية، القطاعات، ودعا احملتجني إىل ضرورة إ

  3.وعدم االنزالق حنو أعمال العنف

   

                                                           
فرباير ، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية،  20أمساء فلحي، معادلة ا�ال االفرتاضي وا�ال الواقعي يف املغرب، دراسة حالة حلركة    1

  .171، ص2013
متحصل عليه من  16، ص2015، كتيب صادر عن حرية أنفاس الدميقراطية، فيفري "فيفري واآلفاق 20مكاسب حركة "في، أمساء اخللي  2

  : الرابط

http://www/anfess.ma/web.com/tent:up loads/2015/02 
3
  .84سعیدي یاسین، مرجع سبق ذكره، ص  
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  التهديدات األمنية الجديدة في المنطقة المغاربية: المطلب الثاني

ال شك أن التحوالت اليت شهد�ا الساحة الدولية يف العقد املاضي وتشهدها يف العقد احلايل قد تركت 

آثارها على التفاعالت الدولية وكذا على النظام الدويل وترتيباته ويف ظل التحوالت اليت عرفتها املنطقة 

كافة األصعدة حيث برزت يف هذا املغاربية واليت أفرزت بيئة خصبة إلنتاج وتقوية التهديد األمين على  

قدرة اهلائلة على االنتشار ملنطقة املغرب العريب، اتسمت بالواحملاصرة اإلطار جمموعة من الفواعل املهددة 

خلف وضعا أمنيا معقدا ومهلهال مسح برتابط هذه الفواعل اليت تركزت أساسا يف انتقال  والتغلغل ما

 وتدفق السالح اللييب عرب جل األقاليم املغاربيةلة االحنسار إىل مرحلة االنتشار، اإلرهابية من مرح الظاهرة

 وامتداد ذلك إىل منطقة الساحل اإلفريقي، مما ساهم يف تشابك دراسة هذا الواقع بشكل تفكيكي بغية

  1.إحصاء مكامن اخلطر ومآالت ذلك على واقع ومستقبل الدولة يف املغرب العريب

  : بظاهرة اإلرها -أ

لقد تفشت يف السنوات األخرية ظاهرة اإلرهاب الدويل وتطورت ومل يقتصر تطورها على زيادة العمليات 

اإلرهابية وتصاعد أرقام ضحاياها بل مشل أسلوب تنفيذ هذه العمليات ، كما مشل تنفيذ املنظمات 

ا إال أنه ال يوجد واجلهات اليت تباشر هذا العمل اإلرهايب على الرغم من تطور هذه الظاهرة وانتشاره

تعريف جامع لإلرهاب يتفق عليه اجلميع لكونه شكال من أشكال وأساليب الصراع السياسي من ناحية 

وجهات النظر واألبعاد الفكرية من جهة أخرى، لكن علم االجتماع عّرف اإلرهاب  الدويل  والختالف

أكثر ضد ا�تمع احمللي أو الدويل  التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بواسطة مجاعة أو: على أ�ا

لتحقيق أهداف معينة ضد إرادته وعلى غري رغبته وهو فعل رمزي مبعىن أن الفعل اإلرهايب يسعى إىل 

 2.إحداث آثار كبرية بالرغم من حمدودية نطاقه 

                                                           
  : على الرابط  02⁄02⁄2013حممد بوبوش ، التهديدات األمنية لدول االحتاد املغاريب، جامعة الرباط،   1

http://www.aujdacity.net/ 
 ، 24⁄07⁄2016، ا�لة اإلفريقية للعلوم السياسية، "العريب العريب، التهديدات األمنية الال متاثلية يف ا�ال املغاريب وأساليب املواجهة. د  2

  :على الرابط

http://www.politics_dz.com/threads/altxdidat_allatmathli_fi_lmgal_lmgalarbi_uslib_almu

gx_5176 
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اإلرهاب بأنه عبارة عن عمل إجرامي مصحوب بالرعب أو العنف، قصد حتقيق "يعرف الفقيه سوتيل 

اإلرهاب إسرتاتيجية تتسم بعنف دويل الطابع تدفعها " ويعرفه حممود شريف البسيوين  . "1حمدد هدف

أيديولوجية صممت إلدخال الرعب يف فئة من جمتمع ما لتحقيق مكاسب سلطوية أو دعائية حلق أو 

  2."ضرر، بصرف النظر عن اجلهة املستفيدة، سواء كان املنفذون يعملون ملصلحتهم أو مصلحة غريهم

 يتضح من خالل التعريفات الواردة أن هناك اختالف واضح حول العناصر املأخوذة يف حتديد

تعريف اإلرهاب، وتنطلق هذه الصعوبة من مدى إدراك كل طرف لتجليات الظاهرة اإلرهابية، فبني من 

يعرفه  ني منبحيصره على أساس أنه فعل يتسم بالعنف والعدوان وبني من يعرفه على أساس أنه رعب و 

على أساس داخلي وبني من يوسعه على أنه فعل دويل وبني من يعرف اإلرهاب كظاهرة، وبني من يفرق 

  .بينه وبني الكفاح املسلح وبني من يقصره على أفعال األفراد واجلماعات وبني من يضيف لذلك الدول

يت ظاهرة اإلرهاب بنقاش ويف املغرب العريب ملا أصبحت الظاهرة متثل خطر إقليمي جامث يف املنطقة حض

، فبالرغم من اإلقرار أكادميي واسع واهتمام سياسي ودبلوماسي بالغ لدى صناع القرار يف املنطقة املغاربية

بأن جذور الظاهرة ليست باجلديدة إال أن إفرازات الوضع اإلقليمي احلايل جيعل من الظاهرة تتصدر 

حت تتكامل صبزاوجها مع العديد من الظواهر األخرى اليت أالشواغل األمنية هلذه الدول، نظرا لتشابكها وت

  .معها، وتتغذى من واقع البيئة األمنية احلالية

تنتشر اجلماعات اإلرهابية مبختلف مسميا�ا وانتماءا�ا يف معظم األراضي املغاربية، وتتخذ من األخرية 

حركات إسالمية تتوىل النضال السياسي مواقع هلا، إذ عرفت هذه الدول بعد االستقالل حماوالت لتأسيس 

للتعبري عن إيديولوجيتها من أجل إقامة املشروع اإلسالمي حبسبها، لكن الرفض املشرتك يف كل الدول حال 

دون حتقيق ذلك، مما دفع ببعض القيادات اإلسالمية إىل انتهاج العمل السري، يف نشر الدعوة والنهج، يف 

  3.عدائيا يف التعبري عن مواقفها جتاه الدولةحني اختذت جمموعات أخرى طابعا 

                                                           
  .220ص 1964دار املعارف، ،: بريوت ،"اإلجرام السياسي"عبد الوهاب حوامد،   1
 جملة مركز دراسات ،"الوطنية والدوليةمفهوم االرهاب وجترميه يف التشريعات اجلنائية "حممد عبد احملسن سعدون،   2

  136.، ص 2008الكوفة، العدد السابع، ،
  .100سعيدي ياسني، مرجع سابق، ص  3
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عرفت منعرجا حقيقيا وذلك بانضمام اجلماعة السلفية للدعوة والقتال إىل تنظيم القاعدة،  2007ويف 

هذا اإلعالن يكشف تبعية مطلقة ألجندة تنظيم القاعدة مؤسسها أسامة بن الدن األمر اجلديد الذي 

تنظيمية جاهزة هي اجلماعة السلفية للدعوة والقتال واملتمركزة يف جبال أضافه هذا اإلعالن هو انتقال بنية 

نضمت له جمموعة املقاتلني اإلسالمية الليبية بقيادة أبو اجلزائر إىل العمل وفق أجندة القاعدة، وبعد ذلك ا

العمل امليداين ومت  املقاتلني املغاربة بقيادة اإلرهايب أبو الرباء، ودخل التنظيم اجلديد الليث اللييب، وجمموعة

  .وضرب العديد من املنشآت واألهداف العامة باجلزائر، املغرب وموريتانيا، حتت لواء القاعدة استهداف

وما نتج عنها من أزمات بنيوية، خاصة  2011و بعد التحوالت اليت عرفتها دول املغرب العريب بداية من،

األزمة الليبية اليت بدا الوضع يف ظلها أكثر مالئمة أمام احلركات اإلسالمية اجلهادية على الصعيد 

اللوجسيت، بسبب انتشار السالح واتساع املناطق غري اخلاضعة لسلطة الدولة، وكذا تفريغ السجون يف ليبيا 

خروج العديد من اإلرهابيني وعود�م إىل النشاط يف ظل الوضع  وتونس من السجناء والذي أدى إىل

  1.املالئم

أما ميدانيا فقد أصبح نشاط تنظيم القاعدة يف املنطقة مرتبط برؤية جيوبوليتيكية جديدة، تنطلق من املغرب 

عد حتول العريب مرورا بالصحراء الكربى ووصوال إىل منطقة القرن اإلفريقي، وصارت حتركاته أكثر تعقيدا ب

ولعل أكثر تبعات هذا الوضع يربز من خالل . دول الساحل إىل مسرح حقيقي وقاعدة خلفية باملنطقة

، والذي  "تيقنتورين"اهلجوم الذي قام به أحد فروع التنظيم باجلنوب اجلزائري على منشأة الغاز مبنطقة 

 حني مت استخدام األسلحة يف... كشف عن تورط إرهابيني من جنسيات ليبية وتونسية ومالية ونيجريية

  .الليبية املهربة، ومت التخطيط والتنفيذ انطالقا من األراضي املالية

 و يف مقابل ذلك وباإلضافة إىل تنظيم القاعدة يف املغرب العريب واجلماعات املتصلة به، يربز

رهابية أخذت تسميتها من ، وهو مجاعة إ"الدولة اإلسالمية"تنظيم أخر وافد إىل املنطقة املغاربية، يتمثل يف 

  سابقا، ويعد هذا التنظيم أكثر خطورة يف الوقت الراهن " الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"ما يسمى 

   

                                                           
  : القاعدة يف املغرب اإلسالمي، من موقع اجلزيرة على الرابط"الطيب بوعزة ،   1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/2007/8/19% 
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نتيجة متدده املستمر وقدرته على التجنيد والتحرك، حيث حيظى بوالء كبري من بعض اجلماعات اإلرهابية، 

  ).أبو بكر البغدادي(السامرائي املكىن  اليت أعلنت عن بيعتها لزعيمه إبراهيم عواد

وباإلضافة إىل ذلك يعرف هذا التنظيم بكل من سوريا والعراق التحاق متزايد للشباب يف املغرب العريب، ما 

قد يزيد من قوة التنظيم مستقبال إذا ما عرف عودة املقاتلني املغاربة من اجلبهات الرئيسية للتنظيم، حيث  

 4500 هذه املعاقل يتجاوز أن عدد املغاربة املتواجدين يف" واشنطن بوست"كشف تقرير لصحيفة 

جزائري، ما يطرح ختوفا من إعادة تكرار جتربة  250مغريب و1500تونسي و  3000مقاتل، من بينهم 

املقاتلني املغاربة األفغان، خصوصا يف ظل تغلغل هذا التنظيم بإفريقيا بعد البيعة اليت حظي �ا من طرف 

اإلرهابية يف إفريقيا جنوب الصحراء، ما قد يتيح إمكانية مجاعة بوكو حرام النيجريية أخطر اجلماعات 

  1 .حماصرة التنظيم للدول املغاربية مستقبال إذ ما استمر تصاعد هذا املد اإلرهايب

  :السالحانتشار فوضى -ب

انتشار السالح اللييب بعد ا�يار النظام اللييب إىل تغذية مناطق الصراع و تأزمي مناطق التوتر يف منطقة أدى 

الساحل اإلفريقي ، بدأ هذا االنتشار عن طريق جتار مدنيني مث ما لبث أن تشكلت شبكات معقدة لتهريبه 

الشبكات واجلماعات على  منها ما ترعاه عشائر ومنها يتبع لتنظيمات ومجاعات مسلحة وتنشط هذه

حدود ليبيا الربية اليت تزيد على أربعة آالف كلم ، وضمن أفراد هذه الشبكات رجال من الصحراء ماهرين 

يف مسالك الصحاري وعارفني بتضاريسها وهو ما سهل توصيل األسلحة الليبية لنقاط توتر عديدة يف مايل 

ا، وقد وصل هذا السالح اللييب املهرب إىل أربعة عشر ونيجريا والسودان وتونس واجلزائر وغريهوالنيجر 

 مليون قطعة سالح  45دولة حسب بعض التقارير اليت تؤكد أيضا على أن هذا السالح يقدر بأكثر من 

   .من خمازن األسلحة الليبية

يل خل"يف حني أشار تقرير أعده فريق من مخسة خرباء لدى األمم املتحدة ينسق عملهم اخلبري اإلقليمي 

دولـة على األقل، وبتورط أكثر 14؛ على استمرار تدفق األسلحة إىل ليبيا، ومنها جيري �ريبها إلـى "مسـن

  2.مليشية ليبية بالتنسيق مع شبكات اجلرمية املنظمة واجلماعات اإلرهابية الناشطة عرب املنطقة1700من 

                                                           
  .102، صكرهسبق ذ سعيدي ياسني، مرجع   1
  .04، ص21/10/2014، مركز الجزيرة للدراسات :، الدوحة"انتشار السالح اللييب والتعقيدات األمنية يف إفريقيا"عبيد إميجن،   2
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 املفروض على ليبيا والذي يشكليؤكد التقرير على االنتهاكات املستمرة لقرار حظر األسلحة 

ُ  إحدى العقبات الكربى يف سبيل االستقرار داخل البلد واملنطقة" وحبسب التقرير الذي سلم �لس ".

فإنه على الرغم من التطورات اإلجيابية الطفيفة اليت  2011/1773األمن تطبيًقا ملقتضيات القرار رقم 

للييب إال أن األسلحة يف معظمها حتت سيطرة املليشيات اليت حتققت على صعيد إعادة بناء القطاع األمين ا

تستغل من ضعف مراقبة احلدود فرصة لرتويج هذا النشاط، ما يزيد من أعباء الدول ا�اورة فيما خيص 

ويضاعف من تقويض فرص إعادة بناء الدولة الليبية يف ظل االنتشار املتزايد للسالح . مراقبة حدودها

  1.مكانية احلصول عليه بدون توفر أدىن رقابة أو قوانني محائيةاللييب، وسهولة إ

 أما على الصعيد اإلقليمي فقد باتت خماوف كربى تنتاب املنظومة اإلقليمية، وينطلق هذا القلق

مـن تلك األدوار اليت أصبحت تضطلع �ا مجاعات متطرفة وأخرى متمردة يف املتاجرة مبئات األطنان من 

ليبية، و�ريبها عرب احلدود، حيث أضحى هذا التهديد يلقي بظالله الكئيبة على أجندة ترسانة األسلحة ال

وحتركات دول اجلوار اللييب اليت تأثرت يف العمق باألزمة الليبية يف ظل انتعاش األنشطة اإلجرامية العابرة 

  2.للحدود

يؤكد خبارات الربيطانية يف تسريب  تقرير صادر عن االست" صنداي تاميز"جنحت صحيفة  2013ويف عام 

تأمني طريقها لتهريب السالح من ليبيا إىل نيجرييا عرب تشاد، وأنه من بني  على أن بوكو حرام استطاعت

جو، وقـد أصبحت مضامني ذلك - مضادة للطائرات وقذائف هاون، وصواريخ أرض السالح املهرب مدافع

 تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمـي وحركاتصارخة اليوم، كما مكن السالح اللييب  التقرير حقيقة

املنطقة يف حرب  دخالإارق كحركة حترير واستقالل إقليم أزواد مـن السيطرة على مشال مايل، و و التمرد الط

أما  3.يف املنطقة" اإلرهابيني" أهلية أعقبها دخول القوات الفرنسية واإلفريقية إىل مايل حبجة ضرب نشاط

لمات النامجة عن تعاظـم مصائب السـالح اللييب هو استخدامه يف حادثة مكانت أبرز العيف اجلزائر فقد  

منشأة الغاز جبنوب شرق اجلزائر، وأن أغلب اهلجمات اليت تتعرض إليها اجلزائر مصدرها السالح اللييب، 

                                                           
 على :من موقع جريدة الدستور :، االردن"تعقيدات أمنية وهواجس اقليمية.. انتشار السالح اللييب"صورية زاوشي،   1

  : الرابط

http://www.addustour.com/17580/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%. 
  .04 عبيد إميجن، املرجع السابق الذكر، ص  2
  .5املرجع نفسه، ص  3
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س، اليت ويف تونس أثبتت حتقيقات أمنية كذلك استخدام مسدسات ليبية يف االغتياالت السياسية بتون

اغتياالت واقامة معسكرات تدريب تابعة لتنظيم القاعدة ببالد هذه وصلت عن طريق ليبيا �دف تنفيذ،ٕ 

  1.املغرب اإلسالمي

 وقد يربز خطر املتاجرة باألسلحة تلك التعقيدات النامجة عن حتالف جتارة السالح مع مكونات

حبماية مكثفة للسالح، مازاد من  أصبحت حتضىكتهريب املخدرات اليت   وأشكال اجلرمية املنظمة األخرى،

هذه القوات،  أعباء قوات األمن يف حماربة هذه الظاهرة اليت أصبحت جتنح للمواجهة امليدانية يف جما�ة

وبأسلحة ثقيلة أحيانا كقاذفات الصواريخ وغريها من العتاد احلريب، وبالتايل فإن جتارة و�ريب املخدرات هو 

للمستويات واألبعاد نفسها اليت �ددها عمليات املتاجرة يف السالح إضافة إىل ما قد جتسيد لتهديد أمين 

متثله هذه املتاجرة من �ديد آخر يتجلى يف عسكرة ا�تمعات وبالتايل إمكانية متزايدة الندالع حروب 

  .أهلية يف ظل نشر ثقافة التسلح غري القانوين داخل األنسجة العرقية والدينية يف املنطقة

  :الهجرة غير الشرعية-ج

عبور احلدود دون التقيد بالشروط الالزمة : "تعرف اتفاقية األمم املتحدة اهلجرة غري الشرعية على أ�ا

للدخول املشروط إىل الدول املستقبلة، أما منظمة اهلجرة الدولية فأشارت للمهاجر غري الشرعي بقوهلا أنه 

زمة واملنصوص عليها مبوجب لوائح اهلجرة من أجل الدخول واإلقامة املهاجر الذي ال تتوفر لديه الوثائق الال

) دولة اإلستقبال(األفراد الذين ليس لديهم وثائق قانونية للدخول إىل الدولة : يف بلد ما ويشمل هذا 

  .ولكن استطاعوا الدخول سرا

لمستندات، من الشخص الذي ميكن من دخول البلد باستخدام الوسائل االحتيالية والنصب وتزوير ل

خالل هذا التعاريف فإن اهلجرة غري الشرعية هي التنقل عرب الدواليت لألفراد أو اجلماعات دون توفر 

  2.الوثائق القانونية والقيام بعملية التزوير والنصب أو الدخول سرا إما برأ، أو حبرا، أو جواً 

                                                           
  .172توفيق املديين، املرجع السابق الذكر، ص  1
، 2016، مذكرة لنيل شهادة املاسرت، جامعة سعيدة، "الوضع األمين يف منطقة الساحل والصحراء وأثارها على اجلزائر"دالوي أمحد ،   2

  .49ص
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وصول املهاجر إىل حدود أراضيها الربية : هيبينما اهلجرة غري املشروعة من وجهة نظر الدولة املهاجر إليها 

، كان ذلك بغري موافقة تلك الدولة  أو البحرية بأي طريق مشروع أو غري مشروع ، ومهما كان غرضه طاملا

ادرة بعد انتهاء غا مدة مؤقتة مبوافقتها مث رفض امل�و يشمل ذلك الوصول املشروع ألرض الدولة و إقامته 

  .امدة اإلقامة احملددة سلف

 خبصوص املغرب العريب فان أصل الظاهرة بشكلها احلايل يعود إىل مثانينات القرن املاضي

كأحد نتائج إفرازات الدولة اإلفريقية املأزومة، بسبب استمرار النزاعات وخمتلف أشكال االضطهاد 

ؤر التوتر، والعنف، وفشل جهود التنمية دفع هذا األمر بفئات عديدة إىل عبور احلدود واالبتعاد عن ب

باالنتقال إىل مناطق أكثر أمنا يف الناحية االقتصادية واالجتماعية، وبالتايل كانت املنطقة املغاربية من 

الفضاءات املستهدفة بتوافد األفارقة خصوصا عرب حزام ليبيا واجلزائر واملغرب، حيث مت إحصاء أكثر من 

  1.جنسية ملهاجرين قادمني من الدول اإلفريقية 35

شكل كبري مقتصر على دول اجلوار من بويف السنوات األخرية بات توافد املهاجرين غري الشرعيني  ولكن

الساحل اإلفريقي، وذلك حبكم أوضاع وتعقيدات البيئة األمنية بكل مستويا�ا يف هذه الدول، حيث 

العريب، بالرغم من شكل القرب اجلغرايف عامال حمفزا ألعداد كبرية من األشخاص لالنتقال إىل دول املغرب 

الظروف الطبيعية القاسية اليت تصاحب تنقلهم، واليت سامهت يف مرات عديدة يف هالك عدة مهاجرين، 

ضمان ظروف عيش  نتيجة التيه أو العطش، لكن ذلك مل يقف حاجزا أمام رغبة هؤالء يف االنتقال حنو

  .أوروبا أحسن، إما باالستقرار يف هذه الدول، أو بالتوجه عربها إىل دول

يف العبور،  إذ أن استقرار هؤالء املهاجرين يف دول املغرب العريب عادة ما يأيت يف املرحلة اليت يفشلون فيها

املنطقة، حيث تشري  واالجتياز إىل الضفة األخرى، ما جيعلهم ينظمون إىل مجاعات املهاجرين املتزايدة يف

يقيمون يف كل من اجلزائر  املهاجرين من بلدان افريقيةألف من  100تقديرات عديدة إىل أن أكثر من 

ألف يف   100العدد إىل ما دون  وموريتانيا، يف حني تؤوي ليبيا حوايل مليون ونصف مليون مهاجر، ويقل

نتيجة  والذي يتسم بعدم الثبات كل من تونس واملغرب، وبالنظر إىل الوضع احلايل للدول املغاربية،

لسكان هذه الدول، خاصة يف  األوضاع االقتصادية واالجتماعيةعلى ذلك رازات  التحوالت البنيوية وإف

مستمر، وميكن أن تشكل معضلة  ليبيا، فان ذلك يقود للقول أن حركة اهلجرة غري الشرعية تتجه يف تزايد

                                                           
  .110سعيدي ياسني، مرجع سابق ص  1
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ا تعتقد دول جنوب املتوسط، واليت عادة م ة للشركاء املغاربة من جهة ويف عالقا�م األمنية معيأمنية حقيق

  1.أن هذه الدول ال تقوم جبهود كبرية للحد من هذه الظاهرة

هديدات الت وبالتايل فإن استمرار تدفقات اهلجرة غري الشرعية والالجئني على حد سواء، أخذت يف ترسيخ

الطبيعة  مكونات التهديدات األخرى ذات ات، وتعقيد)األمراض، االنتماء(األمنية ذات الطابع اللني 

الظروف اليت حتيط  نتيجة تزاوجها أو االستثمار فيها، السيما يف ظل )اإلرهاب واجلرمية املنظمة(الصلبة 

جهة، ومن جهة ثانية  مبوجات املهاجرين غري الشرعيني، وحىت اليت جيدو�ا يف بلدان العبور هذا من

  2.التهديدات اليت خيلقو�ا بتواجدهم عرب حدود تلك الدول اإلقليمية

  :ديدات اهلجرة غري الشرعية باملستويات التاليةوميكن ربط �

فالتهديد هو أمين بالدرجة األوىل يف ظل إمكانية استغالل املهاجرين السريني أو حىت االختالط �م وحىت 

  .من قبل التنظيمات اإلجرامية العرب وطنية

  .ين رحال�مالتهديد الثاين هو املتاجرة باملخدرات وذلك حىت يتمكن هؤالء املهاجرين من متو 

التهديد الثالث يظهر يف صعوبة التنقل عرب املسالك الصحرواية مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل موت 

  .املهاجرين وضياعهم يف الصحاري

التهديد اخلامس هو تزوير العملة والوثائق الرمسية خاصة عند بقاء هؤالء املهاجرين فوق أراضي الدول 

شبكة دعارة، خمدرات، أقراص مهلوسة، نقل األمراض، (أسلوب اجلرمية املنظمة العبور، إضافة إىل تبين 

وظهور احلساسيات الدبلوماسية النامجة عن الظاهرة، سواء مع اجلانب األورويب من جهة أو ، )تزوير العملة

جر الني اجلزائر والنيجر، نتيجة رفض دول مع الدول اإلفريقية من ناحية أخرى، مثلما حدث مؤخرا بني

وقد ميتد ذلك أحيانا  .لظروف إقامة رعاياها داخل الرتاب اجلزائري، ومطالبة السلطات اجلزائرية برتحيلهم

دود واعادة حول رقابة احلإىل إثارة حساسيات بني الدول املغاربية نفسها، بسبب اال�امات املتبادلة 

ها ا�ام املغرب للجزائر برتحيل الجئني املهاجرين إىل بلدا�م مثلما وقع بني اجلزائر واملغرب، وكان أخر 

سوريني إىل املغرب واستنكار ذلك، يف حني اعتربت اجلزائر ذلك هجوما عليها وحماولة تشويه صورة حقوق 

  3.اإلنسان وااللتزامات االتفاقية يف هذا الشأن

                                                           
، أكتوبر، 01: ، العدد"افريقيةاألبعاد واملالمح، وسبل املواجهة، قراءاءت : مشكلة الالجئني يف إفريقيا"راوية حممد توفيق عامر،  .د 1

  .142، ص2004
، ختصص علوم سياسية وعالقات 3أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر 2006-2011منصور خلضاري، إسرتاتيجية األمن الوطين يف اجلزائر ،  2

  .128، ص2013دولية، 
لنيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية أمحد طالب أبصري، املشكلة األمنية يف منطقة الساحل اإلفريقي، مذكرة مقدمة   3

  .82، 81، ص2009/2010إسرتاتيجية ومستقبليات، : واإلعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع
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 : الفصل األول خالصة

إىل حوض البحر األبيض املتوسط وإقليمه خالصة هلذا الفصل فمنطقة املغرب العريب متسع جغرايف ينتمي و 

ال يتجزأ من القارة اإلفريقية حبيث يشكل كتلة جغرافية متناسقة ومتماثلة ال تتخللها  اليابس يعترب جزءا 

التناغم املنفرد جعل منطقة املغرب العريب نقطة تالقي أربعة أبعاد جيو    حواجز أو فواصل طبيعية، هذا 

ملتوسطي وامتداداته األوروبية مشاال والبعد اإلفريقي جنوبا والبعد الشرق أوسطي إسرتاتيجية بدءا بالبعد ا

وهو ما جيعله يف موقع اسرتاتيجي مهم بالنسبة للقوى العاملية وهو ما جيعله يتميز بأمهية االقتصادية حبكم 

 .متيز املنطقة املغاربية سية اليتموقعه املطل على البحر األبيض املتوسط واألمر ال خيتلف عن األمهية اجليوسيا

أمهية اسرتاتيجية بالنسبة للسياستني األوروبية واألمريكية ملا تشكله املنطقة   كما تكتسي املنطقة املغاربية   

من تأثري بالغ خاصة السوق املغاريب كسوق نامي أمام الصادرات و ما يفتحه من استثمارات للسوق 

  .الدولية

وقد تباينت تأثريا�ا من  2011اجتاحت الدول العربية منذ ة داث شعبيكما شهدت املنطقة املغاربية أح  

دولة إىل أخرى تأثرا بالسياق السياسي واالجتماعي الذي تعيشه كل دولة وامتدت تأثرياته لتشمل فواعل 

أخرى كان يف مقدمتها املوجة اجلديدة من احلركات اإلرهابية وتزايد خماطر اهلجرة غري الشرعية واحتماالت 

االنقسام يف ليبيا و تدفق األسلحة من الساحل اإلفريقي الذي أعطى زمخا جديدا النتشار مظاهر خمتلفة 

  .للعنف البنيوي يف املنطقة
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 : تمهيد

لقد تفردت الواليات املتحدة األمريكية بقيادة العامل بعد ا�يار االحتاد السوفيايت وأصبحت تشكل قطب 

مهيمن على العامل وخالل هذا التحول الدويل كان هناك توافق يف العالقات األوروبية األمريكية، لكن بعد 

  .الواليات املتحدة األمريكية على العامل، بدأت تتغري النظرة لكل طرفسيطرة 

فالواليات املتحدة األمريكية تسعى للتموقع يف منطقة املغرب العريب لضمان أمن املنطقة كممر اسرتاتيجي 

افظة للخليج العريب، وكذلك كنقطة حمورية على أساس اجلناح اجلنويب ألوروبا ملراقبة أوروبا من جهة وللمح

على مصاحلها انطالقا من املنطقة بدال من إيطاليا، بينما تشكل أيضا منطقة املغرب العريب يف نظر 

الواليات املتحدة األمريكية فراغا اسرتاتيجيا البد من ملئه، وذلك يف إطار تأمني املصاحل األمريكية ويف 

  .إطار عملية اهليمنة والزعامة املطلقة على العامل

وبا وخاصة فرنسا أن منطقة املغرب العريب هي جماهلا احليوي، حبكم القرب اجلغرايف، والروابط وإذ تعترب أور 

  .متوسطية- التارخيية االستعمارية، وبالتايل تعمل على احتواء املنطقة عرب الشراكة األورو

يكية يف ومن هذه املنطلقات ميكن التطرق يف هذا الفصل إىل استعراض آليات التنافس األوروبية واألمر 

املنطقة املغاربية إذا حيتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث، نتطرق يف املبحث األول إىل آليات التنافس 

األورويب يف املنطقة املغاربية املعتمدة ومت عرضها يف مطلبني ، أما املبحث الثاين فهو حيتوي على اآلليات 

  .التنافسية األمريكية 

  .للمواقف السياسية األوروبية واألمريكية من األزمات يف املنطقة املغاربيةأما املبحث الثالث فنستعرض فيه 

   



  المنطقة المغاربيةآليات التنافس األوروبي األمريكي في                      : الفصل الثاني

  

43 
 

  آليات التنافس األوروبي في المنطقة المغاربية: المبحث األول

لقد اتبعت الدول األوروبية العديد من اإلجراءات والوسائل على كل األصعدة واملستويات من أجل ضمان 

  .العريب و سنذكر كل هذه اآلليات يف املطالب املواليةوجود بقاء متميز يف منطقة املغرب 

 .اآلليات األمنية والعسكرية: المطلب األول

تعرف منطقة املغرب العريب اهتماما متزايدا يف النقاشات األمنية املطروحة على طاولة اإلحتاد األورويب، ولعل 

متثل منطقة تقاطع احلضارات وممرا رئيسيا حنو املوقع االسرتاتيجي البالغ األمهية ملنطقة املغرب العريب اليت 

الصحراء الكربى وغناها باملوارد الطبيعية وكذا املوارد البشرية، هذا باإلضافة إىل التحوالت السياسية الكبرية 

يف املنطقة من تغيري النظام يف ليبيا وتونس و�ديد تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي كما تشهد 

  1.ي ظاهرة اجلرمية املنظمة وجتارة املخدرات و�ريب السالح واهلجرة غري الشرعيةاملنطقة تنام

فمع �اية احلرب الباردة أصبحت أوروبا تواجه �ديدات جديدة تبدو أكثر تعقيدا نظرا لطبيعة األشكال 

ستقرار واملصادر فبعيدا عن رؤيته �ديدا عسكريا حمضا تؤكد الدول األوروبية اليوم على خطر عدم اال

االجتماعي سواء التنمية االقتصادية يف دول جنوب املتوسط عموما، ودول املغرب العريب بصفة خاصة، 

ولقد اعتمدت االسرتاتيجية األمنية األوروبية يف مواجهتها اآلتية من منطقة املغرب العريب على مقاربة 

لطبيعة التهديدات ولعل من أهم  أكثر من اعتمادها على الوسائل العسكرية وذلك نظرا" األمن اللّني "

  :اآلليات واملبادرات اليت قامت �ا الدول األوروبية يف سياستها األمنية جتاه الدول املغاربية جند

  : الشراكة األورومتوسطية  –أ

 1997ومن بعده مؤمتر مالطا  1995نوفمرب  27/28لقد أرسى مؤمتر برشلونة املنعقد بتاريخ 

هد اجلديد للعالقات أورو عربية واملغاربية على وجه اخلصوص، حيث أنه من بداية ع 1999وشتوتغارت 

بني األهداف اليت أدت اإلحتاد األورويب إىل تأسيس شراكة مع اثنيت عشرة  دولة متوسطية هو تأمني 

  .احلدود األوروبية من خماطر انتشار اإلسالم السياسي واهلجرة السرية واإلرهاب

                                                           
  .75ية للسياسة العامة ، ص،  ا�لة اجلزائر "األمن يف منطقة املغرب العريب والساحل، التحديات واالسرتاتيجيات"عمروش عبد الوهاب،   1

 https :⁄⁄www.Asjp.cerist.dz⁄en⁄article⁄7               :على الرابط
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األورومتوسطية حتمل بعدا اسرتاتيجيا أوروبيا يهدف إىل جعل البحر األبيض كما يالحظ بأن الشراكة   

  1املتوسط منطقة نفوذ ميكن من خالهلا حتقيق األمن األورويب الشامل وخاصة يف ا�الني السياسي واألمين

إلحتاد كما ميكن اعتبار الشراكة األورومتوسطية مبثابة عالقات متعددة ا�االت بني الدول املتوسطية وا

األورويب فهي إحدى اآلليات اليت ميكن من خالهلا تكريس األمن وفق املفهوم األورويب أي أ�ا تشكل 

ومنه فاالهتمام األورويب جبنوب املتوسط قد جتسد يف شكل  2أحد جماالت تأثري اهلوية األمنية األوروبية

ة وتدفق العمالة من بلدان جنوب أكثر وضوحا مع زياده اهلاجس األمين األورويب اجتاه مستقبل اهلجر 

املتوسط إىل بلدان مشال أوروبا، وما تطرحه من إمكانيات تصدير العنف والتطرف من بلدان الساحل 

اجلنويب للمتوسط إىل ساحله الشمايل واالمتداد يف أعماق القارة األوروبية، فبسبب الربط بني ظاهريت 

ت الدول األوروبية من جمرد قاعدة خلفية للجماعات والتطرف الديين والسياسي حتول اهلجرة السرية 

  .اإلرهابية إىل أهداف لنشاطا�ا

إن الرتكيز على مبدأ التنافس ينطلق من السعي األورويب لتحييد أي دخول أمريكي يف إطار مشروع 

الشراكة األورو متوسطية ويف الوقت ذاته تفادي أي مواجهة حمتملة مع واشنطن ويف هذا السياق حيث 

على اعتبار أنه خمصص  1995رفض اإلحتاد األورويب إشراك الواليات املتحدة األمريكية يف مؤمتر برشلونة 

للدول املطلة على املتوسط واعتقد األوروبيون أن لعبهم لدور مكمل للسياسة األمريكية يف الشرق األوسط 

  3.سيطلق يدهم يف املتوسط

  : تشكيل االورفور واألورمافور –ب

 1995التهديدات اجلديدة اليت عرفتها منطقة األورو متوسطية أنشأت دول أوروبا اجلنوبية سنة يف إطار 

وحدتني للتدخل السريع يف املتوسط فعلى هامش اجتماع احتاد أوروبا الغربية الوزاري يف لشبونة ماي 

و  Euroforوقعت كل من اسبانيا فرنسا ايطاليا والربتغال الوثائق املؤسسة لكل من  1995

Euromofore  حلماية أراضي دول احتاد أوروبا الغربية ، وقد أنشئت الوحدتان للمسامهة يف وذلك

تزويد أوروبا بقدرة عسكرية خاصة قابلة لالنتشار يف غضون أيام حيث تبقى مشاركة الدول األعضاء يف 

  .األراضي األوروبيةاإلحتاد األورويب مفتوحة للمشاركة يف عمليا�ا العسكرية وذلك للدفاع عن 

                                                           
، 276، جملة احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، ص"املغرب العريب كمنطقة للتنافس األورويب األمريكي"بالة عمار،   1

277.  
  ,91هنون نصر الدين، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .279بالة عمار، مرجع سبق ذكره، ص  3
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و مت االعالن عنها رمسيا يف  1995فقوات األورفور عبارة عن قوات برمائية لالنتشار السريع أنشئت عام 

فرد أما قوات األورومافور قوات حبرية جوية مبثابة مبادرة تروجيية  250000وهي تتكون من  1998

  .قرها يف فلورنسيا اإليطاليةيوجد م 1995للقوات البحرية لالحتاد األورويب، تأسست عام 

ومع أن البلدان األوروبية توصلت إىل اتفاقات للتعاون العسكري واألمين مع البلدان املتوسطية إال أ�ا تبدو 

غري واثقة إال بقوا�ا اخلاصة حلماية جنوب القارة األوروبية وجسدت هذه الرؤيا التحركات املختلفة اليت 

وية اليت شكلتها البلدان األوروبية اجلنوبية خاصة يف احلوض الغريب للمتوسط تقوم �ا الوحدات البحرية واجل

اليت تشمل زيارات دورية للقواعد العسكرية املغاربية كما جتوب هذه الوحدات البحرية يف ) املغرب العريب(

  .املهاجرين  السريني وتفتيش السفن  املشبوهة عرض البحر املتوسط العرتاض 

مبيناء وهران متهيدا " أورومافور"رست أربع سفن تابعة للقوات البحرية األوروبية  2007نوفمرب  17 ففي 

  .إلجراء مناورات حبرية مشرتكة مع القوات البحرية اجلزائرية استمرت لعدة أيام

وتندرج هذه املناورات يف إطار تنمية التعاون األمين والعسكري بغرب حوض املتوسط، فقد اعترب تشكيل  

إشارة قوية لعدم استبعاد املقاربات األمنية األوروبية املقاربة اهلجومية البحتة ذلك أن أوروبا اعتربت  القوتني

  1.نفسها يف خطر من ظهور �ديدات صاروخية أو أسلحة كيميائية من املغرب العريب

لدافئة إن كان يف لكن هذه التقاطعات ال تدل إىل �اية التنافس األورويب األمريكي على النفوذ يف املياه ا

املتوسط أم يف افريقيا، فاألوروبيون يعتربون الضفة اجلنوبية للمتوسط منطقة نفوذ تقليدية هلم وال خيفون 

ضيقهم من تردد قطع االسطول األمريكي عليها، فيما تبذل واشنطن جهودا كبرية لتعزيز التعاون العسكري 

  ".احلرب الدولية على اإلرهاب"على تسميته  واالمين مع بلدان املنطقة خصوصا يف اطار ما درجت

  : االتحاد من أجل المتوسط) ج

جاءت فكرة االحتاد من أجل املتوسط كدفع جديد ملا تضمنه مشروع برشلونة باقرتاح من الرئيس السابق 

  : هنيكوال ساركوزي وبالتايل فهو تطوير وتدارك للمشاريع السابقة وقد مر هذا مبرحلتني متمايزتني قبل طرح

احتاد املتوسط حمدود من حيث العضوية حيث اقتصر على الدول املطلة على املتوسط من الضفة : األولى

  .الشمالية واجلنوبية

                                                           
، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، "أبعاد السياسة اخلارجية الفرنسية اجتاه املعرب العريب بعد احلرب الباردة"فاطمة بريم،   1

  .155جامعة باتنة، ص
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احتاد متوسطي يضم دول االحتاد األورويب والدول املطلة على املتوسط يف الضفة اجلنوبية وهو : الثانية 

املقرتح األول نتيجة واستثنائها منه والتشكيك يف نوايا الطرح الذي جاء بضغط أملاين حيث عارضت أملانيا 

هذا التوجه الفرنسي اجلديد يف املنطقة باعتبار أن ذلك قد يعطل مسار اإلحتاد األورويب ويعرقل حتقيق 

  .أهدافه

  :ومن ورائه فرنسا عرب مشروع االحتاد من أجل املتوسط إىل: يهدف ساركوزي

املد األمريكي الذي يتجه حنو القارة االفريقية بشماهلا ووسطها وجنو�ا وربط دول املغرب  فيفخت   - 1

  .العريب بأوروبا بروابط راسخة فالواليات املتحدة تنافس بقوة النفوذ األورويب

املشتعلة يف العامل العريب  استغالل ضعف املشروع األمريكي للشرق األوسط الكبري بسبب النزاعات    - 2

  1.بسبب احلروب والغزوات أو الصراعات الداخلية أو التطرف الديين إما

وقد تباينت توقعات احملللني من أهداف االحتاد فبعظهم من كان متفائال ورأى فيه باقة أمل يف حني رأى 

البعض فيه عودة لسياسة األحالف و مناطق النفوذ و غزو غري مباشر ورأى فيه آخرون صيغة لكبح مجاح 

  .غري الشرعية من اجلنوب إىل الشمالاهلجرة   

كما أن مبادرة االحتاد من أجل املتوسط وإن كانت يف الظاهر تبدو مبادرة أوروبية إال أ�ا تبحث يف إطار 

  .إقليمي واسع إلدماج إسرائيل

 رغم تنوع أهداف اإلحتاد األورويب يف املغرب العريب إال أ�ا تصب كلها يف خانة األمن الشامل األورويب

فهناك أهداف لتحقيق األمن االقتصادي واألمن السياسي واألمن البيئي وغريه، فكل هذه ا�االت تساعد 

يف النهاية على احلفاظ على أمن اإلحتاد األورويب واستقراره بصفة شاملة بناء على االعتقاد السائد والذي 

  .مفاده أن هناك روابط أمنية بني دول جنوب أوروبا والدول املغاربية

بفعل اجلوار اجلغرايف من جهة، وسرعة انتقال التهديدات األمنية عرب حدود الدول من جهة أخرى وكنتيجة 

هلذا االرتباط بني أمن املغرب العريب وأمن اإلحتاد األورويب فال ميكن حتقيق األمن الشامل يف اإلحتاد 

قتصادية متكن من القضاء على حدا أدىن من التنمية اال األقلاألورويب دون مغرب عريب يتضمن على 

البطالة و حتسني القدرة الشرائية لألفراد ما سيقضي على ظاهرة اهلجرة غري الشرعية مما جيعلنا ننظر إىل هذا 

                                                           
  .281بالة عمار، املرجع السابق، ص  1
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على أنه مركب أمين موحد، حيث تتوحد اهلواجس األمنية بني دول هذا ) املنطقة املغاربية(اإلقليم اجلغرايف 

  1.ة متداخلة و قضايا أمنيه مشرتكةاإلقليم حيث هناك مصاحل جتاري

  اآلليات االقتصادية: المطلب الثاني

خّصص اإلحتاد األورويب جمموعة من االليات يف اطار املبادرة اليت اقرتحها لتقوية عالقات الشراكة مع دول 

حدا جنوب املتوسط سواء متثلت هذه املبادرات يف االتفاقيات الثنائية مع دول اجلنوب املتوسط كل على 

  .أو متثلت يف األطر التعددية بني اإلحتاد األورويب و دول جنوب املتوسط

لقد تبين اإلحتاد األورويب العديد من االليات االقتصادية لتحقيق أهدافه يف املنطقة املغاربية ولعل أبرزها  

  .اتفاقيات الشراكة التجارية مع دول املنطقة

  :اتفاقيات الشراكة الثنائية: أوال

تعّد تونس أول بلد مغاريب وعريب يوقع اتفاقية شراكة مع اإلحتاد   : اقية الشراكة األورو تونسيةاتف –أ

وقد سارت املفاوضات بشكل طبيعي باستثناء اخلالف  1995أفريل  12األورويب وكان ذلك بتاريخ 

نذ مثانينات الذي وقع بني الطرفني حول زيت الزيتون ألن تونس قد استهلت سري�ا حنو اقتصاد السوق م

القرن املاضي لذا مل يوجد أي تعارض بني أساسيات االقتصاد التونسي وبنود هذه االتفاقية اليت هدفت إىل 

  .إصالح االقتصاد التونسي

  : بندا متحورت بنودها االقتصادية حول 96وجاءت االتفاقية األورو تونسية يف 

املقبلة باستثناء تفضيلي لصاحل بعض املنتجات حترير املنتجات الصناعية خالل االثنيت عشرة سنة  - 

  .التونسية

إن التعاون االقتصادي واملايل بني تونس واإلحتاد األورويب سيتطور يف النهاية إىل رفع مستوى إنتاجية  - 

  .وفعالية بعض الشركات واملشاريع حىت تتكيف مع أساسيات اقتصاد السوق

  2.على املنتجات الزراعية التونسية األخرى  % 80 إىل% 20اجلمركية من نسبة  ختفيض الرسوم  - 

   

                                                           
  .173، ص2001، 1، بريوت، مطبعة سيكو، ط"العرب يف دائرة النزاعات الدولية"عدنان السيد حسني،   1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم " التنافس األورويب األمريكي يف منطقة املغرب العريب بعد احلرب الباردة"فلة ابتسام قادة ،   2

  .49، 48، ص2017،  3ولية، جامعة اجلزائرالسياسية، ختصص دراسات أمنية د
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  : اتفاقية الشراكة األورو مغربية –ب

حني دعا   1994يف الواقع ترجع العالقات التجارية بني اإلحتاد األورويب و اململكة املغربية إىل أفريل  

ات قد تعثرت بسبب جملس الوزراء األورويب إىل إجراء مفاوضات مع اململكة املغربية لكن هذه املفاوض

انتهاكات حقوق اإلنسان وبسبب املضاعفات اليت شهد�ا قضية الصحراء الغربية وبنفس الطريقة ردت 

اململكة املغربية على اإلحتاد األورويب بتجميد اتفاقية الصيد البحري واليت تعد حيوية السبانيا لذا جتاوز 

نسان يف املغرب األقصى و استئناف املفاوضات، اإلحتاد األورويب انتقاداته املوجهة الوضاع حقوق اال

ولكنها فشلت بسبب عدم االتفاق حول استرياد املنتجات الزراعية واتفاقية الصيد حينها قرر اإلحتاد 

األورويب تقدمي بعض التنازالت يف ا�ال الزراعي كما مت التوصل إىل تسوية قضية الصيد وجاء يف االتفاقية 

  :ما يلي

قة جتارة حرة بني اململكة املغربية واإلحتاد األورويب وذلك بإلغاء تدرجيي للرسوم اجلمركية انشاء منط - 

ودخول املنتجات املصنعة املغربية للسوق األوروبية املشرتكة دون قيود ما عدا املنتجات النسيجية و اليت 

ية املتواجدة يف السوق ستخضع صناعتها إلعادة هيكلة االكتساب القدرة التنافسية مع املنتجات النسيج

  .األوروبية

  .مساعدة اململكة املغربية على حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة عرب إقامة إصالحات اقتصادية - 

إىل غاية إلغائها % 6اإلعفاء التدرجيي للرسوم اجلمركية املفروضة على واردات مواد التجهيز بنسبة  - 

  .2010النهائي حبلول 

  : كة األورو جزائريةاتفاقية الشرا  –ج

كانت اجلزائر آخر دولة مغاربية تدخل يف اتفاقية شراكة مع اإلحتاد األورويب فرغم أن مفاوضات الشراكة 

إال أ�ا توقفت نتيجة األوضاع األمنية املتدهورة اليت مرت �ا اجلزائر يف عقد  1996قد بدأت عام 

 6مادة و  110اتفاقية الشراكة على  احتوت 2005التسعينات ولكنها دخلت حيز التنفيذ عام 

  .مالحق 6بروتوكوالت و 
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  :يف شقها االقتصادي على عدة بنود أمهها  نصت هذه االتفاقية  

  التنقل احلر لرؤوس األموال.  

  املبادرة احلرة يف جمال اخلدمات.  

   يئة اجلزائر للدخول يف جمال التبادل احلر األورومتوسطية وذلك باإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركيه�

  .كحد أقصى  2010إىل غاية عام 

  فتح السوق اجلزائرية أمام املنتجات األوروبية.  

  دعم القطاع اخلاص لالستثمار وإصالح القطاع الزراعي والصناعي.  

   سنوات منذ بداية تنفيذ  5ختفيض الرسوم اجلمركية للمواد األولية و املواد نصف مصنعة خالل

  .االتفاقية

   القيام بإصالحات شاملة لتشجيع االستثمارات األجنبية على االستثمار يف اجلزائر وذلك بدعم

  .1مايل من قبل اإلحتاد األورويب

  : االتفاقيات متعددة األطراف: ثانيا

بدأ املشروع األورو متوسطي الذي انطلق يف النصف األول من تسعينات القرن   : مشروع برشلونة –أ

  .املاضي يف صياغ حزمة من التحوالت الدولية واإلقليمية اليت أفرز�ا مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة

  .موعة األوروبيةوكان السبب املباشر لصياغة مشروع برشلونة هو فشل السياسة املتوسطية للمج

األملانية يف ديسمرب  Essenأقر ا�لس األورويب مشروع الشراكة األورومتوسطية يف دورته املنعقدة يف إيسن 

أول لقاء العقد ما : لقاءات انعقدت على التوايل يف التواريخ التالية 3فقد مت التحضري هلا خالل  1994

نوفمرب يف  15و  13أكتوبر وكان ثالث لقاء ما بني  25و  24أكتوبر وانعقد الثاين ما بني  6و  5بني 

  1994.2عام 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية فرع "االسرتاتيجية االوروبية يف املغرب العريب"لعجال حممد امني لعجال،   1

  .197، 195، ص2007التنظيمات السياسية واالدارية 
، دار الفجر للنشر والتوزيع " دراسة يف الرهانات واالهدافية احلرب الباردة، حوض البحر االبيض املتوسط بعد �ا"مصطغى خبوش،  2

  .67، ص 2006القاهرة 
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  .وقد حدد مشروع برشلونة عدة آليات وأهداف من خالل مناقشة إعالن املشروع يف إطار متعدد األطراف

، حيث تزول كل 2010احلوار االقتصادي واملايل واهلدف األساسي هو إنشاء منطقة جتارة حرة حبلول  ـــ

والعوائق اجلمركية وغري اجلمركية اليت تعرتض سبيل التجارة بني الدول املعنية ووردت فيه إشارة القيود 

تفصيلية للقواعد اليت ستقوم عليها هذه املنطقة ومنها توحيد أنظمة إصدار شهادات املنشأ ومحاية امللكية 

اص وحتديث البنية االقتصادية الفكرية، املنافسة املتكافئة ملبدأ املعاملة باملثل، وتشجيع القطاع اخل

واالجتماعية وغريها، كما حدد اإلعالن تشجيع التنمية االقتصادية املتكاملة واملستدامة اليت حتمي البيئة 

واملوارد الطبيعية، ونقل التكنولوجيا واستمرار احلوار حلل مشكلة الديون، وأهم ا�االت اليت حضيت بأولوية  

يمي حسب اإلعالن هي البيئة وتفعيل دور املرأة يف التنمية وجمال الطاقة كبرية يف جمال التعاون اإلقل

والزراعة وهذا كله عن طريق زيادة حجم املساعدات املالية املمنوحة إىل الدول املغاربية من طرف االحتاد 

 1.األورويب

كما هدفت الدول األوروبية من خالل هذا املشروع إىل خلق جمال اقتصادي تابع له مثل ما هناك جماالت 

ألقطاب النظام الدويل كالواليات املتحدة األمريكية واليابان إضافة إىل ذلك �دف الدول   اقتصادية تابعة 

ريكية اليت بدأت تعمل على ضم األوروبية من هذا املشروع إىل الوقوف يف وجه الواليات املتحدة األم

لقي هذا املشروع معارضة من قبل بعض الدول املتوسطية من جهة ومن  املنطقة املغاربية إىل جمال نفوذها، 

قبل بعض املتغريات الواقعية من جهة أخرى حيث عارضت كل من اجلزائر وسوريا الطرح األورويب ملشروع 

يتضمن هذا ا�ال فتح أسواق دول جنوب املتوسط يف وجه  إنشاء جمال أورو متوسطي للتبادل احلر حيث

املنتجات األوروبية يف حني ال يوجد دخول حر ملنتجات دول جنوب املتوسط إىل األسواق األوروبية 

خاصة منها املنتجات الزراعية وكذا النسيجية من جهة أخرى، يعد مشروع التبادل احلر انتقائي حيث 

  . 2منه ةيف حني تقصى املوارد البشري األموالر للبضائع و اخلدمات و رؤوس يتضمن املشروع االنتقال احل

  :جل المتوسطأاالتحاد من ب ـ 

أوال كمبادرة وفكرة فرنسية فردية لقت " االحتاد املتوسطي"تبلورت فكرة هذا املشروع من املبادرة الفرنسية 

جدال داخل أوروبا كما خارجها وهو عبارة عن مبادرة أو مشروع وحدة عابرة القومية مقرتحة على الدول 

                                                           
 19، 4عدالة جعفر، تطور سياسات دول االحتاد األورويب بعد احلرب الباردة يف منطقة املغرب العريب، جملة العلوم االجتماعية ، العدد   1

  .2014ديسمرب 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامة بسكرة، كلية "ت األمنية يف املغرب العريب يف ظل التنافس األورويب األمريكيالرهانا"حواء برحال،   2

  ).100–98(، ص2011احلقوق والعلوم السياسية، 
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وسطية، ومتحورت أهم أهداف دولة مت 16املشاطئة للمتوسط يف ضفتيه الشمالية اجلنوبية تربط بني 

  1:املشروع يف عدة أفكار

 دعم التقارب بني الشركاء عن طريق تطوير املشاريع اجلديدة ملموسة ذات بعد إقليمي.  

  إطالق مشاريع كربى ملموسة موحدة ذات بعد إقليمي تكون مفتوحة لكل الشركاء.  

 قة الشمسيةالبحث عن الطاقات البديلة والعمل على إعداد خطة استغالل الطا.  

   دعم الشركات الصغرى واملتوسطة ومتويلها من القطاع اخلاص ومسامهات من موازنة مؤسسات

  2.مالية دولية و منظمات إقليمية

  : لتنفيذ أهداف هذه املبادرات خصص اإلحتاد األورويب آليات مالية أمههاو 

إصالح اهلياكل اهلدف منه وهو برنامج للمساعدات املالية  :MEDA program برنامج ميدا  –

مليار أورو للفرتة املمتدة ما  5.350خصص له حوايل االقتصادية واالجتماعية وهو موجه للدول الشريكة 

مبوجب هذا الربنامج يلتزم اإلحتاد األورويب مبنح مساعدات مالية و تقنية لدول  2006و  2000بني 

  .جنوب املتوسط

رنامج ميدا إىل ا�ال االقتصادي وذلك لدعم مسارات التحول يوجه اإلحتاد األورويب جزء من حصص ب

  :اإلقتصادي يف دول جنوب البحر املتوسط ويدعم النشاطات التالية

 فتح األسواق احمللية على السوق الدولية.  

   تشجيع االستثمارات والتعاون بني مصانع الدول الشركاء إضافة إىل تشجيع التبادل التجاري بني

  .الشركاء

  3حتسني البىن االقتصادية واألنظمة املالية والضريبية.  

                                                           
 19،  04ماعية، العد عدالة جعفر ، تطور سياسات دول االحتاد األورويب بعد احلرب الباردة يف منطقة املغرب العريب، جملة العلوم االجت  1

  .2014ديسمرب 
، مركز الدراسات العريب "االحتاد األورويب وأبعاد مشاريعه املتوسطية، العالقات العربية األوروبية ، حاضرها و مستقبلها"حممد صاحل مسفر ،  2

  .35، ص1997، باريس، 1األورويب، ط
3 MEDA Programm 

https://www.Europa.eu/legislation_summaries/external_relations_with_third_countries/m

editernanean_partner_countries/r15006_fr.htm/15/1/2010. 
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وقد جاءت  2007جانفي  01افتتحت هذه الشراكة نشاطها يف :  االلية األوروبية للحوار والشراكة –

نتيجة لتعديالت أجر�ا املفوضية األوروبية بشأن برنامج ميدا كان اهلدف من هذه األلية مثل سابقتها دعم 

بليون أورو خالل الفرتة  12ة و التقريب بني الشركاء وتقدر قيمة موازنة هذه اآللية حبوايل التنمية املستدام

  ".سياسة اجلوار األوروبية"جاءت هذه االلية يف إطار  2013و  2007املمتدة ما بني 

م خصص اإلحتاد األورويب جزءا من املعونات لدعم العالقات بني األقالي: برنامج الحوار بين األقاليم –

من جهة ومن جهة أخرى لدعم العالقات ما بني دول اإلقليم الواحد قدرت املبالغ املخصصة ضمن هذا 

  .2010و 2007مليون أورو للفرتة املمتدة ما بني  523.9الربنامج حبوايل 

تتكفل هذه االلية بتمويل املشاريع ذات املصلحة املشرتكة بني الشركاء خاصة : الحوار لالستثمار آلية –

مليون أورو  700منها مشاريع الطاقة والبيئة واملواصالت وقدرت القيمة املالية املخصصة هلذه اآللية حبوايل 

  .2013و  2007للفرتة املمتدة ما بني 

  :   FEMIPمتوسطية لالستثمار والشراكة  التسهيالت األورو –

ستثمار �دف التنمية االقتصادية يف جمموعة من الوسائل اخلاصة بتدخل البناء األورويب لال اآلليةتضم هذه 

متدة ما بني أكتوبر مليار أورو للفرتة امل 8.5دول جنوب املتوسط وقد قدرت خمصصاته املالية حبوايل 

  2008.1و  2002

   

                                                           
  .103حواء برحال، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  آليات التنافس األمريكي في المنطقة المغاريية: المبحث الثاني

لتحقيق مآر�ا يف املغرب العريب جاءت يف شكل كّرست الواليات املتحدة األمريكية هي األخرى آليات 

مشاريع ختص دول املنطقة ككل أو ضمن اتفاقيات ثنائية بينها وبني كل واحدة دول املنطقة كل على حدا 

  .إضافة إىل آليات ذات طابع أمين عسكري جاءت يف إطار الناتو ما عرف باحلوار األطلسي

  اآلليات األمنية والعسكرية: المطلب األول

بعد �ميش طويل للمغرب العريب يف السياسة اخلارجية األمريكية، عرفت �اية تسعينات القرن املاضي 

اهتماما أمريكيا ملحوظا باملنطقة، فبعد استهداف هذا الفضاء ألغراض اقتصادية و طاقوية يف املقام األول 

ديد املتعلق بتنويع مصادر امدادا�ا تتصل باعتماد واشنطن املتزايد على النفط اإلفريقي يف إطار خيارها اجل

وتعطي بعد آخر أمنيا  2001سبتمرب  11النفطية بتخفيف تبعيتها لبرتول الشرق األوسط، لتأيت أحداث 

للسياسة اخلارجية األمريكية يف املغرب العريب ولتدشن عصرا جديدا يف االسرتاتيجية األمريكية يف إطار 

 1.قة املغاربية كإحدى الفضاءات احملورية هلذه االسرتاتيجيةحر�ا على اإلرهاب واليت وضعت املنط

املفكر والسياسي األمريكي هينريي كيسنجر هو صاحب مبدأ املغرب العريب ملحقة الشرق األوسط، إذ 

حيث اإلدارة األمريكية على عدم فك االرتباط بني املنطقتني يف السياسة األمريكية، خاصة لإلعتبارات 

ها مسار السالم وقد ترجم هذا التصور يف مشروع الواليات املتحدة الذي حتول إمسه من االسرتاتيجية ومن

وذلك إلرضاء  BMENAإىل الشرق األوسط ومشال إفريقيا املوسع  GMEالشرق األوسط الكبري 

 حلفائها األوروبيني وخاصة الفرنسيني ذوي النفوذ التقليدي العميق يف املنطقة املغاربية وذلك لضمان دعم

  2.األوروبيني السرتاتيجيتها الشرق أوسطية اجلديدة

رفقة احملافظني اجلدد بدأت مالمح  2000منذ وصول بوش االبن للحكم يف الواليات املتحدة سنة 

سبتمرب  11التدخالت العنيفة وقد جاءت أحداث  عسكرة السياسة اخلارجية، فقد بدأ بوش بسياسة 

قام   دية وتركز على األبعاد األمنية، ويف سياساته باملغرب العريب لتضع قطيعة مع سياسة كلينتون اإلقتصا

بوش بتبين توجهات جديدة عنوا�ا األبرز مكافحة اإلرهاب أين أدرجت واشنطن منطقة املغرب العريب 

                                                           
  : املغرب العريب يف السياسة اخلارجية األمريكية منذ منتصف التسعينات، أبعاد فرص وقيود، على الرابط"قط مسري،   1

http://www.jilrc.com/%D8%A7%D9%84 
2  Abdennour benantar, « les initiatives américaines (Mepi/GME BMENA) et le 

meghreb » dans les UtatsـUniset le meghreb, regain d'intérêt ?, alger :cread, 2007, p2527ـ  
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والساحل اإلفريقي يف أجند�ا األمنية إذ متكنت ألول مرة من اجلمع على طاولة واحدة بني مثاين دول 

  1.ل األمن يف املنطقةللتباحث حو 

مبعىن حىت يشعر املواطن األمريكي باألمن " العمل الوقائي"لقد كان مبدأ بوش االبن يقوم على مفهوم 

جيب نقل احلرب حنو كل ما يسبب أو ميكن أن يسبب �ديدا له، هكذا كانت فلسفة ما يسمى احلرب 

يف هذا الزمن، وهذا التصور هو الذي هذا األخري الذي صار يعد أكرب �ديد ألمريكا  على اإلرهاب،

حكم السياسة اخلارجية األمريكية يف املنطقة املغاربية، إن ملف مكافحة اإلرهاب صار حجر الزاوية يف 

ظهر هذا التوجه على مستوى  2001سبتمرب  11السياسة اخلارجية األمريكية جتاه املغرب العريب منذ 

زيارات عالية املستوى للمسؤولني العسكريني األمنيني  اخلطابات السياسية واملؤمترات وعلى صعيد

  .األمريكيني لدول املنطقة

لقد كان هدف الواليات املتحدة األمريكية من تطوير عالقا�ا األمنية والعسكرية بدول املنطقة هو 

 مساعد�ا يف زيادة قدرا�ا على مكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكرب رغم كل االختالف يف التصورات

أطلقت إدارة بوش مبادرة . واألهداف والشواغل األمنية لكل دولة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف االسرتاتيجي

  : حتت اسم

، وهو برنامج خصصت له ميزانية ضئيلة نوعًا ما مقارنًة بأهدافه 2002في  ”pan sahel-بان ساحل

تكوين وجتهيز قوة مشكلة مما ال يقل عن الغرض من هذا الربنامج، كان . دوالر ماليني 8الكبرية، تقدر بـ 

مث بعد ذلك مت توسيع وتطوير هذا الربنامج سنة . جندي يف كل من مايل نيجر تشاد وموريتانيا 150

لتنظم إليها كل من اجلزائر املغرب . “الشراكة عرب الصحراء ملكافحة اإلرهاب”، ويتحول امسه إىل 2005

من سابقتها، فقد كان هدفها األساسي منع اجلماعات اإلرهابية  هذه املبادرة كانت أكثر طموحاً . وتونس

  2.من جتنيد إرهابيني جدد، وإنقاذ املنطقة من أن تتحول إىل مالذ لإلرهاب الدويل على شاكلة أفغانستان

املغاريب يف مكافحة اإلرهاب على مستوى احللف - كما يظهر التعاون متعدد األطراف األمريكي 

اليات املتحدة األمريكية من خالل احللف األطلسي، أن يكون هلا دور هام على األطلسي، وتريد الو 

الضفة اجلنوبية للمنطقة املغاربية بعدما كانت هذه الضفة خالل عقود احلرب الباردة حتت سيطرة حكومات 

ون أن موالية لالحتاد السوفيايت ويربز حلف الناتو تواجد قواته يف املنطقة بالنزاعات االفرتاضية من د

                                                           
  ,27، ص2012، املستقبل العريب، "االنتشار العسكري األمريكي يف إفريقيا، الدوافع والرهانات"السيد خالد الرتاين،   1

2   Antonin Tisseron, Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le 

terrorisme dans le Sahara, Hérodote n°142 la découverte , 3 trimestre , 2011, pp99, 100. 
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يسميها، كتهديد مفرتض ألسلحة الدمار الشامل ، فاسرتاتيجية احللف �دف إىل إظهار تفوقه اجلوي 

والبحري يف املنطقة األورومغاربية يف حالة نشوب حروب يف أي منطقة من العامل حبكم املوقع االسرتاتيجي 

  .للمنطقة

وتعد عملية . “املسعى النشط”ما يسمى بعملية لقد ترجم التعاون العسكري بني الناتو والدول املغاربية في

املسعى النشط اليت نظمها احللف األطلسي، أحد األطر متعددة األطراف اليت يقودها، واملوجهة لدول 

وهدف هذه العملية هو اكتشاف وإفشال أي نشاطات إرهابية يف . اجلوار مبا فيها بلدان املغرب العريب

 .حوض البحر األبيض املتوسط

، مت توسيع هذه العملية لتضطلع مبهام جديدة تتعلق مبرافقة السفن غري العسكرية التابعة 2003مارس ويف 

، توسعت العملية من جديد 2003ويف أفريل . ألعضاء احللف اليت تطلب ذلك، يف مضيق جبل طارق

، غطت 2004 ويف مارس. أين بدأت القوات املشاركة يف العملية يف زيارات منتظمة للسفن املشتبه �ا

فهي إذن؛ عملية تتجاوز إطار احلوار املتوسطي لتظم كذلك . عملية املسعى النشط حوض املتوسط برمته

 1.دول الشراكة من أجل السالم إضافًة إىل روسيا

مفاده طغيان  2001سبتمرب  11املغاربية بعد  –إن التغيري الذي طرأ على العالقات األمنية األمريكية 

يف تعامل الواليات املتحدة مع املنطقة املغاربية، واليت رأت يف تعاظم خطر اإلرهاب، خطرا  اهلواجس األمنية

باملنطقة املغاربية، بعد تغلغل  -  CIA - يهدد مصاحلها، وزاد اهتمام اإلدارة األمريكية، وخاصة جهاز 

فريقي، يف إطار اجلماعات اإلرهابية املرتبطة بتنظيم القاعدة يف منطقة مشال إفريقيا والساحل اإل

اإلسرتاتيجية األمنية والعسكرية اليت بلور�ا واشنطن، مما أدى إىل تراجع الرتكيز على قضايا اإلصالح 

وحقوق اإلنسان وغريها، وتأكيدا هلذا االجتاه عقدت اتفاقيات أمنية ثنائية مع كل من املغرب واجلزائر 

فيما يتعلق بالرتتيبات األمنية والتنسيق  وتونس جعلت هذه البلدان ختضع خلط التوصيات األمريكية

  ). اجلزائر، املغرب وتونس( االستخبارايت، باإلضافة إىل زيادة املساعدات املالية والعسكرية للدول الثالث 

مما ميكن القول أن التحوالت اإلسرتاتيجية للمرحلة اجلديدة سامهت يف ترقية الدور االسرتاتيجي للمنطقة 

خالل تنظيم لقاءات تنسيقية دورية مع قيادات أركان هذه الدول وكانت أول قمة املغاربية وذلك من 

بشتوتغارت وقد خصصت الواليات املتحدة  2004ملسؤويل الدفاع يف هذا اإلطار عقدت يف فيفري 

مليون دوالر لربنامج التأهيل األمين هلذه الدول يف جمال مكافحة اإلرهاب،  125األمريكية يف هذا اإلطار 

                                                           
، جملة جيل " املغرب العريب يف السياسة اخلارجية األمريكية منذ منتصف التسعينات، أبعاد فرص وقيود خمرب احلقوق و احلريات"قط مسري،   1

  .27، ص2017، جامعة بسكرة ، جوان 9الدراسات السياسية والعالقات الدولية، العدد
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نتيجة لذلك ازدادت وبشكل ملفت زيارات كبار املسئولني األمنيني األمريكيني إىل املنطقة املغاربية، ومن وك

أبرزها زيارة مدير وكالة االستخبارات األمريكية جورج تينيت والذي قام جبولة زار خالهلا كل من املغرب، 

امسفيلد إىل الدول املغاربية الثالثة بني ، وأمهها زيارة وزير الدفاع ر  2006فيفري 07و  06واجلزائر يومي 

  .2006فيفري  13و  11

وتوجت هذه املساعي بإجراء مناورات عسكرية أطلسية وأمريكية مع قوات تسعة بلدان مغاربية وافريقية 

املبادرة العابرة للصحراء ملكافحة " استمرت عشرة أيام، وأدرجت يف إطار خطة تدريبات مشرتكة مسيت 

  1.مليون دوالر 100يت خصص هلا الكوجنرس وال" اإلرهاب

جنحت الواليات املتحدة األمريكية يف خلق شبكه أمنية مع الدول املغاربية و دول الساحل انطالقا من 

هناك مبالغه يف تقييم اخلطر  أنحماربة اإلرهاب وتنظيم القاعدة يف بالد املغرب لكن يرى بعض احملللني 

ا�ام الواليات املتحدة خبلق بعض احلوادث اإلرهابية إلعطاء مربر لتنفيذ اإلرهايب يف املنطقة إىل درجة 

اليت تلقت نقدا مهما سواء على مستوى الدراسات  اإلسرتاتيجيةبالنسبة للمنطقة هذه  إسرتاتيجيتها

  .والتحليل وحىت على املستوى السياسي يف الواليات املتحدة

قد حتولت فعال إىل  إفريقياض السفارات األمريكية يف ظهر تقرير للكونغرس األمريكي يشري إىل أن بع

حمذرا من خماطر االحنراف  الدبلوماسينيمراكز لقيادات العسكرية يسيطر عليها موظفون عسكريون مكان 

وظائف املؤسسات اليت ختلت عن دورها األساسي يف التكفل بالسياسة اخلارجية للواليات املتحدة حبلول 

الدبلوماسية يف إطار الشؤون اخلارجية لواشنطن كما كشف التقرير على  طاراتاإلشخصيات عسكرية حمل 

  .أن الدول املعنية يف كل من اجلزائر املغرب تونس موريتانيا النيجر مايل التشاد وجيبويت

فريكوم يف قيادة األ إلنشاء  ومت إرجاع ذلك إىل اعتباره مرحلة متهيد قامت �ا وزارة الدفاع والبنتاغون 

وتعترب األفريكوم تاسع مركز قيادة موحدة أمريكية وسادس مركز قيادة  2املنطقة رغم رفض الدول املعنية

فريكوم هو جلب السالم فرتض إلنشاء قياده األإقليمية يتم إنشاؤه بعد احلرب العاملية الثانية، اهلدف امل

وافريقيا ويتلخص الدور األساسي  واألمن لشعوب افريقيا ودفع األهداف املشرتكة بني الواليات املتحدة

الذي تقوم به األفريكوم يف هذا الصدد بتكليف و تنسيق اجلهود يف إطار سياسة احلرب على اإلرهاب يف 

                                                           
، مذكرة لنيل "يب مع مطلع القرن احلادي والعشرون، األبعاد واالسرتاتيجية الغائبةالسياسة األمريكية جتاه دول املغرب العر "بلخرية حممد،   1

  ).192ـ190(، ص2015، 3شهادة الدكتوراه، جامعة اجلزائر
، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت"التعاون األمين األمريكي اجلزائري يف احلرب على اإلرهاب وتأثريه على املناطق املغاربية"مرمي إبراهيمي،   2

  .190، 189، ص2013بسكرة، 
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القارة االفريقية من خالل تسيري وإدارة مبادرة دول الساحل وكذا تعزيز خطاب األمن والتنمية عن طريق 

  .لعسكرية و برامج التدريب اليت تشرف عليها األفريكومدمج مكافحة اإلرهاب يف خمتلف الشركات ا

ويرى الكثري من احملللني أن اهلدف األساسي من إنشاء قيادة األفريكوم يف افرقيا هو محاية املصاحل النفطية 

ألمريكا واحتواء النفوذ األورويب والصيين وحذر احتاد املغرب العريب من أن التواجد األمريكي يف إفريقيا من 

وخيلق أجواء تنشط يف إطارها اجلماعات املسلحة وأن البعد التنموي لألفريكوم ال  نه أن يزيد من التوتر شأ

  1.يعد كونه حماولة للتأثري على األفارقة لقبول استضافة هذه القاعدة

أما فيما خيص التعاون العسكري بني الواليات املتحدة األمريكية ودول املغرب العريب وخاصة يف ميدان 

فاجلزائر كانت تعترب . التسلح للدول املغاربية فإننا نالحظ التصاعد املستمر لنفقات التسلح هلذه الدول

وجدت اجلزائر فوإعالن أمريكا احلرب على اإلرهاب،  2001بعد أحداث سبتمرب ولكن لروسيا الشريك 

ود وتزويد اجليش مبعدات ، كتدريب اجلنبني البلدين اتفاقيات عدة شريكا مهما هلا يف املنطقة، فعقدت 

شهدت مبيعات و  .عسكرية متطورة، كاملنظار الليلي وطائرات التجسس وتبادل املعلومات االستخباراتية

  .األسلحة األمريكية للجزائر مسارا تصاعديا 

نسبة تسلح كبرية فيها متمثلة يف طائرات مقاتلة،  2015و  2011كما عرف املغرب ما بني سنة 

وسفن وصواريخ، ودبابات، كما مسح التعاون العسكري بني البلدين من برنامج حتويل وطائرات تدريب، 

  .مناورات سنويا 6األسلحة األمريكية فيما بلغت وترية التدريبات العسكرية املشرتكة إىل 

ية هذا راجع إىل سياستها اخلارجاملغاربية و مقارنة بالدول األخرى األضعف أما بالنسبة لتونس فإن ميزانيتها 

لذا فإن االهتمام األمريكي يشكل رهانا سياسيا أكثر منه اسرتاتيجيا أو  ،الرباغماتية املتفتحة على الغرب

  .2010رغم التحوالت اليت عرفتها تونس بعد 

ويعترب وجود جلنة عسكرية أمريكية مشرتكة أحد مؤشرات التعاون العسكري بني البلدين ويف هذا اإلطار 

مناورات عسكرية مشرتكة دورية مع القوات األمريكية، كما تستفيد تونس على غرار جتري القوات التونسية 

املغرب من الربنامج العسكري الدويل للتدريب والتكوين بدعم مايل يفوق مليون دوالر سنويا، كما تستفيد 

  2.أيضا من برنامج حتويل العتاد العسكري الفائض

                                                           
 23⁄06⁄2013، تقرير مركز اجلزيرة للدراسات، "األفريكوم، محاية املصاحل األمريكية حتت غطاء الشراكة، الدين"ابراهيم شابري الدين،   1

  :على الرابط

https:⁄⁄www.Studies.Aljazeera⁄ar⁄profile⁄151008143149340.html 
  .116، 115، 111ع سبق ذكره، صهنون نصر الدين ، مرج  2
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  اآلليات االقتصادية: المطلب الثاني

واليات املتحدة األمريكية منذ منتصف التسعينيات إىل جتسيد اهتمامها االقتصادي مبنطقة عمدت ال

املغرب العريب، من خالل إطالق عدة مبادرات شراكة إقليمية يف خدمة االسرتاتيجية األمريكية الشاملة 

نطقة بعد إطالق على الصعيدين اإلقليمي والدويل، يف ظل بروز مؤشرات التنافس مع األوروبيني يف هذه امل

  .1995مسار برشلونة منذ نوفمرب 

  :إيزنستات"أ ـ مبادرة 

أحد أطر الشراكة االقتصادية اهلامة اليت برزت يف سياق إعادة انتشار " مبادرة إيزنستات"تعترب 

 االسرتاتيجية األمريكية يف منطقة املغرب العريب بعد مرحلة احلرب الباردة ومنذ منتصف التسعينيات حتديدا،

حيث جسدت على املستوى االقتصادي األمريكي �ذه املنطقة، وهو برنامج أطلقته االدارة األمريكية 

نائب األمني العام كاتب الدولة األمريكية املكلف بالشؤون االقتصادية " ستيوارت ايزنستان"والذي اقرتحه 

رب تونس يهدف هذا الربنامج إىل حتقيق والزراعية توجه هذا الربنامج إىل الدول املغاربية الثالث اجلزائر املغ

  1.شراكة اقتصادية على املدى البعيد وذلك بتشجيع االندماج االقتصادي املغاريب

وقد شكلت هذه املبادرة اإلطار االقتصادي للرهانات األمريكية يف منطقة املغرب العريب بكل أبعادها 

لتحويل دول املغرب العريب املرتبطة باتفاقيات الشراكة االسرتاتيجية واألمنية والسياسية املتكاملة يف حماولة 

مع اإلحتاد األورويب إىل منطقة اقتصادية واحدة من أجل إقامة منطقة تبادل حر و إلغاء احلواجز اجلمركية 

على السلع املغاربية املتجهة حنو الواليات املتحدة األمريكية واليت هي ضئيلة جدا، كذلك تأيت املبادرة 

ملتطلبات بسط نفوذ الواليات املتحدة األمريكية يف جمال متوسطي موسع ميتد إطاره اجليو استجابة 

  .اسرتاتيجي من املغرب العريب غربا إىل اسيا الوسطى شرقا مرورا برتكيا الشرق االوسط ومنطقه اخلليج 

وقد أكد ستيوارت إيزنستات هذا التوجه االسرتاتيجي اجلديد للسياسة األمريكية يف منطقة املغرب العريب 

إن الواليات : "بواشنطن  2000نوفمرب  16- 15املغاربية من - خالل ندوة حول االستثمارات األمريكية

اشرت كلها مرحلة من املتحدة األمريكية تنوي تكثيف مبادال�ا مع اجلزائر، املغرب وتونس اليت ب

اليت " االصالحات الواسعة كما تأمل الواليات املتحدة األمريكية أيضا مضاعفة استثمارا�ا يف هذه البلدان

                                                           
، مركز 1، بريوت، ط"تأثري اخلالفات األمريكية ـ األوروبية على قضايا األمة العربية، حقبة ما بعد احلرب الباردة"ناظم عبد الواحد اجلاسور،   1

  . 188، ص2007دراسات الوحدة العربية، 
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مليون  80متلك سوقا من  - اجلزائر، املغرب وتونس- إن هذه البلدان الثالثة:"تؤكد على أمهيتها بقوله

   1.مليار دوالر 137شخص وانتاج داخلي خام بإمجايل 

وقد بدأ الرهان األمريكي يتأكد على الشراكة االقتصادية مع دول املغرب العريب كسوق إقليمية اقتصادية 

متكاملة بعد بروز مؤشرات فشل وتعثر مبادرة متعددة األطراف ملسار السالم يف الشرق األوسط اليت كانت 

دماج إسرائيل يف سوق متوسطية تشكل إطار لتتويج االقتصادي ضمن االسرتاتيجية األمريكية الشاملة ال

  . موسعة متتد من املغرب العريب غربا إىل الشرق األوسط شرقا

البديل اإلقليمي السرتاتيجية الشراكة األمريكية يف منطقة املغرب العريب على " إيزنستات"وقد شكلت 

التطبيع مع إسرائيل ،اليت ظلت مرهونة مبسار التسوية و "سوق الشرق األوسط ومشال إفريقيا"أنقاض مبادرة 

   2.مما أدى إىل فشلها

على أربعة حماور أساسية ميكن عن طريقها تدعيم العالقات االقتصادية بني " مبادرة ايزنستات"وترتكز  - 

  .الواليات املتحدة األمريكية وبلدان املغرب العريب

  .غاربيةدفع احلوار السياسي بني السلطات األمريكية مبختلف مستويا�ا مع الدول امل - 

العمل مع املنطقة املغاربية على مستوى جهوي من أجل حتقيق تعاون اقتصادي متميز عن طريق تشجيع  - 

  .احتاد املغرب العريب أو أية هيئة اندماجية باملنطقة

  .إبراز الدور املركزي للقطاع اخلاص كمحور للتجارة واالستثمار يف املنطقة املغاربية على املدى البعيد - 

التوجهات االقتصادية لألنظمة القائمة واملتمثلة يف اإلصالحات اهليكلية االقتصادية من أجل  تدعيم - 

  3.إنشاء أرضية لالستقرار االقتصادي وخلق مناخ لالستثمارات يف املنطقة املغاربية

   

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة "التنافس الفرنسي األمريكي على منطقة املغرب العريب بعد احلرب الباردة"حممد الطيب محدان،   1

  .77بسكرة، ص
  .188ناظم عبد الواحد اجلاسور، مرجع سبق ذكره، ص  2
  : ، على الرابط2016، جامعة تيزي وزو، "السياسة األمنية األمريكية يف املتوسط"برد رتيبة،   3

http://wwwrevues.univ–ouargla.dz/index.php/humera 15/2016 dafatir/3307ــdd15 
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  : ب ـ االتفاقيات الثنائية

التجارية واألمنية فتجاريا بعثت عملت الواليات املتحدة على ربط دول املنطقة بالعديد من االتفاقيات 

الواليات املتحدة االتفاقيات يف إطار جمال التجارة واالستثمار واليت كان اهلدف منها تسهيل الوصول إىل 

أسواق الدول املنضمة إىل هذا النوع من االتفاقات و متابعة تنفيذ االتفاقيات التجارية األخرى اليت تربط 

  .الطرفني

ي يتأكد على الشراكة االقتصادية مع دول املغرب العريب كسوق إقليمية اقتصادية وبدأ الرهان األمريك

متكاملة بعد بروز مؤشرات تعطل وتعثر مسار الشراكة األورومغاربية مما دفع باجلانب األمريكي الستثمار 

  .والشعور باخليبة الذي أصاب األطراف املغاربية بعد الوعود اليت محلتها مبادرة برشلونة

  : ـ العالقات االقتصادية األمريكية الجزائرية1ب ـ

لقد عرفت العالقات االقتصادية بني البلدين منوا متزايدا منذ منتصف التسعينات من القرن املاضي واليت 

على اتفاق إطار حول التجارة واالستثمار وكان  2001تعززت أكثر بعد أن وّقع الطرفني يف جويلية 

اعفة حجم التبادل التجاري، ومتكني الشركات األمريكية من احلصول على اهلدف من هذا االتفاق هو مض

  1.اجلزء األكرب من السوق اجلزائرية

قدرت  2001- وتعترب الواليات املتحدة من أكرب املستثمرين األجانب يف اجلزائر، حيث أنه بني 

باشرة ، ويهتم أجنبية م 1990مليون دوالر كإستثمارات  900االستثمارات األمريكية بأآثر من 

على عقدين " شل"حصلت شركة  2006املستثمرين األمريكيني أساسا بالقطاع النفطي حيث أنه يف عام 

مليون دوالر، وتعترب اجلزائر سابع مورد بالنفط للسوق  60آبار للنفط تبلغ قيمتها حنو  7للتنقيب عن 

  .األمريكي 

على  2008يف جوان  General electricجينريال الكرتيك -أما يف قطاع الكهرباء، حصلت شركة 

كلم يف شرق العاصمة، يتعلق األمر بثالث موقع   700عقد لتجهيز حمطة لتوليد الكهرباء تقع على بعد 

خص به األمريكيني الذي يوفر ضاغطات غاز بأعلى تكنولوجيا تكنولوجيا حيث قدر مبلغ العقد ب 

  2.مليون دوالر 635

                                                           
1 Yahia zoubir, "Amricain policy in The magreb the concept of a new region ", working 

poper the institute area : Mediterran en arab world in 24/07/2006, p4. 
 .98هنون نصر الدين، مرجع سبق ذكره، ص  2
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مليار  9.6و اجلزائريةمليار دوالر من الصادرات  10.7لتسجل  2009إال أن املبادالت اخنفضت يف 

، اليت 2012وبدأ النزول الفعلي املتواصل للمبادالت بني البلدين يف  اجلزائردوالر ميزان جتاري لصاحل 

مليار دوالر وميزان جتاري  9.99شهدت أوىل بوادر هذا االخنفاض حينما سجل حجم صادرات ب

 2016والر، ويف مليار د 4.62مت تسجيل نفس املستوى تقريبا ب 2014ويف . مليار دوالر 8.63ب

مليار دوالر،  1.03مليار دوالر وميزان جتاري ب 3.22إىل  اجلزائريةتواصل االخنفاض لترتاجع الصادرات 

  .مليار دوالر 2.19مع واردات أمريكية قدرها 

أساسا من احملروقات كما ذكرنا سابقا، إضافة إىل بعض  املتحدة الوالياتحنو  اجلزائرية وتتشكل الصادرات

املواد الغذائية اليت شرع يف تصديرها مؤخرا هلذا البلد، ويبقى تراجعها يف السنوات األخرية إىل تراجع الطلب 

، والسبب يبدو واضحا السيما إذا ما عدنا إىل النشاط الكبري اجلزائرئرياألمريكي على البرتول والغاز 

إلنتاج النفط والغاز الصخريني يف السنوات املاضية �ذا البلد، الذي يتوقع أن يعود إىل ذروة إنتاجه النفطي 

مليون برميل يوميا، حسبما ما يتوقعه  9.6عينيات حني وصل إنتاجها إىل اليت عرفها يف سنوات السب

  1.اخلرباء

  : ـ العالقات االقتصادية المغربية األمريكية2ب ـ

يف ترتيب األسواق املرحبة للمنتجات واخلدمات األمريكية ولقد أبرز مؤيدي  68إحتل املغرب املرتبة  

اتفاقية التبادل احلر الدوافع االقتصادية هلذه االتفاقية، وهي وصول املنتجات املغربية إىل األسواق األمريكية 

ارة مع الواليات املتحدة ال متثل يف حني أن النقاد أوضحوا بأن هذه حجج ليست مقنعة حيث أن التج

 2002وذلك يف الفرتة املمتدة من عام ) الصادرات + الواردات (من جمموع املبادالت املغربية  3%سوى 

  .يف نفس الفرتة 61%يف حني مثلت املبادالت مع اإلحتاد األورويب  2008إىل 

مليون دوالر  135حوايل  2004 -2008ولقد منحت الواليات املتحدة إىل احلكومة املغربية من الفرتة 

النمو - وذلك لتعزيز التعاون من خالل ) USAID( وذلك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

  .االقتصادي وتقدمي الدعم للمؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة والتعليم وتكوين الكفاءات

                                                           
  : على الرابط 06⁄08⁄2017، 2013جريدة املساء، تراجع ملحوظ يف الصادرات حنو الواليات املتحدة منذ   1

https://www.El–massa.com 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، 1الطرفني فإن املبادالت بقيت ضعيفة ما بني الدولتنيولكن بالرغم من توقيع اتفاقية التبادل احلر بني 

وبعيدا عن وعودها االقتصادية شكلت هذه االتفاقية ورقة ضغط سياسي لكال الطرفني حيث تسمح 

للواليات املتحدة بتنفيذ اسرتاتيجيا�ا العاملية من خالل فتح أول منطقة تبادل حر، وفقا ملخططها، واليت 

انستان،من جانب آخر تعتمد املغرب على الورقة األمريكية وذلك إلرسال إشارة إىل متتد من املغرب إىل أفغ

  .اإلحتاد األورويب واليت من خالهلا تفاوض بشأن اتفاق االنضمام

وباحلديث عن االستثمارات األمريكية املباشرة يف املغرب ، فليست ذات قيمة عالية فبالرغم من النشاط 

كية يف الرباط ، واليت تلعب دورا حموريا يف الرتويج للسوق املغربية فقد اقتصر املكثف لغرفة التجارة األمري

  .االستثمار يف جمال اخلدمات، قطع الغيار مكونات الكومبيوتر

اتفاق من أجل اكتشاف وتقييم النفط يف  2005أما يف ا�ال الطاقوي وقع املكتب الوطين للمحروقات  

ولقد قدمت وكالة التنمية األمريكية  Shell",شل "ية مثل شركة ات األمريككاملغرب ، وذلك مع الشر 

ألف دوالر إىل املكتب الوطين للمحروقات  115منح مساعدة تقنية قيمتها ) USTDA( والتجارة 

   2.وذلك لتحسني قدرات االستكشاف يف قطاع احملروقات واملناجم) ONHYM(واملناجم 

  : ـ العالقات االقتصادية مع تونس3ب ـ

رب تونس من بني البلدان املغاربية الثالث األقل تعامل اقتصاديا مع الواليات املتحدة األمريكية ، وذلك تعت

اقتصادها الذي يعتمد وبشكل كبري على السياحة، ورغم ذلك فإن حجمها الصغري و يرجع إىل ضعف 

اتفاقيات ثنائية تسهل الواليات املتحدة األمريكية حتاول جاهدة من خالل املفاوضات الوصول إىل 

   3.العمليات التجارية بينهما

 2002كتوبر أالبلدين وقعت تونس على معاهدة يف التجارة واالستثمار يف   ويف إطار العالقات بني 

�دف تطوير وترقية التجارة واالستثمار بني البلدين ويعترب هذا اإلطار خطوة يف طريق التوقيع على معاهدة 

لبلدين وقد استفادة تونس اليت يوجد �ا مقر مبادرة الشراكة األمريكية مع الشرق التجارة احلرة بني ا

  .2003 - 2001مليون دوالر لفرتة  4من دعم مايل يف إطار هذا الربنامج قدر بـ  Mepiاألوسط 

                                                           
1 KASIM Bouhou, Stratégie et présence Economiques des Etats–Unis ou Maghreb 

(Bruxelles : Centre des Etudes Economiques, 2010) , pp (12–13) 
2 Kassim Bouhou , op.cit ,p.15 

  .200، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ص" نسية اجتاه املغرب العريب بعد احلرب الباردةأبعاد السياسة اخلارجية الفر "فاطمة بريم،   3
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حركية كربى   2011جانفي  14وعرفت العالقات بني تونس والواليات املتحدة األمريكية بعد ثورة 

األمريكية بالتجربة الدميقراطية الفتية يف تونس وجتسد ذلك يف منح الواليات  اإلدارةامي اهتمام كنتيجة لتن

ضمان قرض هو الثالث من نوعه مكنها من احلصول من  2016املتحدة األمريكية لتونس يف جوان 

يزانية مليون دوالر، بسعر فائدة منخفض، وجه لدعم امل 500السوق املالية الدولية على قرض بقيمة 

وبرامج اإلصالحات اليت شرعت تونس يف إجنازها، علما أنه سبق للواليات املتحدة منح ضمان قرض 

  .2014و 2012بنفس القيمة سنة 

من قبل جملس إدارة مؤسسة حتدي األلفية كعضو مؤهل يف  2016وقد مت اختيار تونس يف ديسمرب 

تونس من احلصول على متويالت هامة تصل إىل  للمؤسسة حيث سيمكن هذا الربنامج" الربنامج املندمج"

مليون دوالر أمريكي، يف شكل مساعدات ستخصص حملاربة الفقر والنهوض باجلهات احملروسة  350

  .اقتصاديا واجتماعيا 

 523، 2016وعلى مستوى التبادل التجاري بلغت قيمة الصادرات التونسية حنو السوق األمريكية سنة 

وبلغت االستثمارات األمريكية املباشرة يف تونس . مليون دينار 1465زت الواردات مليون دينار بينما ناه

  .مليون دينار 300ما يفوق  2016خالل سنة 

يف املساعدة %) 67حوايل (تضمن ختفيضا هاما  2018يذكر أن مشروع ميزانية الواليات املتحدة لسنة 

 54.6دارة الرئيس ترامب تقدمي مساعدة تبلغ االقتصادية و العسكرية املواجهة إىل تونس إذا اقرتحت إ

  1. 2017مليون دوالر وذلك مقارنة مع سنة    85.8: مليون دوالر أي باخنفاض قدر بـ

تعترب الواليات املتحدة األمريكية أول مستهلك للطاقة يف العامل حيث تستوعب  المجال الطاقويوأما يف 

 8من الغاز و يستهلك أمريكي واحد ما معدله %  25 من إمجايل الطاقة املستهلكة يف العامل و  % 23

  .طن من النفط سنويا إذ يفوق استهالك نظريه األورويب بضعفني

وتعترب اسرتاتيجية األمن الطاقوي من أبرز أهداف اإلطار جيو سياسي واالسرتاتيجي الذي وضعته الواليات 

دا اسرتاتيجيا جديدا وقد حرصت املتحدة األمريكية على ضوء خملفات حرب اخلليج اليت فتحت عه

االسرتاتيجي اجلديد على االستجابة لنقطة حامسة تتعلق مباشرة  اإلطارالواليات املتحدة األمريكية يف هذا 

  2.نقاط العامل مبستقبل نظامها االقتصادي وتتمثل يف تأمني الطاقة ومعابر نقلها يف خمتلف 

                                                           
  : على الرابط 70⁄70⁄2017واقع عالقات التعاون التونسية األمريكيةـ "املوقع االلكرتوين ، باب نات تونس ،   1

https://babnet.netـcodredetailـonp 
  .107، 106حممد الطيب محدان، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وميتد هذا ا�ال جيو اسرتاتيجي املعىن بالرهان األمريكي يف منطقة البحر األبيض املتوسط على طول  

شريطه اجلنويب من املغرب غربا إىل اخلليج و حبر قزوين شرقا حيث جيعل هذا الطرح جيو اسرتاتيجي 

املنظور االسرتاتيجي املوسع  شامل، فاألمريكيني ينظرون إىل منطقة املغرب العريب فضاء اسرتاتيجي مما يفسر

  .للحلف االطلسي يف منطقة البحر االبيض املتوسط

وقد شكلت افريقيا رهان اقتصادي وجتاري للواليات املتحدة األمريكية يف جمال الطاقة واستهدفت ثالث  

  : مناطق برتولية رئيسية فيها

  ).انغوال  جنوب افريقيا، ( إفريقيا اجلنوبية  - 

  )نيجرييا ، كامريون، كونغو( ة إفريقيا الغربي - 

  1).ليبيا  اجلزائر، ( مشال إفريقيا  - 

تعترب منطقة املغرب العريب من أهم مناطق العامل الحتياط وانتاج الطاقة ويتعلق األمر حتديد كل من اجلزائر 

انات إسرتاتيجية للره-حتتل اجلزائر موقعا حموريا يف اخلريطة جيو  و ليبيا و بدرجة أقل تونس، وهلذا 

األمريكية على مـوارد الطاقة يف إفريقيا  و يكشف ريتشارد جاكسون مدير شؤون مشال افريقيا بكتابة الدول 

بأنه تعترب اجلزائر اقتصاديا متعامال رئيسيا وهاما، فاجلزائر من تعترب  1996األمريكية للشؤون اخلارجية 

  .رهان اقتصادي كبري يف اجلزائر لدينا  للبرتول والغاز من النوع الرفيع وخفيف ويضيف بأنه 

وتؤكد هذه التصرحيات الرهان النفطي األمريكي املتزايد على اجلزائر منذ منتصف التسـعينات، و ترى  

الواليات املتحدة األمريكية أن موارد الطاقة اهلامة التـي متلكهـا اجلزائر جتعل من هذا البلد حمور أي مشروع 

املغـرب العربـي و كـذا املمون الرئيسي ألوروبا من الغاز و النفط ، وتسيطر للتنمية اإلقليمية يف منطقـة 

  : الشركات البرتولية األمريكية يف اجلزائر على أغلب احلقول النفطية و هي

 comndaبيرتوكندا  - arco-أركو  - louisiane londلويزيان لوند  – anadarcoأناداركو 

petro  -  أموكو.  

                                                           
  : على الرابط. 01⁄02⁄2008، "تأمني مصادر الطاقة، قلق أمريكي على املستوى االسرتاتيجي"شبكة النبأ املعلوماتية ،   1

https://www.anabaa.org/nabanews/69/054.html 
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املعطيات أن اجلزائر أصبحت منطقة اسرتاتيجيه لنشاطات الشركات األمريكية فإنه  ويتأكد من خالل هذه

ومهيمنا يف سوق الطاقه اجلزائرية مقارنة  ميكن التأكيد أن الشركات األمريكية أخذت موقعا أساسيا 

  .بالشركاء األوروبيني

أن  2003امل يف ديسمرب أما ليبيا فقد استطاعت بعد التخلي رمسيا عن برناجمها ألسلحة الدمار الش

تفتح آفاق جديدة إلستثمارا�ا االقتصادية مع الشركات األمريكية واألوروبية ال سيما يف قطاع احملروقات 

واقتحم األمريكيون سوق  2004وهو ما تأكد بعد رفع العقوبات االقتصادية األمريكية عن ليبيا يف 

يكية أن الفرصة مواتية الستغالل التحول اإلسرتاتيجي يف االستثمارات النفطية يف ليبيا ورأت الشركات األمر 

  1.السياسة اخلارجية الليبية الستدراك الفارق الذي يفصلها عن موقع الشركات األوروبية يف ليبيا

كما دعت ليبيا شركات النفط األمريكية إىل العودة إىل االستثمار يف قطاع النفط اللييب العادة تأهيل   

ومارثون أويل وأمريادا هيس إىل  سعى الشركات األمريكية ال سيما شركة كونوكوفيليبس البيئة النفطية وت

قبل فرض العقوبات االقتصادية ) الواحة(استغالل حقول النفط الليبية اليت كانت مدرجة ضمن مشروع 

  2.على ليبيا

   

                                                           
  .117ـ112حممد الطيب محدان، املرجع السابق، ص  1
  : على الرابط 25⁄07⁄2004، "الشركات األمريكية تتهافت على النفط اللييب"يوم العمانية، جملة ال  2

https://www.alyoum.com.foxpush.net 
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  المغاربية  مواقف السياستين األوروبية واألمريكية من االزمات في المنطقة: المبحث الثالث

إن كل من يتابع ما جيري خبصوص مواقف الدول الكربى من القضايا العربية أو دول العامل الثالث واليت 

ترتبط بعالقات مع تلك الدول أ�ا مبنية على أساس املصاحل اليت تقوم عليها أجبدية العالقات الدولية 

دونية يف معاملة الكبار للصغار ما يقال عنها اليوم، فالعالقات اليت تربط الدول الكربى �ذه الدول أقل 

وهي إن مثلت موقفا مناصرا لبعض القضايا يف أقوات معينة فالغاية منها محاية مصاحلها واحلفاظ عليها 

  :ومن هنا نتساءل 

هل ينطبق الوصف السابق يف عامل اليوم على مواقف الدول األوروبية والواليات املتحدة جتاه ثورات الربيع 

املغاريب ونزاع الصحراء الغربية من النقطة نفسها اليت انطلقت فيها من بعض القضايا االسرتاتيجية والقومية، 

هذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف ثنايا هذه اجلزئية من املبحث واليت حناول تسليط الضوء على موقف 

لصحراء الغربية ومن ثورات الربيع املغاريب حدة األمريكية من قضية النزاع يف اتالدول األوروبية والواليات امل

  .يف كل من تونس وليبيا

  وثورات الربيع العربي موقف السياسة األوربية من أزمة الصحراء الغربية: المطلب األول

لقد أدى اكتشاف املواد ذات األمهية االقتصادية يف إقليم الصحراء الغربية إىل زيادة حدة النزاع بني الدول 

، إال أنه من خالل عدة اتفاقيات استعمارية متكنت اسبانيا من فرض سيطر�ا الكاملة على  االستعمارية

إقليم الصحراء الغربية، ولكن بعد استقالل دول املغرب العريب، حتول الصراع االستعماري على االقليم 

سبانية منذ العقد فبعد أن كان االقليم مستعمرة أ 1.ليكون بني دول اقليمية أخرى هي املغرب وموريتانيا

، حيث مت اجلالء عنها مبوجب االتفاق الثالثي بني أسبانيا 1976األول من القرن العشرين وحىت عام 

والذي أفضى بتقاسم الصحراء بني كل من املغرب وموريتانيا ، لكن ومع   ، 1975واملغرب وموريتانيا عام 

 27جبهة البوليساريو اليت أعلنت يف هذا االتفاق ظهرت قوى أخرى تطالب باستقالل اإلقليم، وهي 

  2.قيام اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية 1976فيفري 

                                                           
  : على الرابط"اخللفية التارخيية للنزاع يف الصحراء الغربية"فاطمة بنت عبد الوهاب،   1

https://www.aljazeera.net/NR/exeres/df0FBE802.htm 
2  Benramdan Abdelkhaleq, Le sahara occidental : enjeu maghrébin ,paris :édition 

khartala, 1992, p21_22 
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كان للدعم الديبلوماسي العسكري األمريكي الفرنسي أثرا بالغا يف تشجيع املغرب وموريتانيا على احتالل 

الزج بكل دول املغرب العريب يف إقليم الصحراء الغربية وتكريس منطق األمر الواقع يف املنطقة ومن مث 

  .سلسلة من النزاعات والتحالفات الداخلية واخلارجية

فاملسرية اخلضراء اليت نظمها املغرب لتكريس ضمه أكثر من نصف الصحراء كانت نتيجة للضمانات اليت 

سي قدمتها القوى الغربية له، وباملقابل فقد تشكل حلف جزائري لييب لضمان الدعم العسكري والسيا

املغرب مكا�ا وهذا ما أدى إىل زيادة  نفقاته   للبوليزاريو، ومع تصاعد النزاع انسحبت موريتانيا ليمأل 

العسكرية ودخوله سباق تسلح شكلت الواليات املتحدة األمريكية و فرنسا مصدره الرئيسي، فاملغرب ينفق 

  .ماليري دوالر سنويا 10ما يعادل 

رعة خاصة أواخر الثمانينات من القرن املاضي على مساعدة جملس األمن سامهت األحداث الدولية املتسا

من بلورة خمطط سالم يرتكز على مبدأ احلق يف تقرير مصري الشعب الصحراوي نتج عنه التوصل إىل وقف 

لألراضي الصحراوية لإلشراف على عملية   ) املينورصو(وارسال بعثة أممية  1991اطالق النار يف سبتمرب 

وائم األشخاص املعنيني باالستفتاء غري أن االختالف يف وجهات النظر حال دون ضبط قوائم إعداد ق

االشخاص املعنيني باالستفتاء، ونتيجه لذلك فتحت مفاوضات أخرى بني أطراف النزاع وبإشراف األمم 

راوي، واليت تؤكد على حق تقرير املصري للشعب الصح  1997املتحدة توجت باتفاقيات هيوسنت سبتمرب 

كما أنه ومنذ هذا التاريخ مت تعيني مساعد األمني العام لألمم املتحدة مكلف مبلف الصحراء الغربية 

وكمبعوث له إىل املنطقة من أجل السعي للتقريب بني وجهات النظر، لكن كل مساعيه باءت بالفشل و 

بة تطالب األمم املتحدة مع �رب املغرب من تطبيق االتفاقيات، راحت جبهة البوليزاريو يف كل مناس

اجلزائر اليت مل تتخل عن دعم الصحراء   بالضغط على املغرب إلجراء استفتاء تقرير املصري، ومن ورائها 

الغربية ولو دبلوماسيا من خالل املسامهة يف رفض اللوائح األممية اهلادفة إىل جتنب االستفتاء وهذا ما تتخذه 

  1.ل املغاريب املشرتكاملغرب يف كل مرة كذريعة لتعطيل العم

   

                                                           
، مرجع سبق ذكره، )2007ـ1989(، "احتاد املغرب العريب بني دوافع التكامل االقتصادي واملعوقات السياسية"صبيحة خبوش، , د  1

  .384، 381، 380ص
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  : ـ الموقف األوروبي من أزمة الصحراء الغربية 1

تنقسم دول اإلحتاد األورويب إىل ثالثة أقسام يف نزاع الصحراء الغربية، القسم األول يتكون من دول 

وجيوسياسية، والقسم الثاين من  تارخييةمثل إسبانيا وفرنسا معنية بالدرجة األوىل بالنزاع ألسباب 

الدول وهي مشال أوروبا وعلى رأسها السويد اليت تريد دورا حقيقيا لالحتاد األرورويب يف البحث عن 

أما القسم الثالث فهو التوجه الذي كانت تتبناه دول . النزاع بدل ترك امللف يف أيدي فرنسا وإسبانيا

د األورويب عن هذا امللف وتركه فقط يف أيدي األمم مثل بلجيكا وأملانيا ويطالب بإبعاد اإلحتا

  .املتحدة

ولدراسة املوقف األورويب من قضية الصحراء الغربية ندرس مواقف الدول املعنية بالنزاع بالدرجة األوىل 

عموما بإسرتاتيجية تنطلق األوىل من املفهوم  األزمةوهي فرنسا واسبانيا الذي يرتبط دورمها �ذه 

لذي يسعى إىل عدم قيام دولة قوية يف املغرب العريب، أما اإلسرتاتيجية الثانية فتعتمد ا االستعماري

على املنظور الرباغمايت النفعي الذي يسعى على إقامة شراكة فعلية مع الدول املغاربية خاصة اجلزائر 

  1.واملغرب

إليها من املنظور  إن سياسة كل من اسبانيا و فرنسا اجتاه قضية الصحراء الغربية جيب أن ينظر 

التارخيي أوال ألن تاريخ اإلقليم ارتبط �اتني القوتني االستعماريتني لفرتة تزيد عن القرن، فيما يعترب 

، تظل عالقة فرنسا )1976ـ 1884مستعمرة سابقة من ( ارتباط اسبانيا بالصحراء الغربية جلي 

الل التنافس األورويب لتقسيم إفريقيا باألراضي الصحراوية مرتبطة بصفة مباشرة و غري مباشرة من خ

  .1912، 1904و االتفاقيات اليت أبرمتها مع اسبانيا لتحديد جمال نفوذ كل قوة يف املنطقة 

يبدو ظاهريا أن اهتمام و تدخل القوتني فيما خيص القضية الصحراوية قد تراجع بعد توقيع اسبانيا  

، غري أن سياسة البلدين يف 1975ب و موريتانيا يف اتفاقية مدريد الثالثية األطراف مع كل من املغر 

  .التأثري على القضية قد استمرت إىل ما بعد فرتة االحتالل

إن احلكومات الدميقراطية اليت تعاقبت على احلكم يف اسبانيا كان موقفها مبهما فيما يتعلق 

بالقضية، موقف جيسد وضع يبدو حياديا، والذي يؤثر عليه من جهة ضغط الدين التارخيي املوروث 

عن حقبة حكم فرانكو و من جهة أخرى األمهية اإلسرتاتيجية للمغرب يف السياسة اخلارجية 

                                                           
، القدس العريب ، " املتحدة تراهن على دور أكرب لالحتاد األورويب الحتواء التوتر يف نزاع الصحراء الغربيةاألمم "حسني جمدويب، ،   1

 https ;//www.Alquds.co.uk/ ? P=859545:               ، على الرابط12⁄06⁄2017
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إن طبيعة العالقات اإلسبانية املغربية هلا أبعاد متعددة يف السياسة اخلارجية االسبانية، منها . بانيةاالس

املتعلقة بالقضايا االقتصادية و اجليواسرتاتيجية، حبكم أن اململكة املغربية هي اليت تدير املوارد الطبيعة 

و اليت متثل أمهية اقتصادية لقطاع ) ةالثروة السمكي(للصحراء الغربية و من بينها املوارد الصيدية 

كذلك املوقع اجلغرايف للمغرب الذي يتبوأ أمهية كربى يف مراقبة تدفق . الصيد البحري يف اسبانيا

حيث أن السلطات املغربية . حركة املهاجرين حنو أوروبا و كذلك اجلماعات اإلرهابية اإلسالمية

مبقاطعيت سبتة و مليلة كجزء من ترا�ا، حىت عرفت كيف تستغل هذه القضايا و كذلك املطالبة 

  .تضمن دعم احلكومة االسبانية ملقرتحها لضم الصحراء الغربية

بعد وفاة فرانكو، فإن السياسة ) سقوط الدكتاتورية(  1976ومنذ التحول الدميقراطي يف اسبانيا يف 

بة بتطبيق حق تقرير املصري اخلارجية االسبانية فضلت حسن عالقتها مع اململكة املغربية على املطال

غري أن هذا املوقف الذي دام أكثر من ثالثني سنة حتول للبحث عن حل تفاوضي، . للصحراويني

و لكن تغري الوضع منذ فرتة حكومة لويس زباتريو، حيث . مع جتنب إظهار الدعم ألي من الطرفني

 املقدم من طرف املغرب كحل أن أعضاء من وزارة خارجيته أبدو دعمهم علنيا ملقرتح احلكم الذايت

  1.لقضية الصحراء الغربية

أعلنت إسبانيا عن طريق وزير  1979اوت  5وبعد اتفاقية اجلزائر بني البوليساريو وموريتانيا يف 

الذي انسحبت منه  اإلقليمعن ترحيبها باإلتفاق كما رفضت احلاق    -مارسلينو اوريغا- خارجيتها 

جراء استفتاء للصحراويني ميكنهم من تقرير مصريهم بأنفسهم، ليظهر موريتانيا باملغرب و دعت إىل إ

تطور املوقف اإلسباين من القضية الصحراوية باعرتاف احلكومة اإلسبانية جببهة البوليساريو كممثل 

شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ونتيجة لذلك تعلن احلكومة اإلسبانية بأن اتفاقية مدريد اليت 

غرب وموريتانيا سلمت إدارة االقليم ومل تسلم السيادة عليه وتعترب اسبانيا قسمت الصحراء بني امل

  2.حضور املغرب يف الصحراء هو مهمة ادارية فقط حىت اجراء استفتاء تقرير املصري

ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن موقف اسبانيا جتاه القضية الصحراوية وإن كان قد تطور من  

احلياد، من خالل عودة عالقا�م الطبيعية مع اجلزائر واعرتافها جببهة  اتفاقية مدريد الثالثية حنو

البوليساريو خاصة من أجل أمن صياديها، إال أن اسبانيا يف نفس الوقت كانت جمربة على مسايرة 

الصيد على طول  بإمكانية واالحتفاظاملغرب حىت ال حيي هذا األخري مطالبته مبدينه سبتة ومليلية 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، العلوم السياسية )"2012ـ1991(مشاريع التسوية السلمية لقضية الصحراء الغربية "مالكي أمينة،   1

  ,45، 44، ص2013والعالقات الدولية، 
  .192، ص1980، مكتبة دار الكلمة، مصر، القاهرة، "الصحراء الغربية عقدة التجزئة يف املغرب العريب"علي الشامي،   2
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ربية فتارخييا اسبانيا هي مسؤولة عن الشعب الصحراوي الذي كانت حتتله وغادرته دون السواحل املغ

أن جتري استفتاء تقرير املصري، وبقيت ترى يف املغرب حليفا ال يستهان به فانقسمت اسبانيا بني 

رأي عام اسباين متثله املنظمات غري احلكومية و شبه احلكومة مرتبطة بصالت مع الشعب 

 خميمات تندوف وتقدم له الدعم املادي و تسوقه على مستوى املنظمات األوروبية الصحراوي يف

لدعم نضاله وقضيته، وحكومة يف موقفها املعلن املنحاز إىل املغرب لكنها تنادي بتطبيق قرارات 

  1.األمم املتحدة خبصوص النزاع

الغربية فكان متحيزا لصاحل أما فيما خيص موقف السياسة اخلارجية الفرنسية اجتاه قضية الصحراء 

املغرب خاصة أنه كان سببا يف تعقيد العالقات املغاربية، فقد لعبت فرنسا دورا أساسيا يف تسريع 

اخلاصة بتقسيم الصحراء الغربية بني املغرب و موريتانيا، مما  1975عملية إبرام اتفاقية مدريد عام 

فرنسا بالتدخل العسكري املباشر يف الصحراء دفع اإلعالم الرمسي اجلزائري إىل توجيه ا�امات ل

الغربية، و اعتبار العمليات العسكرية الفرنسية ضد مقاتلي جبهة البوليساريو مبثابة السياسة 

و ظل املوقف الفرنسي منذ بداية النزاع مساندا  ، 2االستعمارية اجلديدة يف منطقة مشال إفريقيا

عسكرية و االقتصادية و السياسية بل و أكثر من ذلك للمملكة املغربية، وتدعمها باملساعدات ال

  .شاركت يف عمليات عسكرية ضد جبهة البوليساريو

هذا الدعم يرجع إىل الروابط التارخيية اليت تربطها مبستعمر�ا السابقة مبا يف ذلك مصاحلها 

اصة مع التنافس اجليواسرتاتيجية يف املغرب العريب، أين فرنسا مازالت تقاوم للحفاظ على مكانتها خ

األمريكي املتنامي يف املنطقة، سواء كانت احلكومة ميينية أو يسارية اليت تداولت على احلكم يف 

فرنسا فإن املوقف الفرنسي ظل ثابتا و مساندا للمملكة املغربية و مل يناصر أبدا قيام دولة صحراوية 

ى فرنسا معارضة لربوز دولة جديدة يف مستقلة، و يف السياق اجليوسياسي احلايل، فإنه بالتأكيد ستبق

املنطقة اليت تعتربها ضمن جماهلا احليوي من وجهة النظر االقتصادية، اإلسرتاتيجية و العسكرية، و 

للدفاع عن مصاحلها و بقاء املغرب يف الصحراء الغربية، استغلت فرنسا موقعها كعضو دائم يف جملس 

لنقض حسب الفصل السابع من امليثاق يف القرارات األمن لدى األمم املتحدة، و استعمال حق ا

املتعلقة مبسألة الصحراء الغربية و عرقلة مسار التسوية عرب إجراء استفتاء لتقرير املصري و حماولة فرض 

حل للتسوية عرب تزكية مقرتح املغرب للحكم الذايت، وإخضاع اإلقليم حتت السيادة املغربية و حصوله 

  . على االعرتاف الدويل

                                                           
  .93، ص1998، دار املختار، دمشق، سوريا، "النزاع على الصحراء الغربية بني حق القوة وقوة احلق"مصطفى الكاتب، حممد بادي،   1
  .45مالكي أمينة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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وهنا ميكن االعتقاد بأن فرنسا تعرتض على مسار التكامل املغاريب، و هلذا فهي حترص دوما على 

، ألن جتسيد مشروع االحتاد )اجلزائر و املغرب( تأجيج العداوة بني الفاعلني اإلقليميني البارزين 

دم املغريب العريب و تشكيل سوق اقتصادية مشرتكة، يشكل تكتل قوي و منافس حقيقي ال خي

  .املصاحل االقتصادية الفرنسية يف املنطقة

وال خيفي املسئولني الفرنسيني موقفهم من القضية الصحراوية، حيث يعتقدون أن قيام دولة صغرية أو حىت 

. دولة فاشلة حتت تأثري اجلزائر ال خيدم بتاتا منطقة املغرب العريب كما أ�ا ستكلف الكثري بالنسبة لفرنسا

ىل أبعد من ذلك بابتزاز الدول اإلفريقية الضعيفة و الفقرية بسحب اعرتافها باجلمهورية فقد ذهبت فرنسا إ

بنني، بوركينافاسو، التشاد، الكونغو برازافيل، : الصحراوية مقابل حصوهلا على مساعدات على غرار الدول

ك فلم تنجح التوغو، الذين خضعوا لضغوطات فرنسا و سحبوا اعرتافهم الدبلوماسي، بل و أكثر من ذل

يف تسعينات القرن ( فرنسا يف اقناع اجلزائر عن تراجع دعمها للصحراويني، و ذلك خالل العشرية السوداء 

لكن اجلزائر مل تغري . مقابل حصول اجلزائر على مساعدات مالية و اقتصادية من فرنسا و أوروبا) املاضي

  1.رغم الظروف الصعبة اليت مرت �امن موقفها رغم أ�ا كانت ألمس احلاجة لتلك املساعدات، و 

  ) ثورات الربيع العربي(ـ الموقف األوروبي من التحوالت الجديدة في المنطقة المغاربية 2

على دعم احلكومات  أساسيلقد أدت السياسات األوروبية املتبعة يف املنطقة العربية واليت ارتكزت بشكل 

القتصادي اجلديد لالحتاد األورويب املبين على أمهية اعتماد العربية و أنظمتها االستبدادية يف دعم التوجه ا

النموذج النيو ليربايل القائم على حترير االقتصاد واخلصخصة والتثبيت و التقشف إىل تفاقم األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية ونتيجة ملباركة اإلحتاد األورويب حلكم األنظمة االستبدادية العربية اليت كان يراد �ا 

النوع الوحيد الكفيل باستمرار محاية مصاحل اإلحتاد األورويب ومحاية بلدا�ا من هجمات املهاجرين الغري 

شرعيني واإلرهاب الدويل، فقد كانت املواقف األوروبية الصادرة عن دول اإلحتاد األورويب بشكل عام وعن  

لساحة التونسية يف بداية الثورة فقد كل دولة بشكل خاص تتسم باالزدواجية واالرتباك أمام ما جيري على ا

وجدت هذه الدول نفسها أمام مشكلة كربى تتعلق مبوقعها هل سيكون لصاحل األنظمة احلاكمة وما قد 

أم أ�ا مدعوة للوقوف إىل   يرتتب على تلك املواقف مستقبليا يف حال انتصار الثورة من االضرار باملصاحل؟ 

رر يف حال فشل تلك الثورات والتحركات الشعبية يف حتقيق جانب الثورة وما قد يرتكه ذلك من ض

  2أهدافها؟

                                                           
  47، 46مالكي أمينة، املرجع السابق، ص   1
  : خليل سامي أيوب، موقف االحتاد األورويب من الثورات العربية على الرابط  2

http://www.ahewar.arg/debat/show.art.osp?aid=285741 
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  : ـ أـ الموقف األوروبي من الثورة التونسية2

لقد كانت املواقف األوروبية الصادرة عن دول اإلحتاد األورويب بشكل عام وعن كل دولة بشكل خاص 

كما ذكرنا سابقا يف بداية الثورة التونسية تتسم باالزدواجية و االرتباك أمام ما جيري على الساحة التونسية  

فقد وجدت نفسها أمام مشكلة كربى تتعلق مبوقفها هل سيكون لصاحل النظام أم أ�ا مدعوة للوقوف إىل 

  .جانب الثورة

روقة السياسة الداخلية لالحتاد األورويب فلقد وصل أاقف األوروبية تتخبط يف دهاليز و من هنا كانت املو 

ملا جيري يف تونس لدرجة أن فرنسا اليت تعترب إحدى األعمدة األساسية للسياسة اخلارجية  التوجس والريبة

  .األوروبية أن عرضت خدما�ا وخرب�ا يف قمع املتظاهرين على النظام البوليسي البن علي

وقد جاءت ردود األفعال الدولية منذ اليوم األول من االحتجاجات الشعبية يف تونس تؤكد على تلك 

رؤية السابقة الذكر فقد عرب ستيفان فول املفوض األورويب لشؤون توسيع العضوية وسياسة اجلوار األورويب ال

عن رغبة االحتاد األورويب يف تطبيق حقيقي للدميقراطية يف الوطن العريب ورؤية واقع جديد حلرية الرأي 

األساس يف التصور األورويب للوضع �ذا تعترب هذه الرؤية هي , " واستئصال الفساد وتكريس حكم القانون

الذي يتمنون أن تصل إليه األوضاع يف خمرجا�ا مبنطقة بلدان جنوب املتوسط يف سبيل حتقيق العدالة 

والدميقراطية اليت تعترب منطلقا من أجل االنتقال إىل املنزلة املتقدمة من الشراكة اليت تنص عليها االتفاقيات 

  1.األورومتوسطية الثنائية

اء املوقف الفرنسي بعد عرض املساعدة على الرئيس بن علي حيث رفضت فيما بعد قدوم الرئيس بن وج

علي إىل فرنسا وذلك لعدم رغبتها يف استياء اجلالية التونسية املقيمة فيها كما أعلنت احلكومة الفرنسية أن 

ية يف فرنسا، وأكدت فرنسا اختذت اخلطوات الضرورية لضمان منع أي حتركات مشبوهة لألصول التونس

على االستعداد لتلبية أي طلب للمساعدة على ضمان سري العملية الدميقراطية بطريقة ال تقبل اجلدل، كما 

دعت إىل اجراء انتخابات حرة بأسرع ما ميكن، كما دعت أملانيا مجيع األطراف للحوار وإلجياد حلول 

نقل عن املستشارة األملانية اجنيال مريكل دعو�ا إىل سلمية واحلد من وقوع مزيد من الضحايا واألضرار، كما 

تأسيس الدميقراطية يف تونس وأن هناك فرصة جديدة يف تونس معربة عن استعداد بالدها للمساعدة يف 

  .ذلك

                                                           
 :بطعلى الرا 09⁄02⁄2011، "االحتاد األورويب ينتقد سياسته جتاه ثورة اليامسني"دويتشه فيلة،   1

 https://www.dw–prld.de /dw/article/0.1483141.00.html 
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وا�تمع التونسي لضبط النفس واهلدوء واحلوار للتوصل إىل طريق أما ايطاليا فدعت مؤسسات الدولة  

   1.األوضاع الصعبةللخروج من هذه 

جانفي دعت الناطقة الرمسية باسم وزيرة الشؤون اخلارجية لالحتاد األورويب كاترين أشتون إىل  10ويف 

ضبط النفس يف استخدام القوة وإىل احرتام احلريات األساسية واإلفراج الفوري عن الصحفيني 

وقد جاءت هذه الدعوة متأخرة بعد واحملاميني وغريهم من املعتقلني الذين كانوا يتظاهرون سلميا، 

  2.متظاهرا على يد قوات األمن 20مقتل 

هكذا يتضح من املواقف األوروبية السابقة أ�ا جاءت يف �اية األزمة تتماشى مع تطلعات الشعب 

متخوفة من ذلك  ،التونسي وطموحاته يف احلرية واالستقالل بعد أن كانت يف بدايتها كما ذكرنا

لق يف تونس متذرعة مبخاوف تتعلق مبا قد ترتكه تلك األزمة من آثار سلبية على احلراك الذي انط

أوروبا يف إطار محاية مصاحلها و�ديدها متخوفة من وصول اإلسالميني إىل احلكم يف تونس وما قد 

يصاحب ذلك من �ديد للشراكة الغري متكافئة اليت عقد�ا حكومات بن علي على امتداد عصورها 

وهو ما قد نفاه اإلسالميني بعد وصوهلم للسلطة يف تونس عندما أوضح راشد الغنوشي  مع أوروبا

رئيس حزب النهضة التونسية أن تونس للجميع متدينني وغري متدينني وأن احلرية فيها ستتاح للرجال 

  3.والنساء على حد سواء وان تونس تلتزم بكافة املواثيق واملعاهدات الدولية السابقة

  : ـ ب الموقف األوروبي من الثورة الليبية2

اتسمت املواقف األوروبية من االحتجاجات الشعبية اليت انطلقت يف ليبيا باخلجولة واملرتددة كما 

سابقا�ا يف مصر وتونس ناهيك عن الرتدد الكبري يف إطالق التصرحيات العلنية من قبل الساسة 

الثورة التونسية اخلوف الذي كان ينتاب ممثلي السياسة  ولعل السبب يف ذلك كما قلنا مع, الغربيني

الدولية يف أروقة جمالسهم من تأزم الوضع مع النظام اللييب والذي قد يؤدي إىل قطع العالقة إن 

  .استطاع األخري السيطرة على األوضاع وعودة اهلدوء كما كان علية قبل الثورة

ات القمع للتظاهرات خرجت بعض الدول األوروبية ولكن أمام ارتفاع أعداد القتلى واستمرار عملي

ببيان يدين قمع السلطات  20/2/2011عن صمتها الطويل لتخرج كل من فرنسا وبريطانيا يف 

                                                           
 :على الرابط 09⁄02⁄2011، "االحتاد األورويب ينتقد سياسته جتاه ثورة اليامسني"دويتشه فيلة،   1

 https://www.dw–prld.de /dw/article/0.1483141.00.html 
، 2012، لبنان، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، "صريور�ا من خالل يوميا�االثورة التونسية ا�يدة، بنية ثورة و "عزمي بشارة ،   2

  . 334ص
3
  خلیل سامي أیوب، مرجع سبق ذكره  
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مقابل تلك التصرحيات أعلنت ليبيا وهددت بإمكانية , الليبية للمحتجني واملطالبني بالدميقراطية

جرة الغري شرعية إذا تدخل اإلحتاد األورويب يف األزمة وقف التعاون مع اإلحتاد األورويب يف جمال اهل

وأمام تصاعد تلك االحتجاجات بدأت الكثري من الدول عمليات مراجعة لسياسا�ا جتاه , الليبية

نظام العقيد معمر القذايف حىت أشد أصدقاءه يف أوروبا كانوا هم من نقموا عليه وقادوا الرأي العام 

عملية العسكرية يف ليبيا بعد اختاذهم قرار وتقدمي مشروع قرار يدين ليبيا الدويل فيما بعد إلطالق ال

يف جملس األمن ويطالب بفرض حظر جوي عليها والذي مهد فيما بعد للتدخل العسكري املباشر 

وأمام تلك املمارسات القمعية لنظام العقيد معمر القذايف جاءت مواقف اإلحتاد  1أمام تواطؤ عريب

ثورة الليبية بداية من كاترين أشتون املفوضة اخلارجية لسياسة اإلحتاد األورويب واليت األورويب من ال

مؤكدة ضرورة الوقف , ينظر بقلق بالغ إىل األوضاع املتفاقمة يف ليبيا" بأن اإلحتاد األورويب : صرحت

  .الفوري للعنف وبدء حوار فعال بني األطراف كافة

ل العسكري يف ليبيا انطالقا من القاعدة الشعبية العريضة اليت معارضتها فيما بعد احل ورغم أملانيا

عارضت مشاركة أملانيا يف احلرب على ليبيا، إال أن املستشارة األملانية أجنيال مريكل كانت أول من 

بأنه " حيث وصفت مريكل اخلطاب  2011فيفري 22علق على خطاب الزعيم اللييب األول يف 

وأكدت أن بالدها ستؤيد فرض , رب بشكل صريح على شعبهمرعب ملا تضمنه من إعالن احل

وبدت أملانيا منزعجة "عقوبات على النظام اللييب إذا مل يتوقف عن استخدام العنف ضد املتظاهرين، 

من �ديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا بوقف اهلجرة الغري شرعية إىل اإلحتاد األورويب إذا مل تتوقف 

احملتجني املناهضني للحكومة، ويف هذا السياق صرح وزير الدولة األملاين  أوروبا عن الدفاع عن

للشؤون األوروبية فرينر هوير أنه يتعني على اإلحتاد األورويب أال يسمح لنفسه بأن يتم ابتزازه مقابل 

  " .السكوت عما جيري يف ليبيا

ويف إشارة , رين املناوئني للنظام اللييبأما إيطاليا فقد ا�م الرئيس معمر القذايف إيطاليا بتسليح املتظاه

للبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء االيطايل الذي دعى إىل حلم سلمي لألوضاع املضطربة يف 

  .ليبيا

أما فيما يتعلق باملوقف الفرنسي فقد تزعمت فرنسا املواقف الدولية من إدانة القمع املتصاعد للجيش 

الفرنسي طليعة املواقف الدولية بالرغم من حتالفه السابق مع نظام  اللييب ضد احملتجني وتصدر املوقف

العقيد القذايف والذي عقد الكثري من الصفقات العسكرية مع النظام الفرنسي إال أن موقف فرنسا 
                                                           

  : على الرابط 02⁄12⁄2011، احلوار املتمدن، "موقف االحتاد األورويب من الثورات العربية"خليل سامي أيوب،   1

https://www.M.oheware.org/s.osp?aid 
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من إدانة القمع دفع بالعقيد القذايف للتخلي عن كثري من الصفقات اليت متت مسبقًا مع حكومة 

ن املوقف الفرنسي وما جاء به فيما يتعلق بليبيا فقد صرح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي وبشأ

االستخدام غري املقبول للقوة ضد املتظاهرين يف ليبيا وطالب بالوقف "ساركوزي بأن فرنسا تدين 

  1".ودعا إىل حل سياسي يليب حقوق الشعب اللييب إىل الدميقراطية واحلرية, الفوري ألعمال العنف

طلبت فرنسا من الرئيس القذايف الرحيل وأن  2011فيفري  25ويف   لت الردود الفرنسية ومن مث توا

  .فرنسا تنظر يف تدخل عسكري وهو ما حدث فعال فيما بعد

ولعل املوقف األورويب املتضارب من الثورة الليبية وتطورات الوضع فيها يعد دليل قاطع على عدم 

لعربية والوقوع يف نفس األخطاء اليت وقع �ا الغرب مع تطوير إسرتاتيجية مجاعية إزاء املنطقة ا

فالربغم من التناغم الشديد بني السياسة اخلارجية اليت قادها , سابقا�ا من الثورة التونسية واملصرية

نيكوال ساركوزي ونظام العقيد اللييب معمر القذايف واليت حرص فيها ساركوزي على تطوير عالقات 

يب وموقفه الفجائي الذي حبذ فيه التدخل املباشر يف الشؤون الليبية يوضح وطيدة مع النظام اللي

التناقض الشديد يف السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب بشكل عام والسياسة الفرنسية بشكل خاص 

فهذه اللهجة الشديدة إزاء القائد معمر القذايف تتناقض متاما وا�رى املنطقي لألمور اليت سارت فيما 

وهناك من , مع نظراءه املصري والتونسي واليت دافع فيها ساركوزي عن الرئيسني بن علي ومبارك قبل

فسر ذلك املوقف املتشدد مبثابة سياسة جديدة أراد من خالهلا ساركوزي التعديل على موقفه السابق 

سي من ليبيا من نظام بن علي ومبارك إال أن هناك اعتبارات سياسية وإسرتاتيجية تفسر املوقف الفرن

ولعل البحث عن النجومية هي من دفعت بساركوزي بادئ األمر إىل اختاذ مواقف استباقية , القذايف

تتيح له الربوز كقائد رائد على اعتبار أن فرنسا هلا عالقات تارخيية تربطها ببلدان إفريقيا من الناحية 

 1970سا عرب قرار جملس األمن التارخيية واالستعمارية وأمام التعنت الفرنسي تبلور موقف فرن

والذي مسح بتطوير إسرتاتيجية عسكرية جتاه ليبيا، وجاء الدور األملاين الرافض للتدخل  1973و

األجنيب الذي كانت تقوده فرنسا يف ليبيا حتت حجة استغالل املدنيني الليبيني من أجل أن تتخذ 

ت أوروبية تنطلق من التطلعات الفرنسية حنو لنفسها موقعًا إقليميا يقود أوروبا فيما بعد لرسم سياسا

  2.قيادة أوروبا يف إطار الشراكة واالحتاد من أجل املتوسط

   

                                                           
  02⁄12⁄2011، مركز الدراسات واألحباث العلمانية يف العامل العريب، "موقف االحتاد األورويب من الثورات العربية"خليل سامي أيوب،   1

 https://www.ssrecow.org/ar/print.art.osp?aid=285741&oc=2:         على الرابط
  .نفس املرجع السابق خليل سامي أيوب،  2
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  أزمة الصحراء الغربية وثورات الربيع العربيالموقف األمريكي من : المطلب الثاني 

   :ـ الموقف األمريكي من أزمة الصحراء الغربية1

اختالف حسب سياسا�ا ومصاحلها وحاالت  ةالصحراء الغربيقضية اجتاه  األمريكياملوقف عرف 

مشال  ةيف منطق األمريكيةاليت عرفتها السياسات  ةاملراحل التارخييبمن املد واجلزر ترتبط  ةمتباين

 .فريقياإ

 ةوذلك يعود للعالقات التقليدي ةاملغرب للصحراء الغربيأيدت ضم  األمريكية ةالواليات املتحدإن 

وجود و بينهما  ةالصداق ةتاريخ توقيع اتفاقي  م 1787 ةىل سنإمريكا واليت تعود أملغرب و بني ا ةالقوي

 اإلسرتاتيجية األهدافاسبانيا واملغرب يف حتقيق و يف جزر الكناري  األمريكية ةالقواعد العسكري

  1.وإفريقيا األوسطالشرق  ةيف منطق األمريكية

لصحيفة املصور البريوتية أن ) henry kissnger(صرح هنري كيسنجر  1974ويف أواخر 

الواليات املتحدة األمريكية لن تقبل بقيام دولة يف الصحراء الغربية احلديثة ألعداد أمريكا وبناء على 

شهادات السفري املغريب يف واشنطن عبد اهلادي بوطالب فإن املخابرات األمريكية قد أشرفت بصورة 

أعطت املغرب كل التسهيالت لتنفيذها من خالل حشد الدعم تفصيلية على خطة املسرية اخلضراء و 

السياسي واملخابرات إىل تسليح وعسكرة غري مسبوقة نقلت املغرب إىل مستوى الدولة األوىل يف 

افريقيا على قائمة الدول احلليفة اليت تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية خالل فرتة إدارة الرئيس 

  . Ron old Reogan(2(رونالد ريقان 

غري أن انتهاء احلرب الباردة وزوال ما صاحبها من استقطاب عميق أدى إىل تغيري ملموس يف 

املوقف األمريكي من القضية الصحراوية لتتخذ على إثره احلكومات األمريكية مواقف متوازنة من 

رات خالل دعمها جلهود األمم املتحدة حلل النزاع الصحراوي املغريب وخاصة بعد االطالع اإلدا

األمريكية على جوهر النزاع من خالل تويل مسؤولني أمريكيني ملفات هذه القضية كالسفري 

الذي عمل نائبا ) Frank Rody" (فرانك رودي "األمريكي األسبق لدى غينيا االستوائية 

وبالتايل فإن موقف الواليات املتحدة األمريكية، تغري حيال املشكلة  ،لرئيس جلنه حتديد اهلوية

حراوية وانتقل املوقف األمريكي، من مركز عدائي، كان يقف ضد ظهور دولة جديدة بزعامة الص

                                                           
ية بوقارة حسني، السياسة اخلارجية يف منطقة املغرب العريب مع الرتكيز على النزاع يف الصحراء الغربية، ا�لة اجلزائرية للعلوم السياس  1

  .131، ص  2003جامعه اجلزائر،  ، 2واإلعالمية، جمله فصلية، ع
  .83، ص03⁄01⁄2011، جريدة األنباء الكويتية، "صراع الصحراء الغربية ينتهي باالستفتاء"فرح ناصر احلرياطي ،   2
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جبهة البوليساريو تنتهج النظام االشرتاكي ، إىل موقف داعم للشعب الصحراوي عن طريق استفتاء 

  .تقرير املصري 

يكية أصبح ومن مث ، يرى بعض املتتبعني للملف الصحراوي ، أن موقف الواليات املتحدة األمر 

، )احلليف القدمي(متوازنا نوعا ما، بإعتبارها تريد احملافظة على العالقات احلسنة اليت تربطها باملغرب 

ويف نفس الوقت حتاول أن تدعم األطراف املتنازعة إىل الوصول حلل ودي للمشكلة، ألن إستمرار 

  . بدول املنطقة النزاع يف املنطقة، بات يقف حائال دون توطيد عالقا�ا االقتصادية

وإذا كان ينظر إىل النزاع يف الصحراء الغربية يف فرتة الثمانينات أنه كان يدخل يف إطار الصراع 

، السيما أن حركة البوليساريو املدعمة من قبل اجلزائر اليت هلا عالقات حسنة مع )شرق- غرب(

األمريكية الوقوف إىل جانب  بعض بلدان الكتلة الشرقية، وبالتايل يبقى من واجب الواليات املتحدة

اململكة الغربية، بإعتبارها كانت متثل الدفاع عن حدود ومصاحل الغرب، لكن تغري هذا الطرح يف فرتة 

التسعينيات، وحتولت النظرة إىل الصراع الذي أصبح يدخل يف إطار حركات التحرر وتصفية 

لوقوف إىل جانب حركة البوليساريو االستعمار، وبالتايل وجب على الواليات املتحدة األمريكية ا

  1.باعتبارها امتدادا ألفكار الثورة األمريكية اليت قامت على احلرية، وضد اإلستعمار

  :، أسس الكونغرس جلنة على مستواه تدعى 1998وخالل شهر جانفي 

"Sahara Congressiste causes of the western " 

املصري يف الصحراء الغربية، ويعتقد أغلب نواب الكونغرس بغرض متابعة عملية تنظيم استفتاء تقرير 

أن سيادة األمن يف املنطقة ال يأيت هذا إال بعد تنظيم استفتاء تقرير املصري، ميكن أن يؤدي اىل 

إستقالل شعب الصحراء الغربية، ناهيك أن اللجنة املذكورة توصي أيضا بأن تبقي اإلدارة األمريكية 

  2.ع املغربعلى العالقات الطيبة م

وامتد عمل اللجنة إىل أن أصبحت تعمل على ربط التقارب بني اإلدارة األمريكية ومسؤويل  

ذلك إجيابيا أثناء الزيارة اليت قام �ا األمني العام جلبهة البوليساريو حممد عبد  وانعكسالبوليساريو، 

قى مبجموعة من نواب ، أين الت 12/ 03 1999/العزيز إىل الواليات املتحدة األمريكية يوم 

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف التاريخ احلديث واملعاصر، جامعة الوادي، )2000ـ1975(قضية الصحراء الغربية "هادي نصرية ،   1

  .181، ص2014
، مركز  "جدلية الدعم والتخلي عن احلليف املغريب حبجة الشرعية الدولية: الواليات املتحدة وقضية الصحراء"نار سليمي، عبد الرحيم امل  2

  .16/07/2009كارنيغي للشرق االوسط، بريوت 
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ويف سياق هذه الديناميكية، .  Donald Payneو  Eduardo royceالكونغرس يرتأسهم 

نائب يف الكونغرس األمريكي اىل الرئيس األمريكي باراك أوباما رسالة موقع عليها  33قدم حوايل 

أن هذه الرسالة من طرفهم، يطالبون فيها بدعم الشعب الصحراوي حبقه يف تقرير املصري، مع العلم 

 1871تزامنت مع اإلجتماع الدوري ألعضاء جملس األمن الدويل الذين صادقوا على الالئحة رقم 

وضمنوها مطلبا جوهريا حول ضرورة ختويل بعثة األمم املتحدة إىل الصحراء الغربية 

MINURSO ب دورا يف مراقبة وضعية حقوق اإلنسان يف املدن الصحراوية احملتلة، وعرب النوا

األمريكيون يف رسالتهم إىل الرئيس أوباما عن قلقهم العميق إزاء ما جيري يف املدن الصحراوية من 

إنتهاكات متواصلة ضد املدنيني الصحراويني وطالبوه أن يطلب من األمم املتحدة، القيام بتحقيق 

  . معمق حول هذه األوضاع 

يف الصحراء الغربية سيما بعد تعيني املبعوث ومن جهته أصبح الرئيس األمريكي أ وباما يهتم بالنزاع 

الشخصي اجلديد لالمني العام لألمم املتحدة كريستوفر روس ، ويف هذا السياق راسل الرئيس 

األمريكي العاهل املغريب وعرب عن قلقه العميق عما جيري يف مناطق الصحراء الغربية متمنيا إستمرار 

  1.ذا النزاعاملفاوضات بني الطرفني من اجل وضع حد هل

وبناء عليه ظلت الواليات املتحدة األمريكية تعترب قضيه الصحراء الغربية قضية تصفية االستعمار 

ينبغي أن جتد هلا حل من خالل تطبيق قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ويف هذا السياق يأيت رفض 

هو املوقف املعرب عنه من خالل الواليات املتحدة االعرتاف بالسيادة املغربية على الصحراء الغربية و 

 2.استثناء أراضي الصحراء الغربية من اتفاقية التجارة احلرة بني املغرب والواليات املتحدة األمريكية

  )ثورات الربيع العربي(ـ الموقف األمريكي من التحوالت الجديدة في المنطقة المغاربية 2

  : ـأـ الموقف األمريكي من الثورة التونسية2

 2010جتاهلت اإلدارة األمريكية التعليق على اإلحتجاجات التونسية اليت اندلعت يف ديسمرب 

حيث التزمت اإلدارة األمريكية الصمت اجتاه االحتجاجات ، رغم العنف الذي اتسم به رد 

ام احلكومة على احملتجني السلميني وبرغم تزايد أعداد الضحايا واملصابني واملعتقلني وبرغم جنوح النظ

                                                           
ن العام، جامعة اجلزائر، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانو "استفتاء تقرير املصري يف الصحراء الغربية"عبد النيب مصطفى،   1

  . 184، ص2014
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم "تطور نزاع الصحراء الغربية من االنسحاب االسباين إىل خمطط يبكر الثاين"حممد عمرون،   2

  85، ص 2006السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، سنة 
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التونسي إىل املعاجلة األمنية لألزمة بدال من املعاجلة السياسية اال ان االدارة األمريكية مل توجه اللوم 

  .أو النقد بل تعمدت بصورة مثرية للدهشة الصمت والتجاهل

يذكر الكاتب داود تلحمي يف ـ مقالة ـ له يف جملة سياسات بعنوان األبعاد اخلارجية للثورات 

يف األيام األوىل للثورة التونسية كان املوقف األمريكي مرتبك : " لشعبية العربية أنهواالنتفاضات ا

ومرتدد وغري واضح ال بل متخوف من التغيري إىل أن أصبح جليا أن احلركة الشعبية يف تونس مل تعد 

م األخرية قابلة لإليقاف فتحول موقف اإلدارة األمريكية باجتاه دعوة الرئيس التونسي السابق يف األيا

  1.من حكمه إىل الرحيل تفاديا لتفاقم األمور

يرى السيد منري شفيق أن املتابع للموقف األمريكي من الثورة التونسية يالحظ تدرج املوقف 

األمريكي عرب نقالت ثالث اتسمت النقلة األوىل واليت امتدت على مدى االسبوعني األولني من 

ات الشعبية انتظارا ألن يقوم زين العابدين و قوات أمنه املدربة الثورة بالربودة اجتاه حركة االحتجاج

واملسلحة أمريكيا بالقضاء على املظاهرات وأن جيري إصالحات على القياس األمريكي، حدثت 

النقلة الثانية يف املوقف األمريكي مع فشل قوات األمن التونسية يف قمع الثورة وقيام الرئيس التونسي 

يش إىل الشارع حيث بدأت اإلدارة األمريكية تصرح أ�ا حترتم إرادة الشعب بن علي بإنزال اجل

التونسي يف ما راحت تراهن على اجليش ليلعب الدور الذي فشلت أجهزة األمن يف لعبه وبعد تردد 

اجليش يف تنفيذ ما طلب منه نتيجة لتدفق مئات اآلالف من املتظاهرين إىل شوارع املدن التونسية 

فشل يف ضبط األمن وانزالق الوضع إىل حالة من الفوضى العارمة عندها حدثت النقلة وخشية من ال

الثالثة واألخرية املطالبة للرئيس بن علي بالغياب عن املشهد السياسي التونسي وطلبت الواليات 

املتحدة من اجليش حسم املوقف باالستيالء على احلكم، ووقف التدهور األمين وهنا أصبحت 

دث عن تأييدها للتغري الذي حصل وذلك من أجل االلتفاف على أهداف الثورة والعودة أمريكا تتح

  2.بتونس إلعادة إنتاج نظام بن علي

يف معرض حتليله ) -  Noam Chomsky(كما أشار املفكر األمريكي نعوم تشومسكي 

والني للواليات إىل أن املوقف األمريكي مـن الرؤسـاء املـ - للموقف األمريكي من الثورات العربية 

                                                           
  .129، ص2011، 16، جملة السياسات، العدد "نتفاضات الشعبيةاألبعاد اخلارجية للثورات واال"داود تلحمي،   1
 : على الرابط 15⁄03⁄2011شفيق منري، أمريكا والثورات يف مصر وتونس وليبيا،   2

https://www.arobremewal.info/2010–

06,11,14,11,19/20848D8%A3%D9%85%D8%a7.html 
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املتحدة يف دول ا لعامل النامي، ينبثق من خطة أمريكية يتم تطبيقها منطيا، وتتمثل فـي خطوات أربع 

  :متدرجة على النحو التايل 

  . اذا كان لديك دكتاتور مفضل يواجه مشاكل داخلية، فقف جبانبه حىت آخر مدى  - 1

ا اذا توقف اجليش عن دعمه، قـم عندما يستحيل اإلستمرار يف دعمه ألي سبب وخصوص - 2

  .بإرساله إىل مكان ما خارج بلده

 .قم بإطالق تصرحيات رنانه عن حبك للدميقراطية - 3

حاول اإلبقاء على النظام القدمي ، وإن بأمساء ووجوه جديدة، ألن املهم هو بقاء النظام الذي  - 4

  . يشكل بقاؤه خدمة ملصاحل وسياسات الواليات املتحدة يف املنطقة

 14مساء يوم فإنه وتأكيدا على صحة حتليل املفكر األمريكي نعـوم تشومسـكي للموقف األمريكي 

عالن عن جلوء الرئيس بن علي إىل السعودية، خرج الرئيس األمريكي وعقب اإل 2011جانفي 

شجاعة وكرامة الشعب التونسي، وبأن الواليات املتحدة األمريكية تقف إىل " بـاراك أوبامـا ليشيد بـ 

  1.وبأننا ندين ونستنكر استخدام العنف ضد املدنيني. جانب ا�تمع الدويل 

  : الليبية ـب ـ الموقف األمريكي من الثورة2

بدأت الواليات املتحدة تتعامل مع األزمة منذ يومها األول برتدد وتريث معقول بدا للبعض أنه إرباك 

أو ختبط غري مقصود لكنه يف حقيقته تردد يقوم على حسابات معقدة ال تدخل يف احلسبان وال يف 

لتدخل العسكري كما العواطف اإلنسانية البحتة فواشنطن ليست مستعجلة يف أمرها حلسم خيار ا

حياول البعض دفعها إىل ذلك مدفوعة مبخاطر القيام بذلك يف ظل تورطها يف العراق وافغانستان كما 

أ�ا ال تعلم حقيقة الطرف البديل يف حال رحيل القذايف ال سيما وأن حسابات حتول ليبيا إىل دولة 

ياسي يثري مزيدا من القلق يف نفوس إسالميه يف ظل قيادات إسالميه ليبية بارزة تصدرت املشهد الس

الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول الغربية، اخلوف األمريكي من دعم الثورة الليبية نابع أيضا 

من جتربة الواليات املتحدة مع تنظيم القاعدة وأفغانستان سابقا فهي ختشى من تكرار خطأ تسليح 

  .ثوره شعبية غري حمددة املعامل والقيادات

                                                           

  . 294، جملـة البيـان، العـدد "رؤيـة سياسـية ...موقف الغرب مـن الثـورات العربيـة ": الزواوي، حممد سليمان  1 

http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=1641 
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من هنا يفسر خبايا املوقف األمريكي من الثورة الليبية بفعل التفاصيل املعقدة يف االزمة الليبية و 

وجتليا�ا العربية والدولية حيث ظلت اإلدارة األمريكية ترتدد طيلة األسابيع األوىل من الثورة حبجة أ�ا 

ا يف حقيقة األمر حتاول لكنه  1تفكر باخليارات وتدرس االزمة مع األطراف العربية واإلقليمية

استهالك الوقت والغضب الشعيب العريب والدويل حلني أن تتضح الصورة فمماطلة الواليات املتحدة 

ومواقفها اليت تبدو للعيان مرتبكة هي مواقف متأنية حتكمها املصاحل والسياسات يف املنطقة وخاصة 

) جتارية واقتصادية ونفطية(ات ليبية أن تبييض  ملف القذايف لدى واشنطن وتل أبيب مقابل التزام

فتحبذ  واشنطن أن يأيت التغيري واإلصالح  حيول دون االنقضاض على نظام القذايف �ذه السهولة 

من الداخل فإن جنحت الثورة يف ليبيا خلع النظام ترحب به وتبدأ برسم عالقة جديدة ونظام جديد، 

   2وصفقتها معه قبل سبع سنوات وإن استمر القذايف يف نظامه تبقى على تعهدا�ا

ولكن مع تصاعد الرفض اإلقليمي وحىت الدويل لنظام الرئيس معمر القذايف، وبسبب إستعمال 

العنف املفرط من قبل الشرطة واجليش اللييب ضد املتظاهرين حصل تغري يف املوقف األمريكي، حيث 

مليار  37جتميد األصول املالية والبالغة فرضت إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات إقتصادية تضمنت 

دوالر لكل من الرئيس معمر القذايف، وأفراد عائلته ورموز نظامه وبعض الدوائر املقربة منه، كما 

طالب أوباما الرئيس اللييب بالتنحي فوراً، كما مت التواصل إىل توافق أمريكي دويل حول ليبيا الذي 

، وأبرز ما تضمنه فرض حظرا على بيع األسلحة )1970(متثل بصدور قرار جملس األمن رقم 

والذخائر إىل ليبيا، ومنعا للسفر للرئيس اللييب وأبنائه وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام، كما وصف 

اهلجمات الواسعة ضد املدنيني بأ�ا ترقى إىل تصنيف اجلرائم ضد اإلنسانية، وعليه قرر جملس األمن 

إىل مدعي عام احملكمة اجلنائية الدولية وطلب من  2011يفري ف 15رفع الوضع يف ليبيا منذ 

  .السلطات الليبية التعاون الكامل مع احملكمة

الذي فرض منطقة حظر جوي  1973ويف السياق ذاته صدر قرار جملس األمن الذي محل الرقم 

ول املالية لليبيا فوق ليبيا، وإختاذ كافة اإلجراءات الضرورية حلماية املدنيني، وتشديد أكثر ضد األص

  .وحظر أقوى على السالح

                                                           
  : على الرابط التايل" الواليات املتحدة وربيع العرب، مقاربة لقراءات متعددة يف املوقف األمريكي"عقبة فاحل طه،   1

https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.osp?aid=339146&AC=1 
  : على الرابط التايل 15⁄03⁄2011الواليات املتحدة وثورة ليبيا، "ياسر قطيشات،   2

https://www.ssrcaw.org/ar/print.art.osp? 
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ومل تكتِف الواليات املتحدة �ذه الضغوط واملطالبة العلنية لـمعمر القذايف بالتنحي عن الرئاسة كونه 

أصبح من وجهة النظر األمريكية فاقد للشرعية، بل تدخلت عسكريا وبشكل مباشر يف 

، ومبشاركة فعالة من قبل حلف )األوديسافجر (، ومحلت العملية العسكرية أسم 19/3/2011

الناتو والدول املتعاونة مع احللف، وبعد النجاح يف إسقاط معمر القذايف، صدور قرار جملس األمن 

، الذي قرر إ�اء العمليات العسكرية ضد ليبيا يف  27/10/2011يف ) 2016(ذي الرقم 

31/10/2011.1    

                                                           
  : على الرابط 12⁄03⁄2018التطبيق األمريكي، االسرتاتيجية القوة الذكية يف املنطقة العربية "شبكة النبأ املعلوماتية ،   1

https://www.anabaa.org/arabic/stratigiicissnes/14518. 
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  :الفصل الثاني خالصة

وروبية والواليات املتحدة األمريكية العديد من اآلليات لتحقيق أهدافها يف الدول األ تبنت لقد

املغرب العريب لعل أبرزها اتفاقيات الشركة التجارية مع دول املنطقة، وتوثيق  التعاون األمين بني 

األطراف وتنسيق السياسات حملاربة املخاطر اجلديدة على املنطقة إضافة إىل آليات ذات طابع أمين 

  .كري جاءت يف إطار الناتو ما عرف باحلوار األطلسيعس

كل هذه اآلليات األمنية واالقتصادية كانت �دف من ورائها إىل السيطرة وفرض التواجد يف املنطقة   

على املنطقة يف إطار التنافس األورويب األمريكي ويف ظل أزمات  املغاربية من تنفيذ أجند�ا وهيمنتها 

اصة املتمثلة  يف نزاع الصحراء الغربية و التحوالت اجلديدة يف املنطقة املغاربية أو املنطقة املغاربية وخ

ما عرف بالربيع العريب وموقف هذه الدول خيتلف ويتغري حسب السياسات واملصاحل، كما تتسم 

  .باالزدواجية والريبة
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 : تمهيد

تشكل منطقة املغرب العريب فضاء اسرتاتيجي للتنافس األورويب األمريكي هذا التنافس الذي حتكمه املصاحل 

هي جماهلا احليوي حبكم القرب اجلغرايف، ويف احليوية لكل طرف، إذ تعترب أوروبا أن منطقة املغرب العريب 

التنافس الشديد بني الدول  أدى هذا نظر الواليات املتحدة األمريكية فراغ اسرتاتيجي البد من ملئه، حيث

األوروبية والواليات املتحدة األمريكية اليت متثلت يف السباق حنو النفوذ واهليمنة إىل آثار و انعكاسات على 

قت الفجوة بني الدول املغاربية ة مست عدة قطاعات على املستوى الداخلي واخلارجي وعمالدول املغاربي

  .إفراغ املغرب العريب من حمتواهو 

وعليه نستعرض يف هذا الفصل األخري االنعكاسات اليت خلفها هذا التنافس والفجوة العميقة اليت  

إىل أهم اآلليات اليت ميكن للدول املغاربية أصبحت متيز الدول املغاربية بسبب آثار هذا التنافس ونتطرق 

أن تتصدى �ا هذا التنافس وكيف ميكن استغالل هذا التنافس األمريكي األورويب لصاحل دول املغرب 

  .العريب وكذا مستقبل االحتاد املغاريب يف ظل الرهانات الدولية الراهنة
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  المنطقة المغاربيةانعكاسات التنافس األوروبي األمريكي على   : المبحث األول

لقد سامهت املبادرات األمريكية األوروبية أحادية اجلانب يف تعميق الفجوة بني الدول املغاربية وهذا ما 

انعكس على مجيع القطاعات الداخلية واخلارجية وامتدت انعكاسات هذا التنافس على الصعيد اإلقليمي 

بينها الذي أفرغ احتاد املغرب العريب من حمتواه وشل ليمس التكامل والتعاون بني الدول املغاربية فيما 

  .نشاطه

  على المستوى الداخلي : المطلب األول

  :أـ على المستوى االقتصادي واالجتماعي

دولة أوروبية   15املساواة والندية ولكن يالحظ أن املباحثات قد كانت بني  لالشراكة تشم أنمن املفروض 

ورويب كطرف له اسرتاتيجية مهيمنة يف مجيع املسائل اليت كان التباحث من احدة ممثلة يف االحتاد األو ككتلة 

أجلها، بل أن وثيقة أوروبية أصال مقدمة للبلدان األوروبية فراد كطرف آخر حتت شعار مباحثات الشراكة 

على األورومتوسطية ، ومن هنا مل تستطع أن متتلك أي دولة من دول املغرب العريب أي قوة تفاوضية قادرة 

التعامل مع االحتاد األورويب هذا من جهة ، ومن جهة ثانية عدم استفادة الدول الغري األعضاء يف االحتاد 

  .األورويب 

إن املشاريع األوروبية واألمريكية تعتمد على حرية التجارة ودعم القطاع اخلاص واخلوصصة كمدخل للتنمية 

ا إلحداث التنمية يف البلدان النامية أل�ا تقوم على يف املنطقة وهي مسائل أثبتت التجارب عدم صالحيته

فرضيات ال تتحقق على أرض الواقع مثل العمالة الكاملة ، سهولة تنقل األيدي العاملة من بلد إىل آخر 

ومن قطاع إىل آخر، كما تفرض وجود املنافسة الكاملة وعدم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية كل تلك 

قيقها يف البلدان املغاربية نتيجة طبيعة وظروف ا�تمعات املغاربية واليت حتتاج إىل مرحلة األمور ال ميكن حت

  1.طويلة للتحول اإلقتصادي مدعمة من قبل الدولة 

                                                           
  :على الرابط"  ي لهمظاهر التنافس األورويب األمريكي ملنطقة املغرب العريب وآليات التصد"لعجال حممد األمني،   1

http://www.politics.dz.com/threads/altnofs_olurub_almriki_bmntq_almghreb_alarabi: 

16 :56 . 
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فالقطاع الزراعي والنسيجي يعامل بدرجة عالية من احلساسية فيما خيص سياسة التجارة اخلارجية لالحتاد 

األورويب فنجد أن اتفاقيات الشراكة بني الدول العربية واملغاربية على اخلصوص ال تقر مبدأ حرية النفاذ إىل 

قادمة من الدول العربية املتوسطية تتعرض لقيود السوق األوروبية بل أن الواردات الزراعية لالحتاد األورويب ال

مطابقة ملعايري مع ما هو متبع يف االحتاد األورويب، ويقوم االحتاد األورويب  مسمىشديدة وصارمة حتت 

بكل ما يف وسعه أن يفعل من أجل محاية إنتاجه الزراعي بشىت األساليب اجلمركية وغري اجلمركية وهو ما 

والسيما أن الشراكة بني االحتاد األورويب و دول هذه املبادرات يف املنطقة  تانعكاسايدل على سلبية 

ووافقت عليها  ةورويب من خالل خيارات صاغتها دولاملغرب العريب قد كرست امتيازات لصاحل االحتاد األ

على اقتصاديات  إصالحات بإجراء األمريكية املتحدةوالواليات  األوروبيةوتطالب الدول ، 1املغرب العريب

على القطاع االقتصادي بالسلب ود عاليت ختدم مصاحلها واليت ت اإلصالحاتهذه  ةالدول املغاربي

الفقر يف  ةنسب وزيادة البطالةاملغاربية على انتشار  العموميةاملؤسسات  ةخوصصوقد أثرت واالجتماعي 

 هادول املغاربية يف موازين ينكما تعاسوبية،  واحملالفساد  اإلداريةاليت تعاين مؤسسا�ا  ةا�تمعات املغاربي

والسلع على املنتجات  واألمريكيةمزمنة  بسبب العوائق اليت تفرضها الدول األوروبية   التجارية من تقلصات 

  .املغاربية و اليت تكون مماثله هلا

  الشراكةيه يف اتفاق ةغري داخل ) على اخلصوص ةمغاربي(  ةعربي ةدول أيمن طرف  املصدرةن السلع إ

 ةشريك األخريةكون   ةلصاحل دول غري عربي األورويبتتعرض للتمييز من طرف االحتاد   متوسطيةورو األ

  2.األورويبلالحتاد 

بني الدول املغاربية بسبب غياب التكامل املغاريب حيث جيري  الفجوةلقد ساهم هذا التنافس يف تعميق  

هذه العوامل  على حدا كل  ةمغاربي ةبني كل دول ككتلة موحدةاملغاربية  و الدول التفاوض بني هذه الدول 

فقدا�ا العديد من املزايا اليت كانت لديها مقابل قيامها  إىل�ا وأدى هذه الدول    كانت يف غري صاحل 

 تاجياإلناجلهاز  ة،  فعدم قدر األمريكية املتحدةبالعديد من التنازالت لصاحل الدول األوروبية والواليات 

                                                           
، 2015أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة بسكرة، "ى التجارة البينية، جناح منصري، أثر اتفاقية الشراكة األورومتوسطية عل  1

  ..298ص
  .91ــ 90، ص17العدد  الشراكة األوروبية العربية وأثرها على االقتصاديات العربية جملة دراسات اقتصادية،   شنايت صباح،   2
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وحترير املبادالت  اجلمركيةاحلواجز  إلغاءمن  الشراكةالسريع مع ما تقتضيه هذه للتكيف للدول  املغاربية 

  1.على هذه االقتصاديات ةثار سلبيآوهو ما ترتب عنها من   

 دةاملتحدول االحتاد االورويب والواليات و ولكن ال ميكن احلكم على العالقات التجارية بني الدول املغاربية 

كان هناك تنسيق وتعزيز الشراكة،حيث  هلذه  ةبالسلبية فقط  فقد كانت هناك اثار اجيابي األمريكية 

 املنطقةمشاكل  ملعاجلةوخلق مناخ مالئم  ةمنظم ةحوارات سياسي وإقامة والدبلوماسية السياسيةللعالقات 

التنوع يف و رفع مستويات النمو بغية  اخلاصةيف املنطقة وتطوير املشاريع  العالقةحل الكثري من القضايا و 

ورو مسحت أمليار  8 حبوايل  2005و  1995ما بني  املاليةاملساعدات  تالصناعي كما قدر  اإلنتاج

بناء وحتديث البىن  إعادةتطوير النقل وما يرتبط به من ك التحتية البىنالعديد من  إنشاءللدول املغاربية  من 

للنقل الربي والسكك  الفنيةوانئ واملطارات وكذا العمل على حتديد املعدات يف الطرق و امل ةاملتمثل التحتية

يف حتسني ما انعكس الناتج الداخلي اخلام  وهو  زيادةمت تسجيل كما وغريها  احلاويات  ةوحرك احلديدية

 اقتصادية تنميةوالضمان االجتماعي وهذا بفضل حتقيق  الصحية الرعايةاملستوى املعيشي يف حتسني نظم 

   2.مستدامة واجتماعية

  :ب ـ على المستوى السياسي والعسكري

الدول سواء كان ذلك مباشر أو  على املستوى السياسي تنتهج الدول الكربى سياسة التدخل يف سياسات 

غري مباشر ، وذلك بتدعيم قوى معارضة لنظام الدولة املستهدفة أو مبمارسة ضغوط سياسية واقتصادية 

عليها، أو باستعمال أسلحة منح االمتيازات واملساعدات املالية لتلك الدولة ، فيتم التدخل يف السياسة 

تها مع توجهات سياسا�ا وقد يصل األمر إىل التدخل يف الداخلية للدول املعنية من خالل توجيه سياس

املناهج التعليمية والرتبوية للدول وتتدخل هذه الدول حتت مربر تقومي املسار الدميقراطي يف هذه الدول، 

فالدولة املغاربية تعرف مستويات متفاوتة فيما خيص تبين مقومات النظام السياسي الدميقراطي، وذلك 

متها السياسية وأيضا بسبب التعامل وفق سياسة الكيل مبكيالني مع دول املغرب العريب بسبب اختالف أنظ

                                                           
سليماين مباركة، التحوالت السياسية يف املنطقة املغاربية وانعكاسا�ا على العالقات مع القوى الكربى، أطروحة مقدمة لنيل شهادة   1

  .100، ص2016الدكتوراه، ختصص دراسات مغاربية، جامعة بسكرة، 
العلمية الدولية حول التكامل االقتصادي العريب كآلية  الشراكة األورو عربيه ماهلا وما عليها وسبل تفعيلها، الندوة  سلوى حممد مرسي،   2

  .7، 5، ص 2004ماي  9،  8لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية، جامعه سطيف 
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فقد دعمت الدول األوروبية وعلى رأسها فرنسا وقف املسار ، 1حبسب أولويا�ا ومصاحلها يف املنطقة ككل

عض الدول وذلك رغم شرعية ومشروعية هذه االنتخابات واليت دعمتها ب 1992االنتخايب يف اجلزائر عام 

ومنع    الغربية يف حد ذا�ا، لكنها دعمت الدولة اجلزائرية إللغاء نتائج الدور األول من هذه االنتخابات 

حدوث  النتائج نفسها يف الدور الثاين منها ضنا منها أن وصول حركات معادية هلا إىل احلكم باجلزائر و 

ها مع اجلزائر ومن مث على مراكزها ومصاحلها فيها سيؤثر سلبا على عالقت) بلدان الدول املغاربية ككل( يف 

وذلك من خالل بقاء خنب موالية هلا يف احلكم، كما دعمت فرنسا حكم املؤسسة العسكرية ضد التيار 

عبد اإلله "اإلسالمي، فتأزمت األوضاع أنذاك ودامت األزمة لعشر سنوات، ويعتقد احمللل السياسي املغريب 

  .انت النقطة اليت ارتكزت عليها الواليات املتحدة األمريكية للدخول إىل اجلزائرأن هذه األزمة ك" بلقزيز

احلركات اإلسالمية املتطرفة يف اجلزائر فتحت الواليات املتحدة على استئصال بينما كانت فرنسا تعمل  

كومة وقد استمرت اهلدنة بني احل ، ) بالتحديد مع انور هدام( األمريكية مع هذه احلركات االتصال 

  2.م ،  باملقابل دعمت فرنسا النظام العسكري احلاكم1997اجلزائرية واملسلحني اإلسالميني عام 

 األمريكية ةاالسرتاتيجي بني الواليات املتحد يمن حمتواه يف ظل الواقع التنافس ةفرغ حمتوى الدميقراطيألقد  

على مصاحل هذه الدول و كسب  ةالدول املغاربي ةمحور حول مدى حمافظيت وأصبح ، األوروبيةو الدول 

جل التدخل يف أالتحول الدميقراطي من كمفاهيم  توظف  أصبحت ةالدول الغربيال سيما أن  ، هارضا

املفاهيم من حمتواها فصار مفهوم التحول الدميقراطي مثال قائما فقد أفرغت هذه  ةللمنطق ةالشؤون الداخلي

  3.هاكسب رضاو و مصاحلها  ةومواال�ا للدول الغربي هذه الدول ءبراز والإعلى مدى 

مصاحلها وهذا ما يتجلى يف  ةوهذا خلدم ةالسياسي يف الدول املغاربي  االنفتاح  ةتروج لسياس ةالدول الغربيف

يف التدخالت  أللدول يبد ةيف الشؤون الداخليللتدهل  ةسهل طريقأن أل ة،مستويات متعددعلى مشاكل 

                                                           
 .03⁄07⁄2009:  سعيد اهلوسي، التدخل األمريكي يف سياسات  الدول، على الرابط  1

http://www.ahewar.org.ary/debat/show.art.osp?aid171214 
، جريدة املستقبل العريب، سبتمرب "الواليات املتحدة واملغرب العريب ، من االهتمام االسرتاتيجي إىل االخرتاق التكتيكي"عبد اإلله بلقزيز،   2

  . 47، ص2000
3  Abdenour Benantar, "regain d’intérêt américain pour le Maghreb : quelque réflexion   

préliminaire, p9. 
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 بإصالحات ةالدول املغاربي ةمن خالل املطالب ةاليت حتملها الدول الغربي ةباسم الشعارات الليربالي ةالسياسي

سباب أ ةلعد ةمن االنتقال حنو الدميقراطياألدىن يف حتقيق  ةالدول املغاربيفشل ملصاحلها لكن يرجع  ةخاضع

 :من بينها

 ةو خنب سياسيأ ةن تكون جمموعات عسكريأ ماإ هذه النخب  ةخنب حمددة على الدول املغاربي ةسيطر ــ 

  .ةو  زعامات روحية تارخيأ

  .ةاستمرار حاله العنف و انعدام االستقرار و ذلك رغم اجلهود اليت قامت �ا الدول املغاربيــ 

  1.تزايد معدالت الفقر و  االجتماعية األوضاععلى تدهور  ةظهور حركات احتجاجيــ 

العسكري يف التموقع ىل كل طرف إ عىيس األمريكي األورويبيف ظل التنافس و ما على املستوى العسكري أ

نزاع  ةقضي  ةاملنافس األطرافوتستغل  ةالقواعد العسكري وإقامة األسلحةيف بيع  وخاصة ةاملغاربي ةاملنطق

يات كل من فرنسا واسبانيا والوالساعدت  ،  فقدت ة يف إثارة التوتر بني اجلزائر واملغربالصحراء الغربي

التوتر بني اجلزائر  ةثر على زيادأحقبه التسعينات وهو ما طيلة التسلح  ةاملغرب يف عملي ةاالمريكي ةاملتحد

 .و املغرب و على مسار التعاون و التكامل املغاريب

يف وجه   ةمع الدول الغربي ةعسكري  دول املغرب العريب بالتزامات    ربطت اليت املبادرات     ولقد وقفت 

 األوروبيةالدول ف ةاملغاربي ةيف ظل التحوالت اليت تعرفها املنطق ةخاص ةبني الدول املغاربي األمينالتنسيق 

ل يف وجه التهديدات القادمة ز عاشريط سوى   ةلدول املغاربيل تنظرأصبحت  ةاالمريكي ةوالواليات املتحد

  .من افريقيا 

الناتو حلف سلحتها من خالل على الرتويج أل األوروبيةتعمل الدول  ياملتوسط األطلسياحلوار  رطاإويف 

ا�ال العسكري وتوتر رغم حساسية  ةعسكريال اومعدا�تها سلحأبيع  ةدائر األوروبية يف ت الدول سعوقد و   

من  االقتصادية هاو تستغل هذه الدول التوتر احلاصل بني البلدين لتحقيق منافع ةاملغربي اجلزائريةالعالقات 

  2.ألسلحتهاخالل الرتويج 

   

                                                           
  .  232، ص2005، 1علي اخلليفة وآخرون، مداخل االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان العربية، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط  1
  132حواء برحال ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  على مستوى القضايا المشتركة: المطلب الثاني

  :قضية التكامل والتعاون المغربي

تعد قضية التعاون والتكامل السياسي من القضايا اهلامة اليت تثار حاليا وبشكل واسع على الصعيدين 

مسألة التكامل بني الدول املختلفة  النظري والعملي، وعلى الصعيدين الرمسي وغري الرمسي أيضا، وأصبحت

ظاهرة بارزة يف العامل اليوم حىت مسي عصرنا بعصر التكتالت اإلقتصادية، فمحاوالت التكامل والتعاون مل 

تعد قاصرة على تلك الشعوب اليت تنتمي إىل أمة واحدة، بل تعد�ا إىل شعوب تنتمي إىل أمم خمتلفة حىت 

ة بينها وخري مثال على ذلك السوق األوروبية وب الطويلة واملروعر أن بعضها يضم شعوبا عانت من احل

، وكما هو واضح فإن ظاهرة التكامل أصبحت شائعة يف كل أقطار العامل سواء النامية أو املتقدمة  املشرتكة

  .منها

العامل ويأيت احلديث عن احتاد املغرب العريب كتجربة من ضمن التجارب الوحدوية العديدة اليت قامت يف 

لكن هذه املؤسسة مل تؤدي ولو جزء صغري من األهداف املسطرة يف إعالن مراكش فقد جتمد  الثالث،

ما أرجعه احملللون السياسيون املهتمون بشؤون املنطقة  نشاط احتاد املغرب العريب منذ الوهلة األوىل لنشأته، 

زائر بسبب خالفهما حول قضية تقرير املصري يف املقام األول إىل تشنج العالقات بني اململكة املغربية واجل

  .وضعف العالقات البينية  ككل على عدة مستويات  يف الصحراء الغربية، 

لقد أثرت عالقات الشراكة بني املغرب العريب من جهة، والواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب من 

دول املنطقة املغاربية فقبول ات متشابكة بني على مسار التكامل املغاريب وعلى قيام عالق جهة أخرى، 

الدول املغاربية الدخول يف مسار الشراكة مع هذه الدول من خالل عدة أطر كاتفاقيات الشراكة الثنائية 

  .أثرت بشكل كبري على مسار التعاون والتكامل املغاريب ما بني الدول املغاربية

عالقات مع الدول الغربية على حساب عالقا�ا البينية،  الدول املغاربية لربطسعي إن من بني ما يتضمنه 

جتزئة دول املغرب العريب والعامل العريب ككل ، وذلك ملا تتضمنه هذه االتفاقيات اليت تتعامل مع العامل   

العريب على أنه يتضمن إقليمني بني املغرب العريب من جهة، واملشرق العريب من جهة أخرى، ما يستدعي 

هو أن الدول املغاربية جعلت بناء العالقات املتشابكة مع الدول الغربية األولوية على حساب  املالحظة هنا

  1.تطوير عالقا�ا البينية

                                                           
، 03، جملة أحباث قانونية وسياسية، العدد "وانعكاسا�ا على مشروع التكامل االقتصادي املغاريبالسياسة اإلقليمية "أمني بلعيفة ، .د  1

  .83جامعة جيجل، ص
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أو باألحرى ساهم يف تعميق واقع كان موجودا من قبل، فكل دولة مغاربية  لقد أفرز هذا الوضع   

مصاحلها اخلاصة فمبدأ االعتماد على  تتفاوض بانفرادية مع اجلانب األورويب واألمريكي للحصول على

العالقات مع االحتاد   الذات ال زال يسيطر على سلوكيات دول املغرب العريب وأبرز مثال على أولوية 

األورويب والواليات املتحدة هو عدم تقدم مشروع جمال التبادل التجاري  احلر بني كل من تونس واململكة 

،  والذي نشأ مع ما عرف مبسار أغادير الذي شجعه  2001القه عام  املغربية واألردن ومصر املقرر  انط

هذا املشروع مل يساهم يف خلق تضامن اقتصادي فعلي بني دول  ، 2االحتاد األورويب يف إطار برنامج ميدا 

جنوب املتوسط عموما وعدم مبادرة هذه الدول بتقدمي تنازالت يف سبيل حتقيق هذا املشروع، لذا فهذه 

 تعطي فرصة لبناء عالقات اقتصادية مع الدول العربية حىت وإن كانت من خارج املغرب العريب، الدول ال

كذلك احلال بالنسبة   بينما تعطي هذه الفرصة للدول األخرى اليت باشرت عملية إنشاء مصفاة يف اجلزائر، 

  1 .لليابان ودول من أمريكا الالتينية وجنوب إفريقيا وغريها

تنطبق على اململكة املغربية حيث تعمل هذه األخرية على تقوية عالقا�ا مع الدول املالحظة نفسها  

وما يدل على ذلك الزيارات املتعددة للملك حممد اخلامس سابقا إىل الغابون  األفريقية جنوب الصحراء، 

االستثمارية  والسنغال  والكامريون والنيجر وغريها ، فهذه الدول تعد املنطقة األوىل املستقطبة للشركات

  . للمملكة

فهو  أنه لدى مالحظة املغرب العريب فإنه يتبادر إىل الذهن أن هناك تناقض،  " أمحد حميو" يقول احمللل 

بصدد منطقة تربز فيها عوامل الوحدة بوضوح لكن يف الوقت ذاته يصعب إدراك أسباب فشل التكامل 

 هذه الدول ، فرغم اشرتاك هذه الدول يف عوامل من عالقات تعاونية عالية الوترية بني  املغاريب وانعدام 

  .املفروض أ�ا تشجع وحدته كالتاريخ املشرتك والدين واللغة إال أن نشاط احتاد املغرب العريب جممد

والواقع أن عوامل الفشل يف احتاد املغرب العريب قد برزت منذ نشأته وكانت أكرب من عوامل النجاح فمنذ 

ف من تأسيس حتقيق التعاون والتكامل بني دوله، بقدر ما كان اهلدف من ذلك حماولة البداية مل يكن اهلد

إلجياد إطار الحتواء اخلالفات املغربية اجلزائرية، إضافة إىل أنه استهدف حتقيق مطالب ا�موعة األوروبية 

ملوجة  مليون مستهلك،  كما كانت نشأته انعكاسا 80آنذاك واليت كانت تراهن على سوق قوامها   

                                                           
  .136حواء برحال ، مرجع سبق ذكره، ص  1
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إقليمية اليت شهدها النظام الدويل ككل وزاد يف انتشارها أكثر بعد �اية احلرب الباردة،  فقد دعم برنامج 

األمم املتحدة اخلاص بإفريقيا إقامة منظمة إقليمية بني الدول املغاربية،  فتواجد مثل هذه املؤسسات خيفف 

لناشبة على مستوى األقاليم الفرعية يف النظام من مسؤوليات املؤسسات الدولية يف حل بعض التوترات ا

  .الدويل

إال أن إحتاد املغرب العريب مل يف باهلدف األساسي الذي أنشئ من أجله واملتمثل يف خلق وحدة مغاربية، 

بعد ما جاء إغالق احلدود بني البلدين بعد تفجريات  1994فقد جتمد نشاط االحتاد املغرب العريب عام 

إذ فرض امللك احلسن الثاين على اجلزائر التأشرية لدخول املغرب وردت عليه  اجلزائر  ،1994مراكش عام 

بغلق احلدود ألن القرار جاء أحادي اجلانب فطلب امللك احلسن الثاين بتجميد مؤسسات االحتاد مؤقت 

العريب حىت  إىل حني حل القضية مع اجلزائر ومل حتل القضية إىل اليوم ومل يتم تفعيل نشاط احتاد املغرب

  1.يومنا هذا

 الداخليةالعوامل إثارة وهذا من خالل  ،و التكامل املغاريب لوحدةالناهض لالقوى الكربى متارس دورها ف

و ال تتورع هذه القوى  الوحدةدون حتقيق بذلك اليت تغذي اخلالف بني املواطنني و بني الدول و حتول 

نوع من العمل الوحدوي الذي  أياليت من بينها رفض  مساعدةأي شروطها لتقدمي  إمالءالكربى عن 

يف   اخلارجيةعن االستقالل عن القوى  عاجزةما زالت  ةن الدول املغاربيأو  خاصة املنطقةيهدد مصاحلهم يف 

مشاريع  ةعد املنطقةارع يف صا�ال االقتصادي و الغذائي و الدفاع و العلم و ت وخاصةكثري من ا�االت 

من  القريبة املنطقةيف واالنتشار حماوالت من حلف الناتو للتمدد هناك  ،جهةعليها من  السيطرة�دف 

اجلديد الذي وضعه احللف للتهديد التعريف ملصاحل حبسب  امتثل �ديدا مفرتض أ�ااملتوسط واليت يرى 

  ).هلسنكي( قمةخالل  األمين

 برشلونةيف مؤمتر  1995انطلقت عام اليت  ةاملغاربي ة األوروبيةالشراك  حتدي  أيضاىل جانب هذا يوجد إو 

تركز على البعد االقتصادي و قد جتلى ذلك يف له  جديدةفتح أجندة على  زمتوسطي و الذي يرك ورواأل

 إىل األخرىالدول  تكما سارع  منفردةصوره ب ةاتفاقيات مع معظم الدول املغاربي األورويبتوقيع االحتاد 

على حساب  السياسيةاملصاحل  ةلويأو جتسد  ةاألمريكي املتحدةمع الواليات  حرة ةكعقد اتفاقيات شرا 

  .يف االحتاد ةاالسرتاتيجيو  االقتصاديةاملصاحل 

                                                           
  " من خيرج احتاد املغرب العريب من غرفة االنعاش"إدريس الكنبوري ،   1

https://www.alasr.ws/index.cfm? Method=home.com/20/02/2009. 
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بلدان فالتطبيع مع الكيان الصهيوين ملف  املغاريبالتكامل  ةالتحديات اليت تعرقل عمليضمن  كذلك ومن  

 إفريقيافتح الطريق حنو بغية  ةأمريكيالتطبيع بتوصيات االستدراج حنو ضمن دائرة  أ�ااملغرب العريب يبدو 

 1.سياسيا واقتصاديا وثقافيافيها  متعددةللكيان الصهيوين مصاحل  أناليت ال خيفى 

يف الواقع ال متتلك دول املغرب العريب اسرتاتيجيات وسياسات يف مواجهة السياسات واملشاريع األمريكية 

يفرز ذلك من سلبيات على املستوى الداخلي واإلقليمي للمغرب العريب بل أكثر من  واألوروبية رغم ما

ذلك تراهن الدول املغاربية على التنافس األورويب األمريكي على أراضيها، حبيث تستغل دول املغرب العريب 

اد األورويب، وذلك الواليات املتحدة األمريكية لتجعل منها وزنا مضادا لعالقا�ا مع دول االحت  عالقا�ا مع 

السيما مع ظهور حركات مناهضة للعالقات مع دول االحتاد  للحد من تدخله يف الشؤون الداخلية 

حترتم سيادة هذه   األورويب يف كل من تونس واجلزائر العتقادها أن هذه العالقات ال ختدم مصاحلها وال 

ة،  لذا ترى هذه احلركات يف ربط عالقات الدول أل�ا  تتدخل مبوجب عالقا�ا معها يف شؤو�ا الداخلي

  2 .مع الواليات املتحدة األمريكية عامال للنفوذ موازيا للنفوذ األورويب فيها

الواقع أن الرغبة يف إقامة عالقات مع الواليات املتحدة األمريكية أو مع االحتاد األورويب ال ترجع إىل 

بل يرجع ذلك إىل بعض النخب ذات النفوذ يف الدول املغاربية حيث يرى   النخب احلاكمة فحسب ، 

اجليش  أن Leveau Remyرميي لوفو  Le mondeاحمللل والصحفي الفرنسي يف جريدة لوموند 

  اجلزائري يرغب يف التقارب مع الواليات املتحدة األمريكية وذلك لتحديث املؤسسة العسكرية من خالل 

إقامة عالقات التعاون يف ا�ال العسكري مع الواليات املتحدة وحلف مشال األطلسي لالستفادة من 

وللحصول على معدات  هاب، التكوين التقين للجيش اجلزائري على يد خرباء أمريكيني يف مكافحة اإلر 

  وعتاد حريب،  ويتجلى التقارب اجلزائري األمريكي فيما خيص القضايا العسكرية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب 

   

                                                           
  .98، 97أمني بلعيفة ، مرجع سبق ذكره، ص.د  1
  .49، 48عبد اإلله بلقزيز، مرجع سبق ذكره، ص  2
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الدويل من خالل إصدار مواقف متقاربة مع املواقف األمريكية،  يف مقابل ذلك تركز الواليات املتحدة 

سكرية،  ذلك أ�ا تعتقد أن االستقرار يف اجلزائر عامل مؤثر على األمريكية على اجلزائر يف جمال الشراكة الع

  .االستقرار يف املغرب العريب ككل،  إضافة إىل ثقلها يف املغرب العريب ويف القارة اإلفريقية

على عكس ذلك توجد معارضة إلقامة عالقات مع الواليات املتحدة األمريكية على مستوى القاعدة يف 

وذلك بسبب دعمها للطرف اإلسرائيلي يف النزاع العريب اإلسرائيلي وحصارها الطويل  الدول املغاربية،   

  1.ومن مث إعال�ا احلرب على العراق، ومواقفها املضادة للقضايا العربية

   

                                                           
1 RémyـLeaveau, "Etats_Unis_Europe, Maghreb, Nouveau champs de force" 

http://www.revueـlebanquet.com/pdf/a_0000291.pdf/31/1/2009 



  آثار التنافس األوروبي األمريكي في المنطقة المغاربية                             : الفصل الثالث

 
  

96 
 

  الدول المغاربية للتنافس األوروبي األمريكي) مواجهة(آليات تصدي : المبحث الثاني

على منطقة املغرب العريب يستدعي بذل جمهودات متناسقة من أجل إن التصدي للتنافس األورو أمريكي 

 اإلسرتاتيجيةحتقيق التنمية الشاملة تتعدى اإلمكانيات القطرية، فاملنطقة تعترب منطقة حيوية للرهانات 

  .األوروبية األمريكية بسبب موقعها اجليو اسرتاتيجي اهلام

املطروحة والواقعية، ومن مداخل تفعيل احتاد املغرب  وعلى هذا األساس ميكن التطرق �موعة من البدائل

العريب كمشروع إقليمي،و رهان االندماج يف السياق العريب الذي حيمل عمقا أكثر مـن أجل مواجهة 

التنافس األمريكي ـ األورويب اليت تفرض على املنطقة إسرتاتيجيا�ا، دون االستفادة من هذه االسرتاتيجيات 

ة يف بوتقة اهلاجس األمين و تكـريس التبعيـة فـي كـل ا�االت، وكذا البديل اآلخر واليت تدخل املنطق

واملتمثل يف الصني كبديل من شأنه أن ينافس القوى األخرى واملتمثلة خصوصا يف الواليات املتحدة 

  .األمريكية ودول االحتاد األورويب

  تفعيل عمل اتحاد المغرب العربي: المطلب األول

نافس األورويب األمريكي على منطقة املغرب العريب يستدعي بذل جمهودات متناسقة من أجل التصدي للت

حتقيق التنمية الشاملة تتعدى اإلمكانيات القطرية كما ذكرنا سابقا وتتطلب توحيد اجلهود واالستفادة من 

ادية الكربى الذي املوارد املتاحة على مستوى االحتاد املغاريب وخاصة وحنن نعيش عصر التكتالت االقتص

تفتقد فيها الدول الضعيفة واملتشتتة وز�ا السياسي وتصبح جمرد تابعة يف جمال العالقات الدولية تتأثر 

بانعكاسا�ا السلبية فال سبيل أمام دول املغرب العريب إال املزيد من عمليات التكامل والتكاتف ونبذ 

على إسرتاتيجية طويلة املدى وإرادة تعمـل باستمرار من رؤية واضحة تقوم البد إذن ، اخلالفات اجلانبية

إلجنازه، وميكن القول إن هناك ثالثة مداخل أساسية مطلوب العمل من خالهلا لتفعيل احتـاد املغـرب العربـي 

ال أحد يشك من الذين تعاطوا ولو بقليل من اجلدية واملوضوعية مع فكرة إنشاء احتاد . وتعزيز خيار الوحدة

ب العريب يف أن هذه الفكرة متر اليوم بأزمة ليست كسابقا�ا يف عهد مل يتعد عقدا أو أكثر من دول املغر 

  1.نصف قرن عقد من الزمن

                                                           
  :على الرابط"  مظاهر التنافس األورويب األمريكي ملنطقة املغرب العريب وآليات التصدي له"لعجال حممد األمني،   1

http://www.politics.dz.com/threads/altnofs_olurub_almriki_bmntq_almghreb_alarabi: 16 :56 . 
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وما يزال أهم العقبات أمام حماوالت األنظمة املغاربية يف أن حتتذي بالنماذج التكاملية فـي ضـفة البحر 

األبيض الشمالية، حماوالت مل تتعرض هلذه اإلعاقة الوحيدة وإمنا تعرضت لعجـز األنظمـة السياسية يف 

ب تعرب عن إرادة شعو�ا احلقيقية، بلدان املغرب العريب عن حتديث ممارسا�ا السياسية يف احلكم، وفرز خن

ألن ذلك األمر كفيل وحـده بتعزيز مسـار الوحدة املغاربية حبكم أ�ا مطلب شعيب تعززه احلاجة 

  1. اإلسرتاتيجية يف خلق كيان يواجه بـه �ديـد االحتادات القائمة واملنتظرة يف املنطقة والعامل

املغرب العريب إىل واقع قادر على تعزيز مقومات التنمية يف  مل تنجح ا�موعة املغاربية يف حتويل مشروع 

األقطار املغاربية ، بل إ�ا مل تنجح يف تطبيق برامج مشرتكة يف العمل قادرة على حتويـل بنود ميثاق االحتاد 

ية ورغم املعطيات اجلغراف.إىل معطيات وواقع ملموس، وقادرة يف اآلن نفسه علـى حتويـل املشـروع إىل حقيقة

والتارخيية والثقافية اليت صنعت مشـروع االحتـاد ، فـإن ضغوط الواقع يف أبعاده املختلفة قد كرست واقع 

وهو ما يدفع إىل التأمل والبحث عن سبل و آليات أخرى كفيلة ، 2احلال القائم بني أقطار املغرب العريب

تسعى الشعوب املغاربية لبلوغها من تنمية حتقيقا لألهداف والطموحات اليت ) احتاد املغرب العريب(بتفعيله 

ورفاهية خاصة يف ظل التنافس الدويل على املنطقة، إذ نقدم ثالث مداخل رئيسية يتم من خالهلا تسليط 

  1995:3الضوء على اآلليات الواجب إتباعها حىت خيرج االحتاد من اجلمود الذي يعيشه منذ سنة 

  :ـ المدخل السياسي1

التكامل االقتصادي مهما كانت درجته فهو عملية ذات طابع سياسي حىت وإن   سبقت اإلشارة إىل أن

كانت معظم النظريات االقتصادية تتجاهل ذلك، فبدون قرار سياسي من الوحدات السياسية الراغبة يف 

التكامل ونقصد هنا الدول ال ميكن أن تكون هناك عملية تكاملية، وعليه فإن هذه العملية تتأثر بطريقة أو 

بأخرى باجلانب السياسي سلبا أو إجيابا، ومادام تعثر االحتاد راجع بالدرجة األوىل إىل عوامل سياسية فإن 

  :املدخل السياسي يبقى أهم مدخل لتفعيل االحتاد، وهذا من خالل النقاط التالية

   

                                                           
  .10.، ص  2009جويلية  02.، املغرب املوحد ،ع " تفعيل االحتاد املغاريب مسؤولية تارخيية " الشاذيل القلييب ،   1
  .19ص .  2006، دمشق احتاد الكتاب العرب، "تارخيية سياسيةاحتاد املغرب العريب بني اإلحياء والتأجيل دراسة "توفيق املديين،   2
  .145حممد الطيب محدان، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  : تسوية قضية الصحراء الغربية -أ -1

القضية وقفت حجر عثرة يف طريق بناء املغرب العريب، حيث بينت التجربة مبا ال يدع جماال للشك أن هذه 

وإىل غاية اليوم مل تتمكن دول املغرب العريب من املضي قدما حنو التكامل بفعل هذه  1975فمنذ 

القضية، وهكذا يتبني أنه وبدون تسوية عادلة هلذه القضية ال ميكن لدول املغرب العريب أن تصل إىل 

رها كانت عامال لتغذية سياسة احملاور يف املنطقة سابقا، وألن عامال التوتر التكامل املأمول وذلك باعتبا

احلاصل يف العالقات بني أكرب قوتني رئيسيتني يف املنطقة ومها اجلزائر واملغرب واللتني ال ميكن تصور قيام 

الكثري من مغرب عريب بدو�ما، عندما نقول تسوية فنحن ال نقرتح صيغة أوحال معينا مثلما يذهب إليه 

احملللني والذي يدور يف جممله حول مطالبة اجلزائر بتقدمي تنازالت من جهة وقبول البوليساريو باحلل الثالث 

من جهة أخرى وإمنا نقصد حال جذريا يضع حدا هلذا النزاع والذي ال يكون إال من خالل متكني الشعب 

 1991ية االستفتاء مثلما اتفق عليه سنة الصحراوي من حقه يف تقرير املصري والذي مير حتما عرب عمل

  1 .1997وتعزز باتفاق هيوسنت سنة 

  ضرورة تجاوز الجدل بين الوطني و المغاربي -ب-1

من حتليل معاهدة مراكش املنشئة الحتاد املغرب العريب تبني وأن هذه األخرية ال تؤسس الحتاد فيدرايل أو  

جتمعها روابط الدين والتاريخ واحلضارة ملواجهة األخطار  كونفدرايل، وإمنا جمرد جتمع بني عدد من الدول

واليت �ددها داخليا وخارجيا، مبعىن آخر أن املعاهدة ال تنشئ هيئة فوق وطنية تذوب فيـها الكيانات 

املغاربية، غري أن عدم وجود هيئات من هذا النوع ال يعترب مربرا لكي تنتهج كل واحدة منها أسلوبا تنافسيا 

وبالتايل جتاوز فكرة الوطين و املغاريب، فتحديات العصر ورهانات . ر التكامل أكثر مما يفيدهيعيق مسا

املستقبل تفرض التخلي عن احلسابات الوطنية الضيقة لصاحل رؤية مستقبلية تسعى إىل حتقيق اندماج 

  .جهوي حيمي مصاحل ا�موعة

   

                                                           
  .65،ص2005، فيفري 312، جريدة املستقبل العريب، العدد "احتاد املغرب العريب، أسباب التعثر ومداخل التفعيل"ديدي ولد السالك،  1
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  : تجنب فكرة الدولة القائد -ج-1

طالبة بتجاوز هذه الفكرة اليت الزمتها منذ زمن ونقصد هنا كل من اجلزائر واملغرب، فدول املغرب العريب م

فلم يعد ألي جتربة تعاون أن تعتمد على هذا النوع من السلوك بل أصبح من الضروري العمل على خلق 

  .عالقات متكافئة بني األقطار يف عالقا�ا املشرتكة

  توحيد الرؤى الوحدوية  -د-1

كتل ال يكمن فقط يف املقومات واإلمكانات املتاحة بل كذلك يف التصور املشرتك ووحدة إن جناح أي ت

  .اهلدف

  :االستفادة من التوجه الدولي الداعم لالندماج المغاربي  -هـ-1

وعليه فبإمكان دول املغرب العريب إذا كانت تسعى لتحقيق تكاملها أن تستفيد من التوجهات اجلديدة 

الرامية إىل حث الدول املغاربية على حتقيق ) االحتاد األورويب، والواليات املتحدة األمريكية(لألطراف الغربية 

تكاملها، وإن كان ذلك ليس خوفا عليها بقدر ما هو حتقيق ملصاحلها اخلاصة وهذا ما جيعل دول املغرب 

  .العريب مدعوة لالستفادة من هذا التوجه أكثر من أي وقت مضى

  ع المدني في العملية التكامليةإشراك المجتم -و-1

وذلك بإعطاء دور مهم يف بناء احتاد املغرب العريب نظرا للدور اهلام الذي أصبح يلعبه ا�تمع املدين يف 

ربط التواصل بني ا�تمعات وكذلك مسامهته يف التنمية، فاألمر يتطلب إذن إعطاءه دور مهم يف البناء 

  1.املغاريب حىت ال يبقى بناء فوقيا

  إقامة مراكز دراسات استشرافية -ز-1

انطالقا من جتارب التكتالت االقتصادية األخرى أصبح من األمهية إقامة مراكز دراسات مستقبلية مغاربية 

لتقييم الواقع واستشراف املستقبل يف واقعه احمللي واإلقليمي والدويل بناء على املستجدات وتقدمي البدائل 

                                                           
  .392، 389صبيحة خبوش، مرجع سبق ذكره، ص . د  1
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، إذ أنه ويف ظل تسارع األحداث وتشابك العالقات الدولية أصبح من الصعب 1لصانعي القرار يف املنطقة

اختيار املنهج السليم دون االستعانة بالدراسات املتخصصة واملعمقة للواقع من كل جوانبه قصد التوصل 

  .إىل الطريق األمثل إلقامة التعاون املغاريب

ألمهية إذ بدونه ال ميكن التكلم عن مغرب عريب من كل ما سبق يتبني وأن املدخل السياسي على غاية من ا

موحد، لكن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن هذا املدخل يعترب املنطلق ألي عملية تكاملية لكنه غري كاف فال 

  .بد من مداخل أخرى قانونية واقتصادية للدفع باالحتاد إىل األمام

  المدخـل القانونـي -2

القانونية املنشئة لالحتاد وإعطائها دفعا جديدا جيعلها تتماشى  ونقصد بذلك إعادة النظر يف النصوص

املربمة يف إطار  37واملستجدات، فالواقع أثبت أن معظم تلك النصوص بدءا باملعاهدة فاالتفاقيات 

  .االحتاد قد جتاوزها الزمن، وعليه يتطلب األمر إعادة النظر فيها

  أـ التخفيف من مركزية مجلس الرئاسة-2

جملس وزراء اخلارجية يتمتع بكل هذه الصالحيات وجتنبا لتعطل املشاريع االحتادية فاملطلوب اليوم فمادام 

هو احلد من الصالحيات الواسعة اليت يتمتع �ا جملس رئاسة االحتاد وحتويل جزء منها إىل بقية األجهزة 

  2.التنفيذية واالستشارية

  : إلغاء مبدأ اإلجماع في اتخاذ القرارات -ب-2

دول املغرب العريب مطالبة اآلن بإلغاء هذا املبدأ وإحالل حمله مبدأ األغلبية إلعطاء مسرية االحتاد نوعا من ف

الدفع والسرعة الالزمني ملواكبة املتغريات الدولية واالستفادة من جتربة جامعة الدول العربية اليت سامهت 

  . قاعدة اإلمجاع يف فشل جتربتها خالل نصف قرن

   

                                                           
  .66ديدي ولد السالك ، املرجع السابق، ص  1
  .394صبيحة خبوش، مرجع سبق ذكره، ص . د  2
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  :إعطاء األمانة العامة الصالحيات الضروريةج ـ -2

تفاديا لذلك يتطلب نقل األمانة العامة من جمرد جهاز إداري يقوم بأعمال السكرتارية إىل جهاز قوي قادر 

على بناء نظام جهوي فوق وطين يربط أقطار املغرب العريب بروابط حيوية تفرض على كل منها االلتزام 

  .بالقرارات املشرتكة

  :إلجراءات العملية لتنفيذ االتفاقياتا -د-2

وذلك بضرورة إلغاء املبدأ بعدم دخول االتفاقيات املربمة يف إطار احتاد املغرب العريب حيز التنفيذ إال بعد 

  .تصديقها من كافة البلدان املغاربية واالقتصار على تصديقها من أغلبية أعضاء االحتاد

  :نية لالتحادضرورة تحيين تحديث النصوص القانو  -هـ-2

اختذ االحتاد الكثري من القرارات االحتادية سواء يف شكل اتفاقيات أو تعليمات وجاءت متنوعة وشاملة 

للكثري من القطاعات، إال أن الكثري منها مل يدخل حيز التنفيذ بل أصبح متجاوزا بفعل املستجدات 

عة، وعليه جيب إقرار مبدأ التقييم والتحيني عند االقتصادية والسياسية احلاصلة يف العامل بفعل العوملة املتسار 

  .االقتضاء وذلك ملالئمتها مع املعطيات اجلديدة املغربية والدولية

  :ضرورة استكمال البناء المؤسساتي لالتحاد -و-2

وذلك باستكمال املتبقي من اهليئات، وإعادة النظر يف اهليئات القائمة ومعاجلة القصور فيها وتأهيلها 

  .من القيام باألدوار اليت أسست من أجلهالتتمكن 

  إقامة برلمان مغاربي -ز-2

وهذا بتحويل جملس الشورى من جملس استشاري إىل برملان مغاريب له صالحيات التشريع واملراقبة وأن يتم 

  1.اختيار أعضائه باالختيار املباشر على الصعيد املغاريب

   

                                                           
  .402ـ397صبيحة خبوش، املرجع السابق، ص  1
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  المدخـل االقتصــادي -3

الواجب اتباعها إلعادة تفعيل احتاد املغرب العريب هو ضرورة التخلي عن املقاربة املتبعة من بني اآلليات 

لتحقيق التكامل االقتصادي يف املنطقة وتبين املقاربة اهليكلية اليت تؤدي إىل إدماج االقتصاديات الوطنية 

  1.عن طريق خلق مشاريع اقتصادية مشرتكة

يه فقط املقومات أو العوامل املشرتكة حيـث أن التجربـة أثبتت أن إن أي تكامل اقتصادي مغاريب ، ال تكف

االحتاد األورويب و رغم توفر بعض العوامل املهمة يف عملية التكامل إال أنه وعرب منهجية مسطرة و إرادة 

  . حة سياسية قوية وفهم للتحدي القادم و قراءة حقيقية للواقع أن عـامل اليـوم هو عامل التكتل فيه ضرورة مل

ال بد أن تلغى كافة الصعوبات والعوائق أمام حركة تدفق السلع و اخلدمات واملواطنني ورؤوس األموال  - 

،وهذا ال ميكن إدراكه إال عرب التنسيق االقتصادي يف مرحلة تليـه وهـي التخفيف من )عناصر اإلنتاج (

  .احلواجز اجلمركية وصوال إىل قيام احتاد مجركي مغريب

ة من املصاحل االقتصادية املشرتكة بني رجال األعمال واملستثمرين املغاربيني للضغط على خلق شبك - 

  2.النخب السياسية لدعم التكامل ومشاريعه املشرتكة

  إعادة تشكيل اهلياكل املؤسسية االقتصادية للدول املغاربية لتتماشى مع متطلبات اقتصاد السوق  - 

لدول املغاربية على املنتوجات الزراعية املومسية و اليت تعتمـد على عدم االكتفاء اعتماد اقتصاديات ا - 

  .التساقط املومسي و تأسيس إسرتاتيجية زراعية مغاربية موحدة 

تنويع مصادر الدخل القومي املغاريب و االبتعاد عن االعتماد على الريع البرتويل بالنسبة للجزائر وليبيا،  - 

، و السياحة التونسية، وذلك بدعم القطاع الزراعي عن طريق تشجيع والفوسفات يف املغرب و موريتانيا

الزراعة املغاربية اليت تشكل قطاعا اسرتاتيجيا هاما حيقق األمن الغذائي املغاريب و خيفض من فاتورة 

                                                           
  .403، صمرجع سبق ذكرهصبيحة خبوش ، . د  1
، املغرب العريب "، الندوة السادسة " الثقايف كيف حنقق التكامل واالندماج املغاريب االقتصادي االجتماعي " مصطفى الصاحلني اهلوين ،   2

  .7،  ص)2007/05/30تونس،(يف مفرتق الشراكات األمانة العامة للدول العربية األمانة العامة 
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من اليد العاملة يف دول املغرب العريب وذلك عن طريق %  50االسترياد و ميكن أن متتص أكثـر مـن 

من  5/6كربى تعنـي باستغالل األراضي الصاحلة للزراعة و استصالح األراضي الصحراوية   إسرتاتيجية

مساحة الدول املغاربية و استغالل املياه اجلوفية عرب إنشاء السدود و االستفادة من الصحراء الستغالل 

   1.الطاقة الشمسـية التـي تتجه اجلزائر حنو ترقية االستثمار فيها 

إجياد صيغة لقطاع حيوي مغاريب من شانه أن خيلق حركية اقتصـادية بـني الشـركات ورجـال األعمال  - 

املغاربيني خللق شبكة مصاحل اقتصادية من شأنه كذلك زيادة نسـب اإلنتاج االقتصـادي وزيادة تنافسية 

قتصادية اليت �دف إىل إقامة منطقة السلع املغاربية أمام السلع األوروبية واألمريكية يف مواجهة املشاريع اال

    . تبادل اقتصادي حر

و املقصود به هو تطويره لكي يكون مدخال قادرا على حتقيـق تكامـل "  المدخل التبادلي" دعم  - 

اقتصادي مغاريب حقيقي، والتخلي عن فكرة أن جمرد حترير التجارة بني الدول املغاربية فـي ظـل أوضاعها 

  .قيق أي درجة من درجات التكامـل االقتصـادي بـني دول االحتـا د املغاريب وظروفها يكفي لتح

ومن الواجب أيضا نشر هذه الفكرة األساسية و ترسيخها فهي تفتح الباب أمام تزايد مستوى التبادل  

ربية بني التجاري بني الدول املغاربية و إما استمرار هذا التزايد و إما حتول يف التوزيع النسيب للتجارة الع

  2 .البالد العديدة مبا جيعل  التجارة البينية املغاربية تتصاعد أمهيتها النسبية بالقياس للتجارة املغاربية اخلارجية

وميكن إدراك هذا املسعى كذلك عن طريق توسيع اإلستثمار كإقامة سوق مغاربية مشرتكة وإلغاء القيود 

  3.اجلمركية

وكذلك إعطاء حرية أكثر بتنقل األشخاص وهذا عن طريق فتح حرية االنتقال للعمالة املغاربية ورؤوس  - 

األموال وإنشاء آلية اقتصادية ممثلة يف هيئة اقتصادية عليا �تم باملسائل االقتصادية، وال ختضع إىل أي 

  .ضغوط سياسية

                                                           

، مركز البصرية للبحوث واالستشارات 9، ع"معوقات التكامل املغاريب، دراسة حتليلية ، دراسات اسرتاتيجية" لعجال اعجال حممد أمني  1 

  .101، ص 2009خلدمات التعليمية، دار اخللدونية للطبع، اجلزائر، ديسمرب وا
  .270ص   1، ط1986، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ج:، بريوت" الوحدة االقتصادية العربية جتار�ا و توقعا�ا"لبيب شقري،   2
  .499، ص2004يب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، حممد حممود اإلمام ، التجارب التكاملية العاملية ومغزاها للتكامل العر   3
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يق اخلطط االقتصادية للدول املغاربيـة و زيادة مستوى التنسيق االقتصادي الذي جيب أن يشمل تنس - 

تنسيق السياسات االقتصادية اليت تطبقها الدول املغاربية يف ا�االت املالية والنقدية و الضـريبية و التجارية 

باعتبار هذا التنسيق للسياسات شرطا أساسيا للتفاعل بـني اقتصـاديات املغاربيـة و إلجيـاد األسس الضرورية 

  1.عاون و التكامل فيما بينهالتسيري الت

قابل للتحويل ) دينار مغاريب موحد(كما على الدول املغاربية أن تعمل على إجياد عملة مغاربية موحدة   - 

  .مع العموالت الوطنية األخرى و تطوير استخدامه عربيا وعامليا

واإلسالمي حيث أن ليبيـا إجياد سياسة نفطية موحدة بني البلدان املغاربية و حىت مع العمق العريب  - 

واجلزائر يعتمد اعتمادا أساسيا على مداخيل النفط و الغاز بسبب األمهيـة اإلسـرتاتيجية للـنفط فـي 

و تنافس شركا�م علـى ) االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية ( إسرتاتيجية القوى الكربى 

  2.االستثمارات النفطية والغازية يف املنطقة

  تعزيز البديل االقليمي العربي والصيني: مطلب الثانيال

  :البديل االقليمي العربي أـ

يف حماوال�ا املتعثرة تسعى إلجناز الوحدة االقتصادية الكاملة ، و هذا معناه االندماج كانت الدول العربية 

األعضاء، وهذا حبد ذاته االقتصادي الكامل بكل أبعاده، وبكل ما يعنيه من حتقيق مكاسب لصاحل الدول 

عامل وعي وإدراك ملا ستجلبه هذه الوحدة من منافع ومزايا وقوة هلذه الدول على الصعيدين االقتصادي 

والسياسي، وعلى صعيد التنمية والتقدم، واالزدهار لشعو�ا، فالدول العربية تعاين من أوضاع حرجة ومن 

إن التجمعات العربية اإلقليمية الفرعية سواء  فإن  ، وعليه3شرذمة على الصعيدين السياسي واالقتصادي

جيب أن تبين جهودها التكاملية على  مجلس التعاون اخلليجي أو احتاد املغرب العريبككانت دوال ثرية  

                                                           
  .27، ص2006، جويلية 09، العدد "تكتل اقتصادي قادر على املنافسة، املغرب املوحد"ولد عبد اهللا،   1
ركز دراسات الوحدة زياد حافظ ، البنية االقتصادية يف األقطار العربية وأخالقيات ا�تمع، املنطمة العربية ملكافحة الفساد، بريوت، م  2

  .73، ص2009العربية، 
  : ، على الرابط2002، 40األمري دكروب، السوق العربية املشرتكة حلقة يف إطار التعاون االقتصادي العريب، منشورات العدد . د  3

http://www.lebarmy.gov/lb 
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، وليس على أساس االنعزال عنه فعال و االرتباط به قوال و قد  ةالرتباط بالوطن العريب يف جمموعـأساس ا

والدول العربية ، 1تفرض بعض الظـروف و اخلصـائص و مراحل النمو على بعض األقطار ا�اورة جغرافيا

تتوفر فيها مقومات السوق الكبرية من عدة نواحي إذ تتوفر فيها املقومات االقتصادية من ثروات طبيعية  

غاز والفوسفات واحلديد واألمالح وغريها ، وكذلك الكتلة البشرية اليت حبد ذا�ا توفر سوقا كالنفط وال

استهالكية كبرية للمؤسسات االنتاجية مع توفرها على القوى العاملة على اختالف مستويا�ا، إضافة إىل 

  2.رؤوس األموال العربية، خصوصا الدول النفطية

ادة إحياء التكتل املغاريب يف إطار عريب موحد ذو اهتمامات واحدة وقضايا وبالتايل على الدول املغاربية إع

يف مواجهة حتديات النظام الدويل اجلديد إال املزيد من عالقة واحدة، فإنه ال جمال أمام الدول املغاربية 

املغاربيـة العمل اجلدي و من العمل على االندماج يف احمليط العريب و استنهاض قدراته التنافسية، فالدول 

أمـا أن تذوب يف اإلطار العاملي الواسع ، أو أن تسعى إىل أن تدخل إىل اإلطار العاملي بعد أن تنشـئ بينهـا 

أسباب التعاون من خالل تكامل اقتصادي يعترب البديل الوحدوي يف إطـا ر عربـي ذا وعـاء أكبـر اقتصاديا 

  3.رادت الـدول املغاربيـة احلفـاظ علـى كينونتهاوجغرافيا وعسكريا واسرتاتيجيا هذا هو احلل إذا أ

جمال النفط والغاز من  مع احمليط العريب ولعل ةن تتعاون فيها الدول املغاربيأجماالت ميكن  ةوعليه هناك عد

 ةاقتصادي بأمهيةحيظى النفط  ،احمليط العريبن يكون فيها االندماج املغاريب مع أكرب ا�االت اليت ميكن أ

لنفط والغاز ويتوفر ا ،جدا حيث بات احملرك االساسي لالقتصاد العاملي على حد سواء ةكبري   ةوسياسي

و أ ةيسعار احملللأل ةسواء كان ذلك بالنسب ةاملغاربي ةيف املنطق ةسعار منخفضأو ب ةالطبيعي بكميات وفري 

حيث تبلغ  ،لعمل العريبابيا يف حتسني اقتصاديات مشاريع ادورا إجي لويلعب هذا العام ة،البيني ةالتجار 

من االحتياطي  %65,7نسبته  ما يأمليار برميل تقريبا  415احتياطي النفط يف الوطن العريب حنو  ةنسب

 ةالتعاون بني البلدان املغاربي ةسهم يف زيادن تأهم النشاطات اليت ميكن أالنفط من  ةوتعد صناع ،4العاملي

                                                           

  .260، ص 1999مكتبة مدبويل : ، القاهرة "السوق العربية املشرتكة يف عصر العوملة"سليمان املنذري ،  1 
  األمري دكروب، مرجع سبق ذكره. د  2

 268، املستقبل العريب ع " اثر املتغريات العاملية اجلديدة يف دينامية التكامل االقتصادي يف املغرب العريب" حممد األمني ولد امحد جدو،  3 

  .36ص  2001جويلية 
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، جامعة اجلزائر، "املشاريع العربية املشرتكة ودورها يف تعزيز التعامل االقتصادي العريب"بن ناصر حممد،   4

  .168، ص2008
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للتعاون سواء على الصعيد الثنائي تتيح فرص من املراحل  ةطويل ةا تشتمل على سلسل�أوال سيما  ةوالعربي

  1.والتصنيع و النقل و التوزيع والتسويق اإلنتاجيف جماالت االستثمار و متثل ذلك الدويل  وأ اإلقليمي

تقارب الجند يف جمال النفط  ةواملغاربي العربيةالتعاون بني البلدان  زيادةمن العوامل اليت تساعد على و 

 ةوهو عامل مشجع لزياد األوليةاملواد لنقل التكاليف  ة قلىلإن يؤدي أوما ميكن  ةاجلغرايف بني الدول العربي

يف  ةيف الدول العربي ةنتاج واستهالك املنتجات النفطيإالتفاوت يف   ويلعب  ةالتعاون العريب يف جمال الطاق

  .ةلتبادل التجاري بني الدول العربيا ضفر 

املغاريب يف اإلطار العريب يف هاته املرحلة احلساسة يكمـن فـي ضـرورة ربـط العالقات فأمهية التكامل 

االقتصادية املغاربية بالبعد العريب ملعاجلة مسائل قطرية ميكن حلها وجتاوزها فـي إطـار عريب أوسع خاصة 

يـة ذلك أن التفاوت احلاصل القضايا املتعلقة بعملية التنمية مثل مشكلة البطالة واتساع دائرة الفقـر و األم

بني بلدانه أي دول احتاد املغرب العريب احلاصل يف حجم رؤوس األمـوال املتاحة بينها و غريها من العناصر 

و اخلصائص الداخلية ألنظمته السياسية من عـدم اسـتقرار مـس بعض دوله يف العديد من املراحل السابقة 

كـن أن ختـرج الدول املغاربية بتصور تكاملي ، مما يدفع إىل املزيد من واحلالية و غريها من املشكالت اليت مي

  2.التجاوب إلصـالح و معاجلـة املشـكالت اهليكلية االقتصادية والسياسية الداخلية

  : ب ـ البديل الصيني

دول  حمور اهتمام االسرتاتيجية الصينية ومع ذلك فإن) على وجه اخلصوص(تعد املنطقة العربية واملغاربية 

املنطقة من جانبها مل تنظر إىل الصني كالعب دويل جيب االعتماد عليه فقد ظل الدور الصيين حمدودا 

يقتصر على التبادالت التجارية والثقافية، وقد كانت تنظر الصني دائما إىل الدول العربية و   وهامشيا 

القوى الدولية املتنافسة على مناطق موقعها االسرتاتيجي باعتباره منطقه التشابك يف الصراع احملتوم بني 

النفوذ و مع تطور أساليب اهليمنة االمريكية اجتهت األنظار للبحث عن من ميكن أن يكون املنافس لتلك 

القوى املهيمنة على النظام العاملي وأثبتت التقارير االمريكية أن الصني لديها ما ميكنها بأن تكون صاحبة 

  .ي إضافة إىل قو�ا االقتصاديةمكانة دولية هلا ثقلها السياس

                                                           
درة للنفط، عبد القادر معاشو، األوبك منطمة إقليمية للتعاون العريب وأداة للتكامل االقتصادي، الكويت، منظمة األقطار العربية املص  1

  .126، ص1982، 1ط

  .162حممد الطيب محدان، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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حياول العرب و الدول املغاربية على وجه اخلصوص رسم مستقبل  اإلسرتاتيجيةويف ظل هذه االعتبارات 

إليها كصديقة تربطهم �ا عالقات خالية من التوتر بالرغم من بعض  أفضل لعالقا�م مع الصني ونظروا 

الشيوعية يف الوطن العريب إال  اإليديولوجيةاليت كانت لبعض العرب على انتشار  اإليديولوجيةالتحفظات 

أن ذلك مل حيل دون تنامي هذه العالقات على كافة االصعدة يف ظل تراجع الصني عن استخدام السياسة 

 وهديد الصني اجلهم اخلارجية لنشر الفكر االيديولوجيا الشيوعية خالل العقود الثالثة املاضية حيث أصبح 

 1.التنمية االقتصادية من أي مصدر و بأي وسيلة

استغالل هذا االنفتاح الصيين خاصة وأن الصني لن تسعى  ةوعلى هذا األساس جيب على الدول املغاربي 

إىل اهليمنة بل تدعو دائما إىل تطوير عالقات الصداقة والتعاون مع الدول املختلفة وإقامة نظام دويل جديد 

املتبادل للسيادة ووحدة األراضي وعدم التدخل  على ضوء املبادئ اخلمسة للتعايش السلمي واالحرتام 

م التدخل يف الشؤون الداخلية للجانب اآلخر، كما أن الصني يف وضع سياسي مستقر، املتبادل وعد

وتتوفر فيه التكنولوجيا والتقنيات املتطورة وميكن أن تليب احلاجات املختلفة للدول املغاربية، وتعد املعدات 

  .يةمع ظروف الدول العربية واملغارب  التكنولوجية الصينية باخنفاض سعرها أكثر انسجاما 

وتربز أمهية الدور السياسي للصني مع الدول العربية كو�ا متلك حق النقض الفيتو داخل جملس األمن ومن 

مث بإمكا�ا تعطيل صدور أي قرار عن هذا ا�لس قد جتده ضارا مبصاحلها وعلى رأسها استمرار تدفق 

  .النفط إليها

املغاربية خاصة قلق الدول األوروبية اليت باتت جتد كما يزداد النفوذ الصيين يف الشمال اإلفريقي واملنطقة 

نفسها يف مواجهة منافسة يف املناطق اليت كانت إىل وقت قريب مناطق نفوذ أوروبية بال منازع، وهذا ما 

جيب أن تعمل عليه الدول املغاربية يف صاحلها وذلك بتوسيع الشراكة مع هذا البلد لكبح مجاح التنافس 

، ومتتلك الصني مفاتيح األسواق املغاربية وتتمثل يف تالزم ثالث عناصر أساسية وهي األورويب األمريكي 

حيث أن الصينيني كسروا قاعدة املستثمرين والقوة العاملة و هذا العنصر مربك لألوروبيني ،  املال واخلربة 

                                                           
، 41، دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية ، ا�لد "البعد السياسي للعالقات العربية الصينية وآفاقها املستقبلية" عاهد مسلم املشاقبة،   1

  : متحصل عليه من الرابط. 379، ص2014، 1ملحق 

https://www.journols.ju/edu.jo/diro.sot.hum/drt.cle/downlaod/6866–3948 
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آخر ساهم يف تنامي وهناك عنصر  األوروبيني الذين يأتون باملال واخلربة ويعولون على عمالة هذه الدول،

القوة االقتصادية الصينية يف مشال إفريقيا، وهو تبين احلكومة الصينية منطقا خمالفا للرؤية الغربية، فالصني 

تلح على مبدأ االستثمار بدل تقدمي املساعدات، بينما تتبىن الدول األوروبية على تقدمي املساعدات، وهذا 

ع هذا الشريك اجلديد يف جمال االستثمار وبناء آليات توافقية يكون ما جيب على الدول املغاربية استغالله م

فيه الربح متساوي بني الشركاء، كما أن الصني ال تريد االصطدام باألنظمة املغاربية ، وال تضع وهي 

تستثمر يف املنطقة املغاربية اشرتاطات تتعلق حبقوق اإلنسان أو االنفتاح الدميقراطي كما هو حال الدول 

ربية ، ومن البديهي أن الطريقة الصينية يف التعامل مع املنطقة مرحبة بالنسبة للدول املغاربية إذا خلصتها الغ

  1.من االشرتاطات الغربية للحصول على االستثمارات

فعلى الدول املغاربية أن تعمل على زيادة تطوير العالقات مع الصني للمجا�ة والتصدي للتنافس األورويب 

املنطقة وذلك من خالل تطوير التبادل الثقايف وتعلم اللغات لدى الطرفني، و إجياد قاعدة  األمريكي يف

بيانية واسعة للباحثني واخلرباء وبناء جمموعات العمل من املفكرين والباحثني واخلرباء يف خمتلف ا�االت، 

لدول املغاربية ونقل صناعة وكذا زيادة وتطوير التبادل االقتصادي وفتح املزيد من املصانع الصينية يف ا

  2.التكنولوجيا إليه

   

                                                           
  : ،  متحصل عليه من الرابط20⁄07⁄2010: ، بتاريخ"الزحف الصيين على مشال إفريقيا"يونس آيت ياسني،   1

http://www.M.dw.com/%D817%D9%84%D8%B8%D8%A7/a5799831ـ 
  .387عاهد مسلم املشاغبة، نفس املرجع السابق، ص  2
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 مستقبل المنطقة المغاربية في ظل التنافس األوروبي األمريكي: المبحث الثالث

يعتمد مستقبل املنطقة املغاربية على إدراك صناع القرار للتحوالت اليت تشهدها الساحة الدولية واإلقليمية، 

  .توحيد جهودها وإمكانيا�ا يف ظل تنافس القوى الكربىفعلى الدول املغاربية أن تعمل على 

و من هذا املنطلق سنحاول أن نستشرف السيناريوهات املمكنة ملستقبل املغرب العريب على املدى القريب 

واملتوسط والبعيد، ونستند يف رسم هذه السيناريوهات على املعطيات املتوفرة يف الوقت الراهن واليت تشمل 

تحوالت السياسية اليت مست أقطار املغرب العريب يف اآلونة األخرية، واليت تعرب عن ديناميات املتغريات وال

حملية يف طور التبلور، ورمبا تساهم يف تسريعها طبيعة االرتباطات املر�نة مبشاريع الدول العظمى يف املنطقة، 

تحدة األمريكية من جهة والدول من باعتبارها منطقة تنافس وبناء نفوذ اسرتاتيجي بني كل من الواليات امل

  .جهة أخرى

وبناءا عليه نرسم ثالث سيناريوهات الستشراف مستقبل االحتاد املغاريب يف املطلب األول وسيناريو النجاح 

  .والفشل للتنافس االورويب األمريكي يف املطلب الثاين

  سيناريوهات مستقبل اتحاد المغرب العربي: المطلب األول

  الجمود ومزيدا من التجزئة: األولالسيناريو 

السيناريو األول هو سيناريو اجلمود، بل رمبا املزيد من التجزئة والتفكك وهذا السيناريو مرتبط بدرجة 

أساسية بتوتر العالقات املغربية اجلزائرية على خلفية مشكلة الصحراء الغربية فمن املعلوم أن املغرب تقدم 

اليم الصحراوية وهو ما يعين االستعداد املبدئي للتنازل عن صالحيات واسعة مبقرتح منح احلكم الذايت لألق

لفائدة الصحراويني إلدارة شؤو�م احمللية، وهي صيغة قريبة من مطلب االستقالل لكنها بعيدة يف نفس 

  1.الوقت عن مطلب االنفصال لكن جبهة البوليزاريو رفض هذا املقرتح وطالبت باالستقالل التام

                                                           
، دراسة استشرافية، جامعة الرباط، "املغرب العريب التفاعالت احمللية واإلقليمية اإلسالمية"العلي حامي الدين، . عادل مساوي ، د. د  1
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بالتمديد السنوي لتفويض بعثة  املتعلق 2351القرار صّوت جملس األمن الدويل على  2016يل ويف أفر 

، وتضمن القرار أيضًا دعوة إىل إعادة إطالق )مينورسو(األمم املتحدة لتنظيم استفتاء يف الصحراء الغربية 

املفاوضات، فحدثت تشنجات شديدة بني املغرب واألمم املتحدة إبان زيارة أمني عام األمم املتحدة 

وخاصة  1الصحراويني، وبلغ مستوى التشنج مستويات خطرية السابق، بان كي مون إىل خميمات الالجئني

  .تقّلص املسافة الفاصلة بني القوات املغربية وقوات البوليساريو داخل املنطقة العازلةمع 

الصحراء  ةشكلملولكن احملري يف املوقف املغريب دائما هو إلصاق التهمة باجلزائر وأ�ا هي من وراء التخطيط 

املوقف املغريب جتاه هو إضعاف منه  الغايةغرب النشاط الدبلوماسي اجلزائري يف افريقيا الغربية ويعترب امل

وليس  الغربيةنزاع الصحراء يف  األساسياجلزائر الطرف  أنعلى املغربية  اململكةوتصر  الصحراويةالقضية 

  .البوليساريو كل هذا انعكس على شل ومجود االحتاد املغاريب جبهة

اخلارجي وحتديدا السياسة الفرنسية يف استدامة صورة العداوة يف العالقات اجلزائرية  كما يساهم العامل

املغربية وذلك العتبارات اسرتاتيجيه تتعلق باحلفاظ على فرنسا باعتبارها القوه الكربى األكثر نفوذا يف 

  .منطقه املغرب العريب

على خلفية حادث مراكش ويف  1994سنة  ويتواصل غلق احلدود الربية بني اجلزائر واملغرب بعد إغالقه 

بدأت اجلزائر يف أشغال بناء جدار عازل على حدودها مع املغرب الغرض منه تامني  2016أواخر 

حدودها مع املغرب و التصدي لعمليات �ريب املخدرات وأدى التوتر بني البلدين إىل السباق حنو التسلح 

  .حه قصد تعزيز دفاعا�ا العسكريةدفعهما إىل ختصيص ميزانية ضخمة لشراء االسل

هذه األزمة املشتعلة بني املغرب واجلزائر منذ عقود عدة كان هلا األثر الكبري على االحتاد املغاريب، فاخلالف  

اجلزائري املغريب من أبرز العراقيل اليت تواجه احتاد املغرب العريب منذ تأسيسه لتفعيل هياكله وحتقيق 

  2.الوحدة

                                                           

  2017أفريل  28 (S/RES/2351 2017)تقرير جملس األمن  1 
، دراسة استشرافية، جامعة الرباط، "املغرب العريب التفاعالت احمللية واإلقليمية اإلسالمية"العلي حامي الدين، . عادل مساوي ، د. د  2
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ت اإلسرتاتيجية متباعدة حتت تأثري شىت الصراعات الداخلية وحالة عدم االستقرار وتبدو التصورا

والسياسات االجتماعية والثقافية املتباينة؛ فدول املغرب العريب ال تتصرف مبنطق ا�موعة اإلقليمية املستقرة 

  .بل تبقى رهينة قضايا وخالفات جممدة ظاهرة أو خفية

. ة املغاربية تزيد يف تسريع هذا املسار الفردي وتُزعزع الثوابت التقليديةفموجة الثورات اليت �ز الساح

وسيساهم هذا التحول السريع يف تغيري هوية الدول املغاربية وشخصيتها اإلسرتاتيجية، فيعيش هذا الفضاء 

ر بعضها املغاريب هزة مفاجئة، نتيجة أزمة سياسية عميقة، حتمل يف طيا�ا بوادر قطيعة جديدة بني دول مي

  1 .بتحول دميقراطي، وتواجه دول أخرى أزمات سياسية متواصلة، وتبقى غريها على أنظمتها احملافظة

وتعيش ليبيا حالة خماض دميقراطي إال أن تساؤالت عديدة تبقى قائمة حول استمرارها كدولة موحدة؛ 

والتدخالت األجنبية، يعزز من خطر فالواقع أن تفاقم الصراعات القبلية على خلفية النزاعات اإلقليمية 

يف هذه املرحلة، تعيش ليبيا وضعية شبيهة بالوضعية العراقية، وتربز يف هذا . ا�يار وتفكك الكيان اللييب

إما أن تصبح ليبيا دولة حديثة مركزية ودميقراطية أو أن ينتصر فيها اُحلكم العشائري : اإلطار فرضيتان

كن هلذا التوجه، يف حالة استمرار وجود تدخالت خارجية، أن يؤدي إىل ومي. الفيدرايل أو الكونفيدرايل

  .تفكيك الدولة الليبية، مهدًدا بذلك اخلريطة اإلقليمية

إن التفاوت النسيب يف التحول الدميقراطي، الذي تعيشه الدول املغاربية، يؤدي إىل نظام إقليمي غري متوازن 

  .وغري مشجع على التعاون املشرتك

ذه العوامل اليت ذكرناها سابقا ستلعب دورا كبريا يف التعاون املغاريب ومجود ومزيدا من التجزئة إن كل ه

  2.لالحتاد املغاريب

   

                                                           

  .377، بتصرف، ص"املغرب العريب التفاعالت احمللية واإلقليمية اإلسالمية"العلي حامي الدين، . عادل مساوي ، د. د 1 
  :على الرابط 26⁄02⁄2012، فرصة التحول الدميقراطي ، مركز اجلزيرة للدراسات ،  مهدي تاج مشروع املغرب العريب  2

http://www.studies.net/ar/profile/151008142247247.HTML  
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  :سيناريو التنسيق واالندماج: السيناريو الثاني

هو سيناريو مفتوح على أمل بعث الروح يف مؤسسات املغرب العريب والبحث عن صيغ جديدة إلحياء 

إقليمي قوي قادر على االستجابة لتطلعات وأمال شعوب ملنطقة، وهناك عدة أسباب  مقومات تكتل 

  : تدعو لإلسراع من أجل إجناز هذا التحول

إن التكتالت الكربى أصبحت من مسات االندماج يف العامل املعاصر الذي تتحكم فيه : السبب األول

ا يعين أن التكتل أصبح ضرورة حتمية ومن آليات العوملة واخنراط دول العامل يف سياق اقتصادي واحد، مم

  .مستلزمات االخنراط الفعال يف النظام االقتصادي العاملي

أن اخنراط دول املنطقة يف اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية ويف اتفاقيات التبادل احلر مع : السبب الثاني

املنطقة، وهو ما يفرض عليها دول كربى بشكل منفرد من شأنه أن يزيد يف إضعاف اقتصاديات دول 

التنسيق واالندماج لتحصيل أكرب قدر من املكاسب والنتائج اإلجيابية وتعزيز قدر�ا التنافسية وموقعها 

  .التفاوضي أمام التكتالت االقتصادية القوية احمليطة �ا

ة ملواجهة العديد وهناك أسباب أخرى واقعية تدعو دول املنطقة للتنسيق واالندماج، وبلورة سياسات مشرتك

من التحديات املرتبطة باألمن واهلجرة والتصحر وفق رؤية مغاربية تراعي بالدرجة األوىل مصاحل شعوب 

  . املنطقة

فإذا أخذنا إشكالية األمن يف املنطقة على سبيل املثال، فال ميكن أن نراهن على االنطالق من نظرة قطرية 

ة يف إطار حدوده السياسية احلالية، وبالنظر إىل التزاماته ضيقة تركز على أمن كل قطر مغاريب على حد

، فمع تدهور 1السياسية وارتباطاته اإلقليمية فقط، ذلك أن أقطار املغرب العريب تواجهها حتديات أمنية

األوضاع األمنية يف منطقة املغرب العريب بفعل الثورات يف كل من تونس، وليبيا اليت تعرف انفالتًا أمنًيا  

ا، و�ريب كميات كبرية من السالح عرب احلدود مع تونس واجلزائر، ونتيجة تزايد خماطر اهلجرة غري كبريً 

املغربية، وتصاعد مشكلة اجلماعات املتطرفة يف جنوب  –الشرعية، و�ريب املخدرات على احلدود اجلزائرية 

اعات اإلرهابية يف كل من ليبيا دول املغرب العريب، كما أن هناك تزايًدا يف اختطاف الرهائن من طرف اجلم

ودول الساحل اإلفريقي، وتصاعد احلركات اإلسالمية، ونزعة التطرف يف تونس، فكل هذه الرهانات 

                                                           

  .377، 376صالعلي حامي الدين، مرجع سبق ذكره ، . عادل مساوي ، د. د 1 
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اإلقليمية والدولية اليت تعرفها املنطقة املغاربية واليت تقف أمام دول االحتاد ينبغي الرتكيز عليها لتفعيل 

اليت تعيشها كل دولة من دول االحتاد قد تكون حافزا يف بعث  التكامل املغاريب، فالتحوالت الداخلية

  1.التكامل املغاريب حنو النجاح

  سيناريو انجاز الوحدة المغاربية: السيناريو الثالث 

ليس ما يؤشر على قرب اجناز هذا التوقع يف الوقت الراهن وبالتايل فهو سيناريو بعيد املدى لكن مشروعية 

  : طرحه كسيناريو من بني السيناريوهات املتوقعة نابع من الفرضية التالية

تطور الدميقراطي كلمــا ارتفعــت مؤشــرات التقــارب بيــن األنظمــة وشــعوب املنطقــة، وجنحــت حمــاوالت ال

لتحمل إىل احلكم أنظمة حتظى بالشرعية والدميقراطية، كلما جنحت جهود بناء املغرب العريب الكبري، ويف 

هذا السياق سنحاول إبراز بعض اإلمكانيات اليت تتيحها بعض املعطيات املرتبطة بآفاق التحول السياسي 

  2.يف املنطقة

والبحوث يف باريس واالختصاصي يف الشؤون  ز الدراسات ويف حوار مع لويس مارتينيز الباحث مبرك

إن السيناريو األكثر "قال  2030يف املغرب العريب يف أفق  هاجلزائرية الليبية عندما سئل عن وجهة نظر 

جناح االنتقال الدميقراطي و االنتخابات ستكون : حتققا وتفاؤال لوضعية احتاد املغرب العريب سيكون كاآليت

  .ية وذات مصداقية والسلطة ستصبح شرعية واالندماج سيعرف تقدماسلميه وقانون

اعترب أن السنة  2012جانفي  20ويف حوار أجراه الرئيس السابق التونسي املنصف املرزوقي بتاريخ  

ستكون سنة املغرب العريب الكبري وانه ال مستقبل للمنطقة دون الوحدة ) 2012وكان يقصد سنة (احلالية 

ان ذلك أن يساهم يف حل قضيه الصحراء الغربية اليت اتفق اجلميع اليوم  على تركها جانبا وقال إن من ش  

ورفض ان تكون عقبه امام االحتاد،  وأضاف انه دائما كان يقول إن مستقبل تونس ليس يف تونس وامنا يف 

لفضاء املغاريب الذي الفضاء املغاريب،  واعتقد الشيء نفسه لباقي األقطار، وأضاف بأن مستقبلنا يف هذا ا  

                                                           
  : ، على الرابط2017. 10. 15، "إشكالية التكامل املغاريب يف ظل التهديدات األمنية اجلديدة"حكيم غريب ، . د  1
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سيكون إن شاء اهللا احلجرة األوىل لفضاء االحتاد املغاريب الذي أؤمن به و أحلم به لكن يف هذا الوقت 

  1.احلاضر وعندنا إمكانية إحياء هذا املارد املغاريب النائم بسرعة

مغاريب وحق وأكد على وجوب تكريس حق التنقل باهلوية دون جواز السفر وحق  االستقرار يف كل بلد 

  .العمل واالستثمار

إن التحوالت اليت عرفتها منطقة املغرب العريب خاصة يف ليبيا وتونس قد تؤسس إىل إجياد خمارج إلحياء 

االحتاد املغاريب، وسيفتح جمال لكل الفرص مبا يعنيه ذلك من اندماج وعمل مشرتك وهو األمر الذي كانت 

  .الدكتاتوريات السابقة متنعه

ئر وموريتانيا ويف الذاكرة سنوات من العنف واالنقالبات حتاول حكومة كل منهما خلق أجواء ففي اجلزا

تؤدي إىل حتوالت ال متس جوهر البنية السياسية أو اخلريطة السياسية املرسومة وتباينت التقييمات ملا حتقق 

 خضم االحداث التجربة، وطالبت اجلزائر يف  يف كل من احلاالت لكنها مجيعا الزالت تعيش خماض 

والتحوالت بالعمل سويا من أجل التوصل إىل انسجام بني سياستها االقتصادية و االجتماعية من خالل 

إعادة تنظيم االحتاد املغاريب وإعادة النظر يف العالقات بني بلدان االحتاد و إدخال تعديالت على العالقات 

د والشلل على الصعيد السياسي لالحتاد فإن بني املؤسسات واستحداث آليات جديدة، ورغم حالة اجلمو 

أمانته اليت يوجد مقرها بالرباط جنحت خالل السنوات املاضية يف االبقاء على روحه من خالل اللجان 

  .التقنية يف ميدان النقل و الصحة و الفالحة

عية واسرتاتيجية، تواجه دول املغرب العريب حاليا حتديات كربى ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية واجتما

فضال عما تعرفه دول املنطقة من , اليت شهد�ا كل من تونس وليبيا “ ثورات الربيع العريب “ خاصة بعد 

حراك جمتمعي واصالحات سياسية، ويف ظل هذه املتغريات السياسية واألمنية واالقتصادية وجيواسرتاتيجية 

املنطقة برمتها من طرف التنظيم االرهايب والذي وعلى رأسها التحدي األمين الذي بات يهدد , جد خطرية

فان التكتل , انتعش ومتدد مع حالة الفوضى، وعدم االستقرار اليت تعرفها ليبيا اثر ا�يار النظام السابق 

                                                           
  : على الرابط 20⁄01⁄2012املنصف املرزوقي الرئيس التونسي يف حوار جلريدة األخبار القطرية،   1
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تفرضه هذه التحديات االقليمية والدولية لالحتماء من , وإجناز الوحدة أضحى خيارا ضروريا وحيويا 

وهنا بات تفعيل دور احتاد املغرب العريب حتمية ضرورية وطوق جناة ملواجهة . زايدة املخاطر اخلارجية املت

  .املغاربية  التهديدات األمنية واالقتصادية اخلطرية اليت تفرض نفسها على املنطقة 

ومن هذا املنطلق بات اجناز الوحدة املغاربية خيار اسرتاتيجي يف الوقت الراهن ملواجهة التهديدات اخلطرية 

فاملغرب العريب االقتصادي واألمين أصبح مطلبا عاجال وضرورة . اليت ستعصف باملنطقة املغاربية مجعاء 

  1.مستعجلة اآلن للشعوب املغاربية 

لقد كسرت الثورات العربية شوكة االستسالم للشعوب املغاربية يف مواجهة دكتاتورية حكامهم : احلافز األول

د مطالبة الشعوب املغاربية بالسري حنو حتقيق املسار الوحدوي والدميقراطي و شركائهم الغربيني، وهو ما يزي

  .قوة دافعة ملشروع املغرب العريب الكبري

االنطالق من نظره  قطريه ضيقه تركز  فال ميكن ان نراهن على  املنطقةيف  األمنيةالتحديات : احلافز الثاين

للتنسيق   على امن كل قطر معاريب على حده يف إطار حدوده السياسية احلالية، فالواقع يدعو دول املنطقة 

دولة يف  أليواالندماج وبلورت سياسات مشرتكه ملواجهه التحديات املرتبطة باألمن واهلجرة ألنه ال ميكن 

اجلارية يف  األحداث  ب العريب ان حتقق أمنها مبعزل عن امن الدول ا�اورة وهذه النتيجة تشهد �ا املغر 

   .املنطقة

  مستقبل التنافس األوروبي األمريكي في المغرب العربي: المطلب الثاني

يف إن ازدياد حدة التنافس بني أوروبا وأمريكا على منطقة املغرب العريب سيشكل على املنطقة خطرا 

املستقبل، فأوروبا ترى أن فرصها أفضل يف حتصيل مكاسب أكثر من الواليات املتحدة األمريكية وهي 

ختطط لزيادة االرتباط باملناطق املغاربية خاصة على الصعيد االقتصادي ما يؤدي بطبيعة احلال إىل استنزاف 

اء منطقة املغرب العريب أمام وجه الزحف املوارد املغاربية خاصة الطاقة حيث يسعى االحتاد األورويب إىل احتو 

األمريكي الذي أصبح ينافس اكرب الشركات األوروبية خاصة يف جمال استثمار الطاقة، حيث انه نالحظ أن 

                                                           
  : ، على الرابط 2016.  12. 02أمل حين الوقت لتفعيل دور االحتاد املغاريب، جملة الصدى،  "فردوس كشيدة ،   1
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تدفق الشركات األمريكية وزيادة اهتمامها هلذه املنطقة مع زيادة االستثمار يف شىت القطاعات، سيؤدي 

ا ما نالحظه من خالل املشاريع واملبادرات األوروبية كانت أو األمريكية بالضرورة إىل رد فعل أوروبا وهذ

على هذه املنطقة حيث تشتد حدة التنافس بني الطرفني خاصة يف جمال الطاقة حيث تسعى هذه القوى 

وعليه فيمكن وضع اجتاهني يف استمرار هذا . الكربى للسيطرة على الثروات النفطية يف منطقة املغرب العريب

  :تنافسال

  :نجاح الطرف األمريكي على حساب األوروبي: أوال -

لقد زامحت الواليات املتحدة األمريكية الدول األوروبية يف مناطق نفوذهم التقليدية خاصة يف ا�ال 

االقتصادي، حيث كانت مبادرة ايزينستات املنطلق السياسي واالقتصادي للشراكة األمريكية املغاربية  

إلعادة رسم اخلارطة السياسية ملنطقة املغرب العريب كرد فعل على املشروع األورويب حيث كصيغة جديدة 

تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل التموقع يف منطقة املغرب العريب يف املقابل اعتربت أوروبا هذه اخلطوة 

سارع االحتاد األورويب إىل األمريكية مبثابة سياسة تنافسية أمريكية على مناطق نفوذه التقليدية، لذلك 

  1.جتديد سياساته مع دول املنطقة عرب عملية برشلونة واالحتاد من أجل املتوسط وسياسة اجلوار األوروبية

فتح ثغرة كبريه يف  2001سبتمرب  11فالتفوق االسرتاتيجي األمريكي الذي يتكرر مع حتوالت ما بعد 

الواليات (ليت تبدو اليوم مراهنة أكثر لالرتباط بقوة دولية ا�ال احليوي األورويب بدول املغرب العريب ا

هي اليت حتمي أوروبا، مما جيعل الدول املغاربية ال ترى جدوى يف االرتباط اسرتاتيجيا بقوة أوروبا، ) املتحدة

هي ذا�ا حباجة إىل املظلة اإلسرتاتيجية وتبدو الواليات املتحدة حريصة على تويل مهمة يف إسرتاتيجية 

مكافحة اإلرهاب بنفسها دون إعطاء تأشرية خاصة لألوروبيني لتعويضهم يف هذا ا�ال يف أي منطقة من 

 .العامل

أما اجلانب االقتصادي فإن أفاق استمرار رجحان الكفة لصاحل األوروبيني السيما يف جمال املبادالت 

عهود   غرب العريب، ال تزال أمامها باملائة من التجارة اخلارجية لدول امل 70التجارية اليت تغطي حوايل 

                                                           
التنافس االورويب االمريكي الصيين على منطقة املغرب العريب منذ �اية احلرب الباردة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف "مرمي منصوري،    1
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أخرى حبكم عاملي القرب اجلغرايف والثقافة االستهالكية لشعوب املغرب من الثقافة األوروبية ويف املقابل 

تبقى سيطرة الشركات األمريكية على االستثمارات النفطية عنصرا ثابتا وصارما يف اإلسرتاتيجية الدولية 

  .قبضتها على ا�ال احليوي األمريكية اليت تصر على إحكام

و يف ا�ال الثقايف الذي كان منطقة حممية للنفوذ األورويب يف املغرب العريب طيلة عقود طويلة حبكم اإلرث  

فإن حتوالت العوملة و تكنولوجيات االتصال احلديثة اليت يسيطر عليها األمريكيون من شأنه  االستعماري، 

اللغوي ريكيني الذين جتاهلوا هذا امليدان الثقايف و أن يهدد القلعة الفرانكفونية يف املغرب العريب علما أن األم

ون هذا امليدان من جمال التحرك باعتباره ذات صلة باإلصالحات الرتبوية املنصوص ثنأصبحوا اليوم ال يست

  1.عليها يف مشروع الشرق األوسط الكبري

أمن املنطقة كممر فالواليات املتحدة األمريكية تسعى إىل التموقع يف منطقة املغرب العريب لضمان 

اسرتاتيجي للخليج العريب، وكذلك احملافظة على مصاحلها انطالقا من املنطقة، حيث تستعمل الواليات 

املتحدة األمريكية القوة العسكرية يف سياسة مكافحة اإلرهاب كذريعة للتقرب أكثر من دول املغرب العريب 

حيث أبرمت اجلزائر واملغرب صفقات لبيع  خاصة اجلزائر اليت كانت اكرب متضرر من ظاهرة اإلرهاب

 . األسلحة �دف مكافحة اإلرهاب وضمان أمن هذه الدول

تعترب أمريكا أن أوروبا الزلت حتت املظلة األمريكية فهي تابعة للحلف األطلسي خاصة يف ا�ال األمين و 

  .ىل إتباعهاليس هلا سياسة أمنية موحدة خاصة يف جمال مكافحة اإلرهاب وما على أوروبا إ

  األمريكينجاح الطرف األوروبي على الطرف : ثانيا

إن دول االحتاد األورويب تعترب من أوفر القوى الدولية الصاعدة حظا يف تبوء املركز الدويل املنافس  - 

  .للواليات املتحدة األمريكية، وخباصة جتاه املنطقة العربية اليت تشكل ا�ال االسرتاتيجي ملصاحلها احليوية

من أهم األسباب الرئيسية اليت من املمكن أن تؤدي يف املستقبل إىل جناح الطرف األورويب يف  - 

االستحواذ على منطقة املغرب العريب، هو أن أوروبا تعترب نفسها هلا األولوية هلذه املنطقة أل�ا تعتربها 

كانت مستعمرة دول املغرب   منطقة نفوذ هلا إضافة إىل املاضي الطويل الذي يربطها �ذه املنطقة فهي
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العريب، حىت بعد استقالل هذه الدول سارعت أوروبا إىل عقد اتفاقيات مع هذه املستعمرات من أجل 

  .املساعدات، إضافة إىل القرب اجلغرايف بني أوروبا ومنطقة املغرب العريب على عكس أمريكا

تطوير فهي بنظرها تعتقد أن خمتلف التهديدات إن املشاريع األوروبية �تم باجلانب اإلنساين والتنمية وال - 

اليت تشهدها املنطقة هي نتيجة تدهور األوضاع االقتصادية والظروف املعيشية يف هذه املنطقة، هذا 

مايؤدي إىل زيادة اهلجرة الغري الشرعية، واجلرمية املنظمة وبالتايل جيب العمل على تطوير اجلانب االقتصادي 

ضله الدول املغاربية، عكس أمريكا فهي تتبع يف اسرتاتيجيا�ا اجتاه هذه املنطقة هلذه الدول وهذا ما تف

بإقامة قواعد عسكرية يف املنطقة من اجل مكافحة اإلرهاب وهذه الفكرة القت رفضا من قبل الدول 

   1.املغاربية واعتربته تدخال يف الشؤون الداخلية للدول وهو ما يعترب �ديد هلذه الدول
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 : خالصة الفصل الثالث

األمريكي على منطقة  - من خالل تقدمي خمتلف االنعكاسات اليت مت عرضها نتيجة التنافس األورويب 

املغرب العريب يتضح لنا أن أكرب جانبني تأثر فيهما امن املنطقة املغاربية ا�ال االقتصادي وا�ال العسكري 

ات املقدمة من كال الطرفني سواء الطرف األورويب او االمريكي او االمين، فنجد من خمتلف املشاريع واملبادر 

يف ا�ال االقتصادي فهي �دف بالدرجة األوىل إىل االستحواذ على موارد املنطقة املغاربية من خالل 

الشراكات الثنائية وفق شروط تفرضها الدول املغاربية ووفق مصاحلها ومل يكن للدول املغاربية دور يف 

اءت وفقا للشروط االوروبية واألمريكية مبا خيدم مصاحلها، أما يف اجلانب األمين للمنافسة صياغتها، ج

األوروبية األمريكية على منطقة املغرب العريب من اجل احتواء التهديدات االمنية يف هذه املنطقة فأمريكا 

نه بالضرورة سينعكس فا.تسعى جاهدة إىل إقامة قواعد عسكرية يف هذه املنطقة حبجة مكافحة اإلرهاب 

على امن املنطقة خاصة بعد التدخل األطلسي يف ليبيا، فكل من أوروبا وأمريكا تسعى من خالل 

مع أهدافها، وعلى هذا   مشاريعها ومبادرا�ا األمنية لالستحواذ على املنطقة ووضعها وفق ما يتماشى 

ومن مـداخل تفعيـل احتاد املغرب العريب  األساس ميكن التطرق �موعة من البدائل املطروحة ووالواقعية، 

كمشروع إقليمي،و رهان االندماج يف السياق العريب الذي حيمل عمقا أكثر مـن أجل مواجهة التنافس 

األمريكي ـ األورويب اليت تفرض على املنطقة إسـرتاتيجيا�ا، ومت التطرق اىل سيناريوهات االستشراف 

ناريوهات السيناريو األول سيناريو اجلمود ومزيد يف التجزئة والسيناريو مستقبل االحتاد املغاريب يف ثالث سي

التنافس األورويب  الثاين االندماج والتنسيق والثالث سيناريو اجناز الوحدة املغاربية، وكنتيجة ملستقبل

األمريكي يف املنطقة املغاربية فتم وضع اجتاهني لكل طرف، جناح الطرف األمريكي على حساب الطرف 

األورويب وذلك من خالل طرح املشاريع األمريكية يف منطقة املغرب العريب، وكذا وضع االجتاه الثاين املتمثل 

 .يف جناح الطرف األورويب على حساب األمريكي
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 :الخاتمة

خزانا تل مركزا و موقعا اسرتاتيجيا وباعتبارها حت امن املقومات مما جعله ةغاربية تتوفر على جمموعامل نطقةامل أنمبا 

من طرف القوى الكربى  خاصة ةواإلقليمي الدوليةمما جعلها يف مركز الصراعات  ةواملوارد الطاقويكبريا للثروات 

 الطبيعيةو املوارد  النفطيةعلى الثروات  لسيطرةل وروبيةوالدول األ مريكيةاأل تحدةكل من الواليات املفسعت  

املغاريب حيث دخل الطرفان يف جو من التنافس على هذه  ماظحتكاك و التدخل يف الشئون الناالحبيث حتاول 

 هحسب منظور  نطقةامل إىلينظر فكل طرف  نطقةالتنافس على املهذا  ددات اليت حتددمن احمل ةنطقة مبجموعامل

نفوذ  منطقةهي  التارخيية الناحيةاملغرب العريب من  منطقةتعترب  وروبيةالدول األف هااخلاص الذي خيدم مصاحل

ترتبط  وروبيةاألأخذت الدول الل هذه الدول قبعد استوحىت  أوروبية اتمستعمر هلا حيث كانت هذه الدول 

 ،القرب اجلغرايف إىل إضافة نطقةيف املهلا  ةاألولوين أترى فهي  ةشراكو على شكل اتفاقيات  هاهذه الدول مع

ركز مت ،العاملوحيد يقود  دويلكقطب  مريكيةاأل تحدةبروز الواليات املو بعد ا�يار االحتاد السوفيايت و لكن 

 جهةاملوقع االسرتاتيجي من و من جهة  البرتوليةكمصدر للثروات املغرب العريب   نطقةمب تحدةاهتمام الواليات امل

سواء املشاريع  أمريكاو  أوروبامن طرف األمنية من املشاريع واملبادرات  ةنطقة مجلهذه امل شهدتوعليه  ،أخرى

كل طرف حيث وضع   ،مع دول املغرب العريب ةشراكإقامة  إطاريف  منيةاملبادرات األ أو قتصاديةاال

 إطاريف  أوروباوضعت  الشراكةعلى ضوء هذه ف نطقةمع دول امل شراكةضمن مشاريع  وأدواتاسرتاتيجيات 

فهي ترى قصد حتسني املستوى االقتصادي هلذه الدول  املاليةمن الربامج و املساعدات  ةجمموع الشراكةهذه 

 املعيشةوعليه فان حتسني مستوى  ةاهلجرة الغري شرعيمن هذا اجلانب االقتصادي هو السبب يف تنامي 

 ورويبطرف األالمن  املقرتحة املاليةمجموع املساعدات فباملقابل  الظاهرةهذه سيحد من والظروف هلذه الدول 

 نطقةيف امل وروبيةهذه املشاريع األفشل قابل مبوكان  الشراكةهذه  ثرإىل تع أدىا مم ،رض الواقعأجتسد على مل 

مشروع  إطارمع دول املغرب العريب يف  ةمريكية يف شراكاأل تحدةخول الواليات املدحافزا لكان   غاربيةامل

يع قطاع يف شراكها على تشجفهي تؤكد  غاربيةال تفضل املساعدات مع الدول امليزنستات إذ أن أمريكا إ

 هااقتصادعلى أثرت املغرب العريب  منطقةعلى  ةقتصادية املنهالن هذه املشاريع االإاالستثمار اخلاص وعليه ف

مع  ةثنائي ةهذه املشاريع كانت يف صيغوان معظم  خاصةمع هذه الدول  تبعية إطاره يف تدخلأو  أوىل ةدرجب

 ةإعاقساعد على ما هذا  حداعامل مع دول املغرب العريب على تفضل الت يفه أوروبا خاصةدول املغرب العريب 

كرب قدر ممكن من أ ةإقام ةفهي حتاول جاهد األساسين هدفها إأمريكا ف اأممسار تكامل دول املغرب العريب 

  .نطقةيف هذه امل النفطيةالشركات 
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جاء الدور على  غاربيةبشكل سليب على اقتصاد الدول امل أثرتاليت  قتصاديةهذه املشاريع اال إىل ضافةإ

احتوائها يف ظل التهديدات جل أمن  أمريكاو  أوروبااليت طرحتها كل من  نطقةيف هذه امل منيةاملبادرات األ

يف هذه  ةقواعد عسكري إقامة إىل أمريكاوانتشار السالح فسعت  ،كظاهرة اإلرهاب واهلجرة غري الشرعيةمنية  األ

ولقي هذا من لدول املغرب العريب أالال  ةحال أثارفريكوم ما األبما يعرف  أو اإلرهاب ةنطقة �دف مكافحامل

يف ظل هذا التنافس و  ،للدول الداخليةيف الشؤون  تدخال همن اجلزائر وهي تعترب  خاصة اكبري رفضا  املشروع 

 نطقةيف جتزئه املساهم أكثر املغرب العريب  منطقةعلى املنهالة  مريكيةاأل وروبيةواملشاريع األ األمريكي ورويباأل

ق يف التحديات و العوائق اليت وعمّ  ةالغربي طرافاألمصاحل  ةدمخلن هذه املشاريع جاءت أو  خاصة غاربيةامل

  .حده النزاع بني دول املغرب العريب زيادةالتكامل املغاريب و  ةعملي إضعافتواجه هذه الدول من خالل 

 التعاطييف  ةكل قو   هااالسرتاتيجيات اليت اتبعتفيه ت وتتفا غاربيةامل نطقةعلى امل األمريكي   ورويبالتنافس األ نإ

  .نطقةمع دول امل

التارخيي  واإلرثبسبب القرب اجلغرايف  ألوروبااملغرب العريب هي امتداد  منطقةترى يف  وروبيةاألالدول ف

 منيةخصوصا يف ظل التهديدات األ أوروبامن أقصوى للحفاظ على  أمهيهو  االستعمارية احلقبةاملستمد من 

 وإفريقيا األوسطالشرق  نطقةمب ةياسرتاتيجي طبيعاتصال  ةغاربية نقطامل نطقةيف املفرتى  أمريكا أما اجلديدة

  .مريكيةلمصاحل األلو هو حزام اسرتاتيجي مرتابط  األطلسياحمليط  إىلوصوال 

على املنطقة املغاربية اليت مت طرحها على املستوى االقتصادي تنوعت االنعكاسات  اآللياتلى مستوى ع  أما 

 البطالةتزايد  ةإىل نسب غاربيةللدول امل اإلنتاجيةوالكلي من ضعف اهلياكل  االقتصاد اجلزئيمست فروع و 

على  أما الغربيةنظريا�ا  ةمنتجا�ا لعدم قدر�ا على منافس كسادو  غاربيةامل لألسواق الغربيةواخرتاق املنتجات 

 احلرةواالنتخابات  السياسية املشاركةو  والدميقراطية السلطةالتداول على  أفكاراملستوى السياسي فقد شكلت 

عندما  الغربيةفها الدول توظ وأدواتلتدخل يف شؤون هذه الدول لوسائل  اإلنساناحرتام حقوق و  النزيهة

  .ذلك ألمرا ضييقت

يف وجه  األطلسيمع حلف الشمال  غاربيةعت حوارات الدول املوالعسكري فقد وقّ  األمينعلى املستوى  أما 

يف  ألسلحتها مريكيةواأل وروبيةلدول األاترويج  أنكما   غاربيةامل نطقةبني دول امل ةأمنية مشرتكأطر تطوير 
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 ةالتسلح مما جعل هذه الدول يف حالالسباق حنو معضلة اجلزائر و املغرب يف  خاصةدخل دوهلا و قد أ نطقةامل

  .بعضها البعض زاءإاستنفار دائم 

يف  املوجودةمل النزاعات تستع أصبحتاألمريكية  تحدةوالواليات امل وروبيةالدول األ أن أيضاكما نستنتج   

لتدخل يف لو ذلك  اإلرهابوكذا قضيه  الغربيةقضيه الصحراء  خاصةو  نطقةالبتزاز دول امل غاربيةامل نطقةامل

  .نطقةلدول امل الداخليةالشؤون 

 ةيف مواجه ةمغاربية مشرتكالتعاون والتكامل املغاريب بسبب غياب سياسات  ةالتنافس على قضي أثر هذا كما  

 .تنافس الدول الكربى عليهايف وقيام هذه الدول على االستثمار  مريكيةواأل وروبيةاملشاريع األ

  :استنتاجات

  تشكل منطقة املغرب العريب أمهية اسرتاتيجية وجيوسياسية بالغة األمهية، فهو يعترب مهزة وصل بني

املطل على البحر األبيض املتوسط أوروبا وإفريقيا ومركزا للتبادالت التجارية العاملية بسببه موقعه 

 .وواجهة حبرية مطلة على احمليط األطلسي

  حتتل املنطقة املغاربية أمهية بالغة يف السياستني األوروبية واألمريكية فهو ميثل بالنسبة للدول األوروبية

األوروبية  تأثري بالغ للصناعات الغربية واتساع أسواقه االستهالكية وقرب املنطقة املغاربية من الدول

بينما ميثل للواليات املتحدة األمريكية منطقة ارتكاز كنقطة اتصال وحزام اسرتاتيجي مرتابط للمصاحل 

 .األمريكية عرب ثالث قارات

  شكلت التحوالت اجلديدة يف املنطقة املغاربية عالمة فارقة يف تاريخ البلدان املغاربية ومشال إفريقيا مبا

تونس جتربة منوذجية يف الدميقراطية من خالل اإلطاحة بالنظام املستبد،  أفرزته من نتائج، حيث عرفت

وسارعت اجلزائر واملغرب وموريتانيا إىل اإلقدام على بعض اإلصالحات كانت يف جلها دستورية، أما 

 .ليبيا فدخلت يف دوامة من العنف بسبب ضعف مؤسسات الدولة والتدخل األجنيب

 باملنطقة املغاربية يف تراجع الدور األمين فبات يتسم بنوع من  لقد أسهمت التحوالت اليت حدثت

الفوضوية، فربزت جمموعة من الفواعل املهددة واحملاصرة ملنطقة املغرب العريب، متثلت أساسا يف ظاهرة 
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 .اإلرهاب واهلجرة غري الشرعية وفوضى السالح

 ى املنطقة املغاربية متثلت يف اآلليات لقد استعملت الدول األوروبية واألمريكية عدة آليات للتنافس عل

األمنية والعسكرية واالقتصادية عن طريق شرح الشراكة التجارية واالتفاقيات املربمة مع البلدان املغربية 

 .اليت تستغلها الدول الكربى من أجل تنفيذ خمططا�ا العسكرية واالقتصادية

 ات يف املنطقة حتت محاية مصاحلها يف بعض اندرج موقف السياستني األوروبية واألمريكية من األزم

األحيان مثلت موقفا مناصرا لبعض القضايا يف أوقات معينة، وكانت الغاية منها محاية مصاحلها 

واحلفاظ عليها، وتدخلت يف بعض القضايا من أجل مصاحلها كذلك، كالتدخل يف ليبيا من أجل 

على إدامة أزمة الصحراء الغربية مبا خيدم مصاحلها  السيطرة على النفط والعمل على إثارة التوتر والعمل

 .إلطالة النزاع بني اجلزائر واملغرب

  لقد أثار التنافس األورويب األمريكي انعكاسات كبرية على املنطقة املغاربية ، سواء على املستوى

دول االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي أو العسكري من خالل التدخل يف الشؤون الداخلية لل

املغاربية بطرح أفكار كالدميقراطية واحلريات السياسية، وهذا من أجل تغيري سياستها اليت أدت إىل واقع 

 .اجتماعي واقتصادي صعب، هذا ما أدى إىل تفكك دول املغرب العريب وعدم التعاون فيما بينها

  احتاد املغرب العريب  إن التصدي ملواجهة هذا التنافس يتطلب إجياد عدة بدائل من بينها تفعيل

كمشروع إقليمي ملواجهة الدول األوروبية واألمريكية ورهان االندماج العريب والصيين كبديل إقليمي 

 .منافس هلذه الدول

  إن مستقبل املنطقة املغاربية يف ظل التنافس األورويب األمريكي يعتمد عدة سيناريوهات، فمستقبل

السيناريو األول اجلمود واملزيد من التجزئة بني الدول : احتاد املغرب العريب يعتمد ثالث سيناريوهات

املغاربية، أما مستقبل التنافس وسيناريو إجناز الوحدة املغاربية وسيناريو التنسيق واالندماج فيما بينها، 

األورويب األمريكي، فإما يكون بنجاح الطرف األمريكي على حساب األورويب أو العكس، وهذا مبا 

  .ميثله كل طرف من آليات وحمددات
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  :الملخص

منطقة املغرب العريب مبوقع اسرتاتيجي مهم وخزانا كبريا للثروات واملوارد الطاقوية جعلها حمطة تتمتع 

، وكل طرف ينظر إىل منطقة املغرب العريب كمصدر تنافس بني الواليات املتحدة األمريكية والدول األوروبية 

جيات أمنية واقتصادية ضمن �ديد ألمن كل منهما، لذلك وضعت كل من أوروبا وأمريكا سياسات واسرتاتي

مشاريع شراكة مع دول املنطقة ، واليت كانت هدفها األساسي هو استغالل الثروات ومحاية مصاحلها ونفوذها ، 

املنهالة على منطقة املغرب العريب ساهم ويف ظل هذا التنافس األورويب ـ األمريكي واملشاريع األوروبيةـ األمريكية 

غاربية، وخاصة وأن هذه املشاريع جاءت خلدمة مصاحل األطراف الغربية وعّمق يف أكثر يف جتزئة املنطقة امل

التحديات أو العوائق اليت تواجه هذه الدول من خالل إضعاف عملية التكامل املغاريب وزيادة حدة النزاع بني 

التنمية الشاملة دول املغرب العريب، إن التصدي هلذا التنافس يستدعي بذل جمهودات متناسقة من أجل حتقيق 

واالستفادة من املوارد املتاحة على مستوى االحتاد املغاريب ، فال سبيل أمام دول املغرب العريب إال املزيد من 

  .الكامل والتكاتف ونبذ اخلالفات اجلانبية

  



  

 

  

Résumé 

Depuis la région du Maghreb arabe bénéficie d'un emplacement stratégique 
important et un grand réservoir de la richesse et des ressources de la concurrence 
Energetic faire entre les États-Unis et des pays d'Europe, et chaque partie est vu dans 
la région du Maghreb arabe comme une menace pour la sécurité des deux, afin de 
mettre les politiques de sécurité en Europe et en Amérique et stratégies économiques 
dans les projets de partenariat avec les pays de la région, ce qui était l'objectif 
principal est d'exploiter la richesse et de protéger ses intérêts, et cette compétition 
européenne-américaine et les projets américains et européens dans la région du 
Maghreb dans une plus grande fragmentation de la région du Maghreb, d'autant plus 
Ces projets sont venus pour servir les intérêts de l’oxident a profondeur les défis 
obstacles auxquels se heurtent ces pays grâce à l'affaiblissement du processus 
d'intégration du Maghreb et en augmentant l'intensité du conflit entre les pays du 
Maghreb arabe, la lutte contre ces appels de la concurrence fait des efforts constants 
pour parvenir à un développement global et l'utilisation des ressources disponibles 
au niveau de l'Union Maghreb, il n'y a aucun moyen en face des pays du Maghreb 
arabe, mais plus complète et la solidarité et le rejet du côté des différences. 
  



  

 

Abstract 
 

the Maghreb region enjoys an important strategic position and a large 
reservoir of wealth and energy resources, it has become a competition station 
between the United States and the European countries. Each side views the Maghreb 
region as a threat to their respective security. Europe and America have developed 
security and economic policies and strategies within partnership projects. With the 
countries of the region, whose main objective was to exploit the wealth and 
protected its interests and influence. In the context of this European-American 
competition and the European-American projects on the Maghreb, it contributed 
more to the fragmentation of the Maghreb region, These projects are in the interests 
of the Western parties and deep in the challenges or obstacles facing these countries 
by weakening the process of Maghreb integration and intensifying the conflict 
between the Arab Maghreb countries. Addressing this competition calls for 
concerted efforts to achieve comprehensive development and benefit from the 
available resources at the level of the Union Maghreb countries, there is no way to 
the Arab Maghreb countries only more full and unite and renounce the differences 
of sides. 

  
 

 

 

 

  

  

 


	الجدول 01: يبين عدد سكان المغرب العربي و نسبة الولادات ونسبة الوفيات حسب
	إحصائيات سنة 2015
	المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات لكل دولة 2015.
	المطلب الثاني: البعد التاريخي والثقافي
	بالرغم من تعدد الروافد الثقافية في منطقة المغرب العربي إلا أن اللغة العربية تعد لغة مشتركة بين جميع أقطار المنطقة ، كما ن الدين الإسلامي يظل المرجعية الأساسية داخل الثقافة السائدة لدى سكان المنطقة، كما أن التعددية العرقية الموجودة داخل النسيج السكاني قائمة على الاتصال و ليس الانفصال.
	يضاف إلى هذا التجانس الثقافي الموحد ، وجود تاريخ مشترك صقل المغرب العربي عبر قرون ، فالتاريخ المشترك للمجموعة المغاربية عود إلى العصر القديم، قبل أن يعززه دخول الإسلام الذي ساهم في تمتين أواصر الأخوة بين شعوب المنطقة لمدة عدة قرون قبل الاستعمار الغربي الذي حمل معه مخططات التجزئة والتفكك.
	لقد وصل المسلون الأوائل لنشر الإسلام والعلوم الإسلامية إلى المغرب العربي عام 647م بقيادة عبد الله بن سعد أي بعد الهجرة ب 25 سنة فقط.� ولكن التاريخ يسجل أن عقبة بن نافع قد لعب دورا مهما بتأسيسه القيروان سنة 670 والتي أصبحت عاصمة إسلامية جديدة وواصل مهمته من المغرب الأقصى.
	إن غالبية القيم التي جاء بها الإسلام مثل تحرير العبيد والتسامح والأخوة والتضامن والعدالة الاجتماعية والحرية الاجتماعية ولمسؤولية وكذلك تطبيق القيم في الحياة اليومية جعل السكان الأصليين يتقبلونه بصدر رحب وبخاصة السكان المحرومين ثم عم فيما بعد جميع الفئات مع مرور الوقت غير أنه تعرض لبعض المقاومات المحدودة من قبل بعض السكان البربر، منها تلك التي قادتها الكاهنة.
	غير أن بعض المؤرخين الحاملين لبعض الاديولوجيات المعادية للإسلام غالبا ما يبررون مثال الكاهنة لتبرير الطرح الذي يعتبر الملمين الذين قدموا إلى المغرب العربي لنشر الإسلام غزاة مثلهم مثل سابقيهم ولاحقيهم، و أن العرب الذين جاؤوا لتأدية هذه المهمة منذ القرن الأول محتلون كغيرهم وقد تم اعتماد هذا الخلط لزرع البلبلة في العقول ومحاولة تقليص البعد الحضاري للإسلام والتعاليم القرآنية والسنة النبوية الشريفة.
	والأمر لا يختلف اليوم اذ تضع الولايات المتحدة والقوى الكبرى نصب عينيها عن هذه الاهمية الجيوسياسية للمنطقة الأورومتوسطية ن أجل تحقيق التوازنات الكبرى لامبراطوريتها العالمية وفي السياق دخلت دول الاتحاد الأوروبي مسار الشراكة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط ادراكا لهذه الأهمية ولوقف الزحف الأمريكي اتجاهها.�
	ب-الأهمية الجيو اقتصادية والتجارية: 
	تتمتع منطقة المغرب العربي بمكانة معتبرة من حيث حجم و نوعية الموارد الاقتصادية الهامة التي تشكل أساس الصناعات المتنوعة ومادر الطاقة لاقتصادياتها، فهي تتوفر على موارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة موزعة بين الدول الخمس. 
	فالمنطقة المغاربية تتوفر على كم وافر من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط حيث يتجاوز الأحتياطي منه 5 مليار طن (50.6 مليار بريل) والغاز يزيد عن (6100 مليار م3)، إضافة الي مصادر الطاقة المتجددة و كذلك الفوسفات و الحديد و النحاس و الذهب و كل هذه الامكانيات كفيلة بأن تجعل منه قطبا اقتصاديا متميزا .
	وبصفة إجمالية فان المغرب العربي يتوفر على ما يلي:
	 50 مليار برميل من النفط أي ما يعادل 4.58% من الاحتياطي العالمي من النفط و7.34% من الاحتياطي العربي.
	 6100 مليار م3 من الغاز أي ما يعادل 3.93% من الاحتياطي العالمي و 17.58% من الاحتياطي العربي.
	 44 مليار طن من الفوسفات أي ما يعادل 34% من الاحتياطي العالمي .
	 134 مليون طن من الفحم أي ما يعادل 16.6% من الاحتياطي العالمي .
	 210 مليون طن من الكوبالت أي ما يعادل ال 10% من الاحتياطي العالمي.
	 45 مليون طن من الزنك بنسبة 2% من الاحتياطي العالمي .�
	وكما سبق ذكره فمنطقة المغرب العربي تتوفر على ثروة نفطية معتبرة و تستحوذ ليبيا والجزائر على أكبر حصة من حيث احتياطي النفطفي منطقة المغرب العربي وهذا الاحتياط مرشح للزيادة وذلك بفعل عمليات التنقيب والاستكشاف .
	إضافة إلى النفط تتوفر منطقة المغرب العربي على احتياطي هام من الغاز الطبيعي و الذي يتواجد بكل من الجزائر وليبيا ويشكل ما سبته 3.93% من الاحتياطي العالمي 17.59 من الاحتياطي العربي.
	وتمتلك الجزائر خامس اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهذا بعد كل من روسيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وثني أكبر مصدر له في العالم ، وثاني أكبر مصدر للغاز لأوروبا إذ تصدر 1.4 تريليون م3 من الغاز كل سنة إلى أوروبا من خلال خطي أنابيب التصدير يمتدان تحت مياه البحر المتوسط.
	كما يحتوي المغرب العربي على أكثر من ثلث احتياطي الفوسفات المتوفر عالميا والمقدر بـ 185 مليار طن وعلى 85% من الاحتياطي الربي و يوفر انتاج 1/5 الانتاج العالمي ، وتتوفر على نسبة انتاج 1.16% من الانتاج العالمي بالنسبة للحديد�.
	وبالإضافة إلى الموارد الطاقوية التي تزخر بها المنطقة المغاربية في المغرب العربي أيضا يمتلك مؤهلات فلاحية وزراعية تمكنه م أن يكون قطبا فلاحيا بامتياز.
	أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي في المنطقة المغاربية فتختلف من بلد إلى آخر، فنجد الجزائر و ليبيا أن مجمل الاستثمارات الأجنية ترتكز بشكل كبير في مجال المحروقات، و هذا إلى طبيعة الاقتصاد في البلدين الذين يعتمدان على الاقتصاد الريعي، أما المغرب و تونس فيتركز الإستثمار الأجنبي في قطاعات أخرى كالسياحة والصناعة، وهذا لعدم امتلاك هذين البلدين لمقومات طبيعية كالبترول والغاز الطبيعي ، أما موريتانيا فيمكن تراجع الاستثمار الأجنبي فيها وهذا لغياب بيئة مناسبة تساعد على الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي لكثرة الانقلابات بهذا البلد.�
	أ-أهمية الدول المغاربية في السياسة الأوروبية
	ولكن مع تصاعد الرفض الإقليمي وحتى الدولي لنظام الرئيس معمر القذافي، وبسبب إستعمال العنف المفرط من قبل الشرطة والجيش الليي ضد المتظاهرين حصل تغير في الموقف الأمريكي، حيث فرضت إدارة الرئيس باراك أوباما عقوبات إقتصادية تضمنت تجميد الأصول المالية والبالغة 37 مليار دولار لكل من الرئيس معمر القذافي، وأفراد عائلته ورموز نظامه وبعض الدوائر المقربة منه، كما طالب أوباما الرئيس الليبي بالتنحي فوراً، كما تم التواصل إلى توافق أمريكي دولي حول ليبيا الذي تمثل بصدور قرار مجلس الأمن رقم (1970)، وأبرز ما تضمنه فرض حظرا على بيع الأسلحة والذخائر إلى ليبيا، ومنعا للسفر للرئيس الليبي وأبنائه وأشخاص على صلة وثيقة بالنظام، كما وصف الهجمات الواسعة ضد المدنيين بأنها ترقى إلى تصنيف الجرائم ضد الإنسانية، وعليه قرر مجلس الأمن رفع الوضع في ليبيا منذ 15 فيفري 2011 إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة.
	وفي السياق ذاته صدر قرار مجلس الأمن الذي حمل الرقم 1973 الذي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وإتخاذ كافة الإجراءات الضروريةلحماية المدنيين، وتشديد أكثر ضد الأصول المالية لليبيا وحظر أقوى على السلاح.
	ولم تكتفِ الولايات المتحدة بهذه الضغوط والمطالبة العلنية لـمعمر القذافي بالتنحي عن الرئاسة كونه أصبح من وجهة النظر الأمركية فاقد للشرعية، بل تدخلت عسكريا وبشكل مباشر في 19/3/2011، وحملت العملية العسكرية أسم (فجر الأوديسا)، وبمشاركة فعالة من قبل حلف الناتو والدول المتعاونة مع الحلف، وبعد النجاح في إسقاط معمر القذافي، صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم (2016) في 27/10/2011 ، الذي قرر إنهاء العمليات العسكرية ضد ليبيا في 31/10/2011.��
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