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Résumé: 
Le Maghreb est aujourd’hui, plus 

que jamais, l’objet d’intérets coisés de la par 
des grandes puissance, les Européains et les 
Américains. Cett grande region du monde, 
située sur la rives sud de la méditeranée 
occidentale, est aujourd’hui au centre d’une 
intense activité diplomatique et 
commerciales. Cette étude propose une 
analyse critique de Trois axes principaux, 
examinent la présence euro- américain dans 
la région du Maghreb parfois de façon 
concurrentiel et parfois complémentaires, 
Premier axe: examinera la dimension 
économique et commerciale de la rivalité 
euro-américaine au Maghreb. la second axe: 
porte les dimensions stratégiques de la 
présence euro-américain dans la région. Et 
finalement la troisième axe: se éxclusivera 
pour l’analyse la complémentarité sécuritaire 
entre les projet européenne et américaine 
dans la région du Maghreb arabe. Mais avant 
tous ca, on expliquera d’abord l’intérêt 
géopolitique de la région du Maghreb, et les 
raison du changement des perceptions 
occidentales en direction de la région du 
menace à la coopération.  
 

  
  :  ملخص
وأكثر من أي وقت   يشكل املغرب العريب اليوم،       

مضى؛ موضوع مصاحل متقاطعة من طرف القوى الكربى 
فقد أصبحت . خاصة الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا

هذه املنطقة يف قلب حركيات دبلوماسية جتارية 
ستتناول الدراسة بالتحليل والنقد ثالث . أمنية- وإسرتاتيجية

أمريكي يف -ر رئيسية يتجلى من خالهلا احلضور األوروحماو 
. منطقة املغرب العريب بوجه تنافسي أحيانا وآخر تكاملي

سيعاين البعد االقتصادي والتجاري للمزامحة : احملور األول
يتناول : احملور الثاين. األوروبية واألمريكية يف املغرب العريب
مث . كي باملنطقةأمري-األبعاد اإلسرتاتيجية للحضور األورو

سيخصص لتحليل التكامل األمين بني : أخريا احملور الثالث
لكن . املشاريع األوروبية واألمريكية يف منطقة املغرب العريب

قبل كل هذا سنوضح بداية األمهية اجليوسياسية ملنطقة 
املغرب العريب وأسباب تغري التصورات الغربية هلا من التهديد 

 .إىل الشراكة
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داف   :الدراسةأ

ذه سيماإ الدراسةتصبو ى الك بالقوى ي العر املغرب دول عالقات تحليل محاولة

ا املتحدةأورو كيةوالواليات والمر نة الرا التحوالت الباردةأعقبتضوء رب ا وأيضااية

تمأحداثعد س مات املتحدة2001وتداعيات الواليات كيةع لمر التطوراتف ذه

ي العر املغرب بلدان ا وم نوب ا بدول ا عالقا حول عموما ية الغر التصورات ل تحو مت . سا

لتحقيق س    :التاليةدافلذلك

م✓ ف ىسبابمحاولة الك ية الغر القوى دفعت ال عموماإوالعوامل نوب ل ا ا ادرا غي

ية املغار املنطقة ا                                                                                                      .وم

املتحدة✓ الواليات دخول ا يحد قد ال ات التغ كيةرصد املنطقةمر املنافسة خط ع

نفوذ كمجال ية ياملغار تحليلأورو ومحاولة و أسبابتقليدي الدخول ديدذا ا تمام

الباردة رب ا حقبة عن املوروثة النفوذ رائط ا                                                                                    .ومراجع

تحديد✓ ومحاولة ية املغار املنطقة كية مر و ية ورو ية الغر ع املشار انقد خلفيا ا داف أ

ا، أيضاومغزا يةولكن املغار الدول ع تنعكس قد ال واملخاطر                                                  .الفرص

يد   :تم

جيوسيا كمجال ي العر املغرب ل ميةش اقتصادأ وشديدبالغة اتيجيا، واس يا

أمنيا ساسية أ.ا ينھكما طبيعية وموارد ة طاقو مقومات من بھ يتمتع للقوىمثلبما جذب منطقة

تناف بمنطق ى امأحياناالك وت نأخرى  أحيانا، ب اسيما ا أورو العظوأمر فمنطقة. القوة

نفوذ فضاء ا بصف ي العر ياملغرب ذاأورو س لتكر دائما س وال سا، فر لدى خاصة تقليدي

ع املشار ع اتيجيةالنفوذ، وارمتو -وروالشراكة (  س ا سياسة يةسطية،                                                  ..).دفاع5+5،ورو

ا القرن بداية العظاصطدمت بالقوة ا عاملياوديد، املنطقةأمر وضعت املغرب(ال

ي ا) العر تماما ا اتيجيةضمن واملتجددةس ديدة ي اطوريمالتوسعإطار ا شملمر ل ،

قيا اتي. أيضا إفر س تمام عن غابت يوال المر ا. طو بدور املتحدة طرحت والواليات

ما ا م املنطقة دول مع والشراكة وار ل ومبادرات ع وم مشار اقتصادي مبادرةماو خالل من

الساحل ع مبادرة ستات،                                                                                  ...ايز

ذا    ينزالخضم الغر اتي س و يقتصادي ي ورو مر ي،و العر املغرب

تحليلس محاولة إ الدراسة عاد ذه التنافسأ غذا وكيف يدراكوطبيعتھ؟ الغر

ي-ورو  ديدأمر ال من املنطقة؟إللمنطقة ع املزاحمة ذه تداعيات وما                                                .الشراكة؟
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عرض     بداية السنحاول املنطقة ومقومات اخصائص نظر ميةذهأكسب البالغة

ال مع أالغرب ا بصف زائر، ا ع املك دولة -ورو دراكتحولأسبابوتحليل. نطقةك

ي الفضاء،أمر ذا ومقوالتل نوب، ا من املحدق ديد ال اسالمخطرمن إ،..والتطرفالرادي

والشراكة وار نقدية. ا قراءة املنطقة ية الغر ع املشار قراءة سنحاول املغرب،كما موقع ورصد

ي ركياتلالعر ا        .ذه

يمية  العر للمغرب يوسياسية   :ا

ي، العر املغرب منطقة ميةتك اتيجية أ بإس وصل. الغةواقتصادية مزة ف

نجيو  ب ة قياحضار ا إفر يوأورو العر تناف. والعالم تمام ال فع مصدر حسبف ى الك للقوى

م ، با اس التموقعمنطق بمقتضيات ع 1.املستقبللعالمالتأسرتبط املعطياتأنعالوة

الطبيعية واملوارد واملساحة املوقع حيث من غرافية، أإ إضافةا ة، شر ال الاملوارد ونات امل برز

جاذبية ي العر املغرب منطقة ع. عطي د تز مساحة ع جغرافيا ية املغار املنطقة دول تتوزع بحيث

لم3 ن ا. 2مالي حوض ن ب ى وتمتد الك راء وال متنوعة،. ملتوسط، موارد املنطقة تمتلك كما

زائر وا يا لي النفط مثل ومنجمية املغربطبيعية والفوسفات زائر، ا والغاز املواردأما. ،

ة شر اال يصلفإ ي ا س عدد ديمغرافية قوة سمة90منأك  إتمثل          2.مليون

الدولة زائر ا ل ش وذاتو ة، قتصاديةميةاملحور و اتيجية يواس ك ا

ذه. املنطقة زائر ا ت س اواك و من إ كأمية ةدولة بر حدود ذات ف مساحة، قية فر

العالم ع منفتحة ا جعل واسعة ة حر وحلقة. و ي العر املغرب دول قلب ي ال املستوى ع عد ف

ن ب عمقرافھأطالوصل متوغلة ة زاو شبھ تمثل ذاتھ الوقت و قيا، املستوىأما .إفر ع

فإالبح طولري وع املتوسطية، املفصلة زائري ا الساحل انحسار من1200منأك ن لم

بالغة منطقة ا م جعل مناطقميةسواحلھ، عموم ة البحر للمالحة ا ومراقب ا لتحكم وذلك ،

املتوسطحو  اتص. ض ولة وس ا، ولقر ا م ية الغر وإسيما من املؤدية العبور بممرات ا البحارال

بھ    3 املتصلة

ع زائرأنفضال ميةل منأ ف ة، كب ن أفضلجيواقتصادية الطبياملنتج للغاز

م70(العالم ا3مليار يقدر). سنو كب احتياطي مستوى م3690ب(و اكما. )3مليار مخزوناأ تمتلك

بانفطيااحتياطي طن1,7يقدر برميل12أيمليار ذا؛ 4.مليار ل ع زائر عالوة ل بات ميةفقد أ

يجيوأ العر املغرب منطقة متعاظمة أدواراالساحل/منية ا خالل من تؤدي أن يمكن قي، فر

ي الغر املنظور من ة القوة. مركز زائر دور قليميةفا لعب ع القادرة املنطقة، الوحيدة

شأاست ت ال الفات ا ة سو و ا اقرار دول ن التحدياتب ة ومجا مخاطرمنية، سيما ديدة ا

اب ي. الدور سيأ فيما سنعاينھ ما و الدراسةو   .من
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ذه يو ميةلكن زااا ا ا تتمتع ال يواقتصادية، وا اتيجية اال أئر،س  أكيجعل

اانكشافا غ الأأنظار محطو  ،من القوى طرف من دولك زائر ا واعتبار ى؟ ةك محور املنطقة ة

منظور اتيجيةمن كية س جسيةأال  مر ال فخ ا النورالسياسيةيوقع عبد الباحث يحذر كما

؟ عن اببن أفأ يرون ة، املحور الدولة ة بنظر غنھ ا زائر ا موقع فإحكم ارا مستقبل ن

موضع تمامالسيا سبةا بال اكب األمر نوحلفا ي ساورو فر أنيمكنأزمات فأي. خاصة

ا يمك زائر، ا ب يةأنتص الغر باملصا وتضر املنطقة، بالالاستقرار ب س كيةت  مر

ية ورو زائر5 .و ا ع عقالنيةذإدراكلذلك ا مع والتعامل التحديات، اتيجيةه إس قظة         .و

ي-ورودراك  يأمر العر املغرب نوب،: ملنطقة ا من املحدق ديد ال   الشراكةإمن

تحاد واندثار الباردة، رب ا اية وتالالسوفيعد عامليااولوجياييد ، . لشيوعية

نفسھ الغرب اتيحالةوجد اس يبفراغ ومعروف،ر محدد عدو ع عود الذي و ف تفاجأ،

الباردة رب ا عقب وا عدو العدو. غياب ذا عن البحث عليھ لزاما ان اضطرف وان  إ،

العسكري . "خلقھ" الصنا املركب شاط                                                                                                 .الستمرار

فماوألن          الفراغ، تمقت الدفاعية اتيجيات الغرب س ع  أك أنضارهيوجھأن إالان

نوبفأك  ا طر. نحو ا بدال طرحمر واس ديدإ كإشارة خضربا بفضلسالميال ،

ة ضار ا ان-منية–القراءة ان"ال ل نصامو اأ"نغ ل ن املنظر ضارات(برز ا ). صدام

ديد ك نوب ا يربإعادةسمحإذافتحديد وت ره، جو غي دون ي الغر اتي س التصور توجيھ

مة ال ة العسكر س. النفقات أولتكر ع الغرب عمل ديد ا التصور اناتذا الر عض مننة

قتصادية جتماعية او السيا. ألمنھيددإوحول طاب ا ع عالميوذلك شرع و فقد ،

مثالإعالميةحملة ية املغار الدول عض اضد يازةبأ ةس حولمحظورة أس زائر مفاعل(ا

النووي وسارة ن حول) ع يا ي(ولي والكيميا النووي ن                                                                                                        6 )امللف

ديدين،         ا طاب وا التصور ذا مع حلفاجتماع أكدوتماشيا منأطلقمة قل

تب) 1990(سنة ع ن برل جدار سقوط أعد حيث بلندن جديد اتي اس ب عمذ أنقر

اةالشيوعيسقوط من لف ا وظيفة ل تحو ارتقت امل القطب جديدةأإيجاد إحتواء دوار

معفأك  أكمتعلقة العالم ع السلم ديداتخذبحفظ ال مختلف عتبار ن أو البارزةمنيةع

امنة ن أعلنوقد.ال لفالعامم س"ل كال القطبيةبأنھعلنية" و وزوال الباردة، رب ا عد

الالثنا اء وان أئية، فإن ، الشيو ديدديد عموما،لألمنك لفوألمنالدو تناميطلا و

رة                           7 .سالمية صوليةظا
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ي،         العر املغرب منطقة خصوص يو ي دراك يأ طل ورو يجةو ن ا م القادم ديد لل

و عديدة تت: أوالمعطيات ر أساساعلقديمغرافية ال من وف عاميالغةبا ن ب ففيما شرعية،

الديمغرا2025و1950 النمو اسبة منأورو ار اباملائة 30 إ باملائة 70ست اجسلدفأورو ا

العنصر ي غتفوق يار : ثانيا. القارةورو يا املغار الدول باقتصاديات س يات سعي ال ة ف ة

أ ي ديدسعار تد وا س، وتو للمغرب سبة بال والفوسفات يا، ولي زائر ل سبة بال ول الب

زائر ا والغاز تانيا، ا. مور و عد الدول، ذه ل ارجية ا املديونية سبة تزايد عن يك إنا

تجاوزت وال الدولية املالية املؤسسات من اض س60ق مس ا للبلدان دوالر  1990.8نةمليار

ذه ل ي،زماتف العر املغرب بلدان ا عان خلقوأيضاال التنمية وضعف الديمقراطي ا ز

مثل مرضية ر ظوا ا ابلد ة،ر السر رة ال املنظمة، مة ر ا ة صولية، مع 9 ...سالمو خاصة

ماعات وا ات ر ا شار ابيةان زائرر عض إ باإلضافة. ا سقوط السياسيةنظمةاحتمال

درإ فو قد ة، امةسالمو انية أو. برم ساب إم يااك ةلي ةألس الكيماو خاصة شامل دمار

عواصمأو والبيولوجية، دد قد ية س بال لقوة ا سا يةاك                               10 .أورو

للمأنغ         املوضو يؤكدسأالتحليل عنأنلة، عيدة نوب، ا من القادم ديد ال مقولة

ع. املصداقية والقا املتخلف نوب الصعدزماتفا جميع وع ذاتھ، ع واملنقسم ى، أنلھأ

ل يمتلك الذي الغرب وسة. القوةأسبابدد مع فالشمالفاملقولة س، ول نوب ا ديد بمقدوره

                  .العكس

القرن غ         بداية نوأن ي غر غ عرفت ديد وجنوبإدراكھا ي العر املغرب ملنطقة

عموما عد. املتوسط تمأحداثسيما رجع. 2001س يو الغر التصور التحول ع إذا أر

أساسية    :اعتبارات

ماأ: أوال       سياق الب نھ رب ا تمعد طبعھ والذي أركزاردة، املتوسطأطل-وروعسكري

ة ولو الشرقو نوبأورو ا حساب ا رأت. ع لفأورو وا أ، آنطل مبادراتألخذ واننھ

أ ألن املتوسط عليھباتجاه يتوقف ي نو ا ا جناح ا: ثانيا. من املتوسطيةأرادت أ البلدان طمأنة

سأنعوالتأكيد ل املنطقة حسابالتمركز اع الوحداتوأخاصة. أم عض شكيل ن

ة ية العسكر طلسية ورو البلدانأمنيةتوجساتأثار ،و السالمازدواجية: ثالثا. ذه عملية دور

ية الوقت. سرائيلية-العر ذات دف و ب س أل . ف ب س املتوسطية للمبادرات سبة ابال ان نطالق

الشروعجعل املمكن شاور قلعأو من وال بات التفك ترت دف. إقليمية أمنيةحول العتبار و

ية الغر معإطالقالقوى والتطبيع السلمية للعملية وممكنة فعالة وسيلة املنطقة نحو مبادرات

ع. إسرائيل نحساس: را ي الغر لدى ايد أامل ن ب الوثيق ابط ال مية املتوسطمنبأ وأمن ا . أورو

يتأفبعد نو ا ناح با العناية توجبت الشرقية، ة ا ن   11 .م
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قتصادية  كية-ورواملزاحمة يأمر العر   :املغرب

العقد         ية املغار الدول اقتصاديخ عرفت دخول با يتقر خطأمر ع جديد

بذلك مزاحما ااملنافسة املنأورو والتقليدي العميق النفوذ املتحدةطقةذات الواليات بطرح وذلك

كية ستات" اقتصاديةمبادرةمر يا" ايز لي ناء باست ي العر املغرب دول مع حر تبادل منطقة . لق

ما ذا اتوجسأثار و ذاأورو من سا فر اقسيما ي خ أمر عضخاصة املرة ذه دف اس نھ

ةالدول زائر( املحور اخرى فقامت) ا ج ابإعادةمن نفوذ يت لتث باملنطقة ا وجود شيط ت

 .ا

املنظور ي العر ياملغرب                                                                                :مر

عتقديخطئقد         ناكأنمن ف تماما ية املغار الساحة عن غائبة انت املتحدة الواليات

ن ب ة قو عالقات وجود تؤكد ة كث خية تار د اشوا اململكةأمر سيما ي العر املغرب دول عض و

ية العقد12 املغر اقخ لكن اخ املنطقة يعرفت فماأمر ا ل يتمامأسبابكب مر

باملنطقة؟ ديد                ا

املتسبابعددت الواليات جعلت كيةحدةال املغربمر ا وجود ندسة عيد

يمكن وعموما ي االعر التاليةإجمال الباردة،السوفيتحاداندثار  :أوال: العوامل رب ا اية و

سيطرة جديد دو نظام روز كيةو اأمر حقبةملبدأومراجع عن املوروثة النفوذ خرائط ام اح

الباردة رب ا. ا الفركقو فأمر والسيا املفكر عب حد ع خارقة ن"ة فيدر إس" ي

اتوسيع تمام ات ا عامة يس قية فر القارة شمل لذلكل ا بواب ية املغار املنطقة ل ش : ثانيا. و

وتمكن الثانية ليج ا احرب لياأمر ا يمن سط ادأو –من ية-ت العر املنطقة توقيف: اثالث. ع

ياملسار شغالنتخا وا زائر اا ديدأمر بصعود ايد بالعنف صوليةامل ثم ا ف ة سالمو

ي ا ار برم املنطقة الالاستقرار من حالة خلق عا. الذي كم: را ا نظام ن ب العالقة سوء

سا وفر زائر ي(ا العر املغرب التقليدي النفوذ ع: خامسا). صاحبة املفروض وي ا صار ا

وما يا املنطقةأتاحھلي دول مع جديدة سياسية عالقات ندسة من ا مكن عظيمة فرص  13 .من

لإلالر : سادسا املستقب املد احتواء يتحادغبة مستقلورو حيوي مجال ن و ت من ومنعھ ا جنو

ي و قطب لبناء مدخال ون ي يقد أجل: عاسامنافسأورو من ملصادراستغاللالتموقع نف

زائر ا من صوص ا و ي العر املغرب من الط. الطاقة ق طر التحكم امع أورو نحو يا نيج من  اقة

مستقبال( ي العر املغرب يةالوارداتأيضاولكن) ع زائري ورو ا الغاز أمنية أسبابا: ثامنا. من

تمأحداثعد مصادرللت2001س مع ي امليدا ابعامل ر كمار الساحليظ مبادرة خالل من

راء شاء أووال كيةقيادةإ قيا أمر                                                                                            14 .إلفر
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تم س من عشر ادي ا ي تمامان2001قبل امر عبمنطقة قائم ي العر ملغرب

وتمثلأقامتفقداقتصادي أساس يات سعي ال اية منذ زائر ا مع خاصة ة قو ة تجار عالقات

املثال ستات ايز ةك مبادرة الرؤ ذه ل كيةوضوحا معمر حر تبادل منطقة لق دف ال

ية املغار س:الثالثةالدول تو املغرب، زائر، التحد15 ا ولكن الدول ذه ع يفرض الذي كيف:ي

ان و بإم شة، اقتصاديات وذات عية ر القوةأنضعيفةإنتاجيةقدراتدول مع اتفاق كذا عقد

                                   العالم؟العظ

ستات ايز   : مبادرة

مشروع شتات ايز مبادرة ل ي اقتصاديش جإحياؤه أعيدوالذي أمر وبمس و ديد

نامج( ي قتصاديال أمر شمالمن قياجل املتحدةخلقإدف) إفر الواليات ن ب شراكة

كية الثالثمر ية املغار الذكر–والدول ت -سالفة مؤقتاوأقص تانيا ومور يا الشراكة. لي ذه تف

حرإ تبادل منطقة كيةخلق ية-أمر الش. مغار ذه بلغت ما ديدةوسرعان ا ائلةأطواراراكة

زائر ا مع ارات. خاصة ز نعد ن املسئول كي اتمر الشر ودخول زائر كيةل ثمار  مر لالس

أضرت وال زائري ا النفطي االقطاع ا بنظ ا يةكث ع. ورو توفرأنفضال حر تبادل منطقة

ا لكنألمر فقط ا ل س ل واسعة ية مغار وكنداأيضاسوقا املكسيك ا ا أ 16 .لشر تجدرغ  شارةنھ

يةدولةأول  أن إ املتحدةاتفاقوقعتمغار الواليات مع حر كيةتبادل لمر ف ية املغر اململكة

تفاق؟ ذا من ئا ش                               استفادت

السباقة انت سنةكماتفاقيةذهإبرامفاململكة يمكن. 2004ذكرنا ما أنورغم

من اململكة ذا تجنيھ إقتصادية تفاقمزايا الوصول خالل امن قوام شطة مليون300سوق

ي وجذبأمر السيا التدفق يع ثماراتو كية س عمر وتنو من. التصديرأسواق، البد لكن

أخرى  ة ج من العواقب ة ش. مواج تتضرر حذرفقد وكما ية، املغر الدوائية الصناعة كب ل

يغلر" ل" (س نو جائزة ع الشروط) لالقتصادحاصل قبول املعايالغمن تتجاوز ال عادلة

العامليةاملقررة التجارة منظمة قبل اململكة. من منإودعا الع ناستخالص ب السابقة تفاقيات

املتحدة كيةالواليات انوامر وال شي و كيون ملكسيك امر م سيون الرئ لكن 17 .املستفيدون

ع ال التجاريأورو وم ال ذا من يالتخوف ي؟مر العر                                                                                        املغرب

خضر"يجيب السؤ " شارة ذا أ الع عفيقول س ل انھ ومأن أورو من تخ

يتجاري بالنظرأمر ي العر واملتوسطيةإاملغرب ية العر الصادرات تنوع ميةنقص ىو الك

من خوف ناك س فل الصادرات، تلك ول السوقأنللب كيةتصبح منافسةمر بديلةأو سوقا

يةللسوق ستفيد. ورو اأو فسوف والعالقات رو ، يوسيا ا القرب مثل مة م عوامل من

وسياسة برشلونة، عملية املؤطرة ة التجار والعالقات التعاون، التقليدية والسياسية خية التار
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وار ناحية.. ا املتحدةأخرى ومن الواليات مع ية العر البلدان عالقات كيةتبقى ذر،مر با ة مشو

الحقا– سرائيليةشاركةباملإماومشروطة ى س عأو  -كما املفروض ضر ا عن . إسرائيلالتخ

الكب غرا ا البعد ع اعالوة املقدمةألمر مركية ا املزايا من يجعل ية املغار دول ع

غ العرب ن جداذاتللمصدر املرتفعة النقل لفة ت ب س العناصرإنظرناوإذا. فائدة تلك ،ل

يتحادأن نجد فصادراتھورو يخشاه، ما لديھ س ساويإل ية والعر املتوسطية 5البلدان

التجاري التبادل مقدار يمرات ال18 .مر ذا مستقباللكن التجاري ديد ال غياب                                                                               .ع

ية ورو ع املشار حركية ي العر   :املتوسطية- املغرب

عرفتھإن الذي ع السر يةعالقاتالتطور املغار الدول مع املتحدة والتموقع الواليات

املنطقة لواشنطن ديد يةتوجساتأثار ا جاأورو عمل اال نفوذ ع فاظ ا ع دة

اديليالتق مصا وحماية اقتصاديةاملنطقة أ. ف من د تج اف عالقا تأط معجل ة التجار

ع املشار ع املنطقة اتيجيةدول وار س ا سياسة برشلونة،                                                                                          ..عملية

برشلونة ية-وروالشراكة :مسار                                                                         .مغار

يأنبالتذكجدير          العر واملغرب عموما، عاملتوسط املشار عن غب لم خاص ل ش

ية قتصادية البلدانورو ذه استقالل عكفت. منذ افقد عأورو مشار تقديم بدءاع اقتصادية

سنة روما دة معا قامت1967من العامإطار ، منذ دخلت ثم ة، التجار إطار 1972تفاقيات

الشاملة املتوسطية املجددة) 1992-1972(السياسة املتوسطية السياسة ن). 1995-1992(ثم ح

ع1995برشلونةإعالن أن القائمة التقليدية ع املشار مع قطيعة فقدمثل ة، التجار التفضيالت

ع سنص حرالتأس تبادل ملنطقة برشلونة.2010عامأفقاملتدرج ملسار ان نو منطقة: أدات

برنامج جديدة مالية وأداة رة ا  )      ميدا( التجارة

ول  دول الشراكة : ا ية-ورواتفاقيات برشلونةإطار مغار   :عملية

  

امل      يةغالدول التنفيذ     التوقيع           ار ح   دخول

زائر              22/04/2002                         ا

  01/03/2000                         22/02/1996                        املغرب            

س                01/03/1997                        17/07/1995                         تو

ي             مراقب                     اـلي   بصفة

Source: Commission Européenne.                                                    
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دول         ا خالل من السباقتأنيالحظ انتا ية املغر واململكة س تو من اتفاقكال توقيع ن

تحاد مع يالشراكة ذلكورو توقعاأن إومرد أأنالبلدين فوائد تفاقيجنيا ذا من أما. ك

فقد زائر تفاقتأخر ا ذا ع ا ذا2002غايةإتوقيع تفس مكن دد" التأخرو بأسباب" ال

ما ر اعديدة م تتخبمنية زمة أ انت بالوضعال ن زائر ا القرار صناع شغال وا البالد، ا ف ط

من. الداخ ن زائر ا القادة تخوف ع قتصاديةأنعالوة ستقاللية من الشراكة ذه تحد

زائر تمةأما... ل م تكن لم ف مراقب بصفة فدخلت يا عأصال لي عالوة تفاقية، اذه انتأ

ي غر حضر من ي                            ..عا

يتمامأنبيد         بدأورو ية املغار املفوضية1992عامباملنطقة سعت حيث ية، ورو

وذلكإ ي، العر املغرب دول مع مستقبلية عالقات ر وال بإكمالتطو وتو سابقاال املوقعة املالية ت

ن يتحادب املغارورو املجلسفإ. يةوالدول يعالن جوانورو أنقرأ1992لشبونة

املغا لإلاملنطقة كة مش مصا منطقة ل ش ية يتحادر ارجيةورو ا السياسة منمجال . و

ن ب ي ثنا سيا حوار ستد ذا يتحادو يوإورو العر املغرب                                                                           .تحاد

معزمات أنغ         والشراكة وار ا ر تطو دون حالت املنطقة بدول عصف انت ال

ا اأورو عقب ديدمنية زمةنفجارسيما ال وصعود ة، زائر عنسالم صوا فضال وي،

يا لي ع املفروض ضر تمة(ا م تكن لم الشراكةأصال وال العوامل) ذه متذه سا ا ل

ت تمامشت ا ا موحدأورو كمجال ي العر عإ أتلذلك. باملغرب دولة ل مع الثنائية الشراكة

بدحدا يةاية، املغر اململكة ثم س تو                                                                                                      19 .مع

ا استخدمت         يةإطار أورو املغار الدول مع ا اشراك ميدا(املاليةأدا عبارة) برنامج و و

مساعدات برنامج يةعن بأورو ب مشروطة ن املتوسطي ا ا لشر ةمقدمة سياسيةإصالحات خ

واجتماعية افية. واقتصادية املساعدات ذه ل السؤال ذهلكن ل ب للقيام الحقا صالحات

ا ي؟تتطل العر املغرب    دول

استفادتاململكة املثال يل س ع ية ب1996سنةاملغر يقدر ما غالف مليار5من

م ميداإطار در اص. برنامج ا القطاع صرفھ ط اش الغالف شأ41ذا واملساعدة نباملائة

يك ال ا باملائة26،7التعديل سوسيووأخ توازن التعليم،(اقتصادي- خلق جتماعية، التحتية الب

فية الر ب).التنمية سبةباملائة34،4تقدر بال ميدا بحفمشروع كقطرة يبدو منللمغرب ر

فحتياجات ية و2املغر ف جدا يدا ز قدرا تبدو اص ا القطاع مجال كمساعدات م در مليار

والصناعةباملائة 5يمثل التجارة وزارة تقديرات حسب القطاع، ذا اململكة احتياجات من فقط

رف                                             20 .وا
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ي الثا دول يدتبا: ا العر املغرب بلدان تحادالت يمع   ورو

  2006  2000  البلد

  أرصدة  واردات  صادرات  أرصدة  واردات  صادرات

زائر   13.55+    9.34  22.089  9.62+   8.5  15.07  ا

  2.52  -  10.04  7.52  1.29 -  7.35  6.06  املغرب

س   0.56  -  7.74  7.19  1.66  -  7.17  5.52  تو

خضر: املصدر           أ. شارة من ا سأورو بار قمة إ برشلونة مؤتمر من املتوسط : ترجمة.جل

مركز ، ا الر وت،   سليمان ب ية، العر الوحدة   . 87ص. 2010دراسات

خالل         دول من تحادأنيتأعاله ا مع ا تجار فائضا حقق الذي الوحيد البلد زائر ا

ي الفائضورو ذا تطور سن وقد ن من2006و2000ب الضروري. 13,55+ إ 9,62+، من لكن

والغازأنعالتأكيد ول الب املحروقات ة حصر ال ا بطبيعة مرده الفائض بات–ذا -قر

لإل ة زائر ا يتحادالصادرات سأما.أخرى  منتجاتدونورو وتو ية املغر لتاململكة فقد

التجا ا ا م معزا يتحادري تحاد. ورو و ين خ البلدين ن ب الشراكة فاتفاق إذا

عام غاية إ قل ع التجاري املستوى ع خاسرة ي                                                                                         .2006ورو

ية  ورو وار ا   سياسة

وار         ا يسياسة شرقاورو التوسيع يار حتمية يجة ن انت ناه، ت الذي تحاد،

ي لدولورو و(بضمھ وشرق) البي اوسط تأ. أورو يل س لر ففي املتاخم الشر جناحيھ ن وسيام

تب املتوسط، لدول ي نو جديدوا ب اتيجيةوثيقةأقرتھمذ ية س عساأسامبلألمن ورو

وار ا دول مع العالقات ن تأتحس ع ي الشراكةورو مبادرات ا النصوص. ط خالل فمن

سية السياسةالتأس ذه وار(ل ا البيان) سياسة مارسول سواء البيان2003للمفوضية ثم

لية جو ي وضع2003الثا وارآللية سسالذي سياسةأو ا يالثالث وارةأورو وثيقة-ل

ية أأنيت-توج ا بالدرجةدف برشلونة. وم قمة انت تقييم2005فقد ا دف ان ال

برشلونة وار2005-1995عملية ا سياسة ن يوتدش سياسةورو ا بوصف حزماوأك صالبةأك ،

املتوسط، جنوب دول سيةمع الرئ القمة محاور اب: انت رةالدر وال وذلك. شرعيةالغو
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جديدة ة مقار اع املستدامةأساس التنمية د  21 .دعم ورد ما ذا الوثيقةيو اتيجيةباجة س

والشراكة وار ل يدية يةالتم وأن ورو السياسة ذه    :دف

دو - ا مناطق ن انب ا من كال جتماعية و قتصادية التنمية كةترقية املش                             د

العامة- ة ال ئة، الب مثل كة املش التحديات ة املنظمة معا مة ر ا افحة وم                        22 .ومنع

وار         ا يةفسياسة فكرةورو ع الثنائيةإيجادتقوم العمل خطط ن ب التوازن من نوع

تفصيل يتم بحيث ناحية، دولةمن ل ب اصة ا لالحتياجات طبقا االفوائد عوضروف وذلك ،

العضوتفاق الدولة مع ناحية 23املنفرد متعددةأخرى ومن مشاركة خالل عملية– طرافمن مثل

القضايا-برشلونة مع للتعامل املقليميةوذلك ت ر نإقليوتطو غطي. الشراكةطرافب و

العمل ختالفاتإالثالثةعوام خطط عكس و القادمة، مسة اا واستعداد الدولة تطور

ي ورو تحاد مع أعمق ولعالقات ن. لإلصالح، الطرف خالل من العمل خطط ع تفاق يتم كما

الثنائية  الشراكة اتفاقيات ع-وروإطار الية، ا اأنمتوسطية تطبيق مراقبة أن وع. تجري

املفوضية يةتضع اورو ف التقدم مدى عن ة دور ر التالية. تقار طوة تنفيذإذاوا اتتم ولو

وار ا العمل يخطط محلورو تحل ي اليةل ا املشاركة                                                                                         24.اتفاقيات

التا        السؤال طرح يمكن سيق وار: مما ا سياسة يل برشلونة؟ورو لعملية بديل

الوا وارأنمن ا يسياسة محلورو تحل برشلونةال تضيف. مسار ا ت. إليھلك ع ما ذا و

فالندر"عنھ يرو ف يتا و " بي ا وسياسة ارجية ا العالقات يارمفوض اورو سياسةإن: "بقول

وار يا جمورو سيات داف أ إ كة املش اتنا محددةسأولو داف أ ذات فعلية، مك. ية نو

ا تحس بل برشلونة عملية محل تحل ال ف املتوسط، تواجھ ال التحديات مع للتعامل ا . قياس

خاللأنحيث من ون سي العمل خطط عملية". الشراكةالتفاقيات املؤسطار تنفيذ وتوفر

بالفعل وارإطارابرشلونة ا سياسة لدفع وشامال ا يقو خططمام إ ورو ساعد س حيث ،

تحاد و املشاركة الدول بواسطة ا عل تفاق يتم ال يالعمل ةورو تقو ع داف، عمليةأ

موضع ا لوضع وافز وا الدوافع وتوف وار. التنفيذبرشلونة، ا سياسة عرض نفسھ الوقت و

ي دخوالورو اء الشر يةللسوقأفضلع الداخليةورو السوق وحصة ية، ومناطقورو ،

ات ةأخرى  أولو ر ا العدالة، منمثل الوالو واتصال ئة، الب التحتية، اب عض مع شعوب

وار. البعض ا سياسة عد التا ي و لعملورو بأمكملة دولة ل ل سمح حيث برشلونة، تطورية ن

وروابط تحادأقوى عالقات يمع دولةورو ل ب اصة ا والقدرات حتياجات ع          25.وتقوم

                          



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ رهان المغرب العربي مزاحمة اقتصادية و استراتيجية ، أم تكامل أمني ؟... ، أمريكاأوربا 

 
456 

الثالث دول وتبإقرار : ا وار ا سياسة املتعلقة ن للقوان ي العر املغرب يتحاددول ورو

ا   : ل

  

اء الشر

وار ا   سياسة

دخول

العالقات

مع التعاقدية

ح ا أور

  التنفيذ

  

سياسة قرار

وار ل ا

  بلد

  

عمل خطة

وار ا   سياسة

  

تحاد تب

ي   ور

  

الدولة تب

كة   الشر

زائر شراكة  ا اتفاقية

تم   2005س

-  -  -  -  

يا   -  -  -  -  -  لي

شراكةات  املغرب فاق

  2000مارس

التب  2004ماي تم

  2004اية

21/02/2005  27/07/2005  

س شراكة  تو اتفاق

  1998مارس

التب  2004ماي تم

  2004اية

21/02/2005  04/07/2005  

خضر: املصدر أ. شارة من ا املتوسطأورو سابق… جل   .196ص. مرجع

اتيجية عاد وروس كيةأ- للشراكة يمر العر املغرب دول                                           مع

كيةاملزاحمة       ية مر ورو سيماو تناف بوجھ ون ت ي، العر املغرب منطقة

يتعلق ملا اتيجيا اس وح لكنمر اقتصاديا املنطقة با س التموقع تتقاطعأحيانابمقتضيات

اتيجية عاد وتتعاونس يتصلدافوتتفق ن ح يمر خاصة العر السالم سرائي -بمسار

العربإسرائيلودمج مع ا عالقا وتطبيع                                                                                                  .املنطقة

الشرق السالم عوسط عملية باملشار ا يةوارتباط كية ورو مر يو العر                  :املغرب

ة كيةاملقار                                                                                                   :مر

دافحدأ        سأ ايز مبادرة من اتاتواشنطن ياملشروع إطارتدخلأ الذيمر

كية دارة أطلقتھ بوشمر د الشرق" بنع الشرق" الكبوسطمشروع شمل والذي

قياوشمالوسط ندسةإفر ال ذو بوش. سرائيلية، خاللھ من قدم نامج ال التجارة" صفقة"ذا

مع السالم       26.إسرائيلمقابل
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خارطفباملوازاة         قمع الطر املتحة الواليات كيةدةأعلنت اقتصاديةمر خطة لق،

بھ قامت ما غرار ع حر تبادل واشنطنت). 2013 أفق(ردنمعإسرائيلمنطقة ا خالل من قدم

ذهقيمةتمساعدا ع ا مع املوقعة للدخولللدول ا بدعم للتجارة،املنظمةتفاقية، العاملية

ل قدالتفاقاملفاوضات تنمية ا مساعد الثنائية، ثمارات س منع ا دعم وكذلك ة، التجار ا را

الوالياتإصالحجلأ ن ب مركية ا القيود ورفع العام، املال الشفافية وترقية ة، التجار عات شر ال

عشرة ضرف تفاقية ع املوقعة والدول التطب27.أعواماملتحدة مقابل ذا معل إسرائيليع

ية العر املنطقة ا                   ودمج

ة يةاملقار                                                                                                   :ورو

ل         امش ا إس الشرقأورو السالم العربوسطعملية ن ب العالقات وتطبيع

دافحدأإسرائيلو  عموماأ واملتوسطية ية املغار ا برشلونة. سياسا عملية انطالق يرجع من ناك ف

الشرق1995عام السالم عملية لبداية امتدادا دأوسطيةان مدر مؤتمر عقب  أوسلوثم1991،

يةاملفوضيةأعلنتفقد 1993.28 ا" أن ورو السالم مبادرات محل يحل ال برشلونة يةمسار لعر

اسرائيلية نجاح ع ساعد لكنھ ة". ، ج من تخ ا اتفاقيةاملشئومةالعواقبأخرى لك لفشل

د                                                      .مدر

ا         رغمإسرائيلشركفأورو برشلونة أيأنعملية قبل من ا مع حر تبادل اتفاقية ا ل

بر ( عملية برنامج). شلونةقبل طرف ارغم) ميدا(ف املرتبةأ يف23تقع تص حسب عامليا

شر ال التنمية أضع. ةمؤشر و سرائي الفردي اوالدخل ولد ي العر للمواطن الفردي الدخل اف

متطورة ية و عليمية وخدمات جيدة تحتية دفإذا. ب ذاإسرائيل إشراكمنسافال

العرب مع ا عالقا وتطبيع املتوسطية قتصادية املنظومة ا دمج و                                                           .املسار

اتيالتموقع ي س ي-مر ةورو زائر ا العالقات وحساسية ي العر ية-املغرب            .املغر

ةالعالقات         زائر املتوترة-ا ية يِ َش ُ 29 املغر العر املغرب عموما اتي س د املش . ل

واشنطن اوتدرك فاظوأورو ل دوما س ف لذلك ن، الطرف ن ب ساسية ا ذه سا فر خاصة

بالبلدين ا عالق توازن ية. ع الغر راء ال قضية ل ش اليةو الش رة وال املزمنة

اط،ت والر زائر ا ن ب الوفاق محاوالت ل ا عل يأمام وأيضاحطمت املغار تحاد بناء محاوالت                                        .ل

العالقات       ا كب تطورا د ش الذي الوقت كيةففي النصف-مر اية منذ ة زائر ا

ار خ  الز بفضل يات سعي ال عقد عدمن و البلدين ن ب املستوى عالية ات"وم"ات الشر

كيةالنفطية عقبمر لتتكرس ة، زائر ا السوق ثمار تمأحداثلالس ا،2001س وت وتزداد

صبغةوتأخذ املرة بصوابيةأمنيةذه املتحدة الواليات اقتناع عد حولطروحات، ة زائر ا
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العال ديد ابال و لإلر مبادرات، ا مع والساحلأمنيةتنخرط ي العر املغرب القاعدة افحة مل

قي                                               .فر

كذلك         اعملت اأمر عالقا س تكر اتيجيةع وذلكس ية، املغر اململكة مع والتقليدية

عالقا بتو بتوطيد ة والتجار قتصادية مارساتفاققيعا اط الر مع ر ا عأما. 2004التبادل

صفة املغرب منح نفسھ العام من جوان بوش جورج قرر فقد العسكري ليف" الصعيد ا

حلف خارج املتحدة للواليات اتي ذه" طلس ع يحصل ي عر بلد خامس بذلك ليصبح

إضافة. الصفة املتمتعو عدد يصل املتماملغرب الوضع ذا ليف. دولة14 إن ا فصفة

لف ا خارج اتي يةطلس املغر للمملكة سمح يات، الثماني اية استحدثت وال ،

ن لتحس عاونية وعقود تاغون الب من عقود ع صول والبحوثا التقليدية الدفاعية القدرات

ر كةوالتطو بتكنولوجيااملش افحةاملتعلقة ابم                 30 .ر

فاملوقف      ية، الغر راء ال قضية خصوص يو يمر املغر التصور من ھ قر رغم

ل يحاولأإال ل دائما عمالإرضاءنھ زائري ا سنجر" بمبدأاملوقف حلفاء" ك ن ب قوى توازن بخلق

املنطقةوأعداء املبيد. واشنطن عاظم كية تصاديةقصاأن زائرمر - أسلفناكما–با

القرار ع صا تمنع مصا جماعة شكيل مت يسا التصر مر املغربمن شؤون ة حر ل ب ف

السابقالعر يحدث ان كما احتماالت. ي من د يز ما و اعسراعو ال ة سو عملية

ية الغر راء                                                     .ال

يالتموقع والساحلمر ي العر املغرب ديد قيا يةتوجساتأثار  فر لدىأورو خاصة

والسنغال املغرب مثل ا ل جدية وحليفة وفونية فرن لدول واشنطن داف اس عد سا فعل. فر وكرد

عملت املنطقة لواشنطن يوسيا ا شار ن ذا معع ا عالق توطيد ثم تجديد ع سا فر

ا لك زائر، اذهأخذتا اتفق فقد ة عسكر عادا أ عاملرة والفر زائري ا إرساءانبان

الدفاع"قواعد مجال افحة"شراكة م وتكنولوجيا العسكري املجال عاون و شاور ابو ور ف

وأ عسكري                31 .ماتفاق

سنة        دت ش فقد قتصادي، املستوى قتصادية1999ع العالقات نوعية نقلة

سا لفر سبة بال عشر التاسع ون الز زائر ا باتت حيث سا، وفر زائر ا ن ب ة حيثوالتجار ،

سبة إباملائة0,86استقبلت سيةمن الفر الصادرات التاسإجما املمون ت اعت ن ح عالعالم،

سبة ب وذلك ن منمنباملائة 0,53والعشر سا فر واردات ارجإجما ة. ا ج أصبحت أخرى من

ون الز سا سبةول فر ب املحروقات خارج املوارد يخص فيما زائر إجمامنباملائة 18,5ل

ارجية، ا االصادرات ذه وإ من زائر،استفادت ا أي ة اخ باملائة 80 سددأناستطاعتأل

سنة خالل نقدا ا واردا ساأكدتولقد. 1998من ةأنفر مر البلدين ن ب ة التجار العالقات



 جامعة بسكرة/ قط سمير .أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
459 

الصعيد ع سيما النو عدنتاللتطور الثنائيةأنوذلك ماية ا يع ل اتفاق توقيع تم

ا ذا السنة ثمارات                                                            32 .لالس

معإذا         ة قو عالقات سا فر ا خالل من ت دش مرحلة ديد ا القرن بداية مثلت فقد

ذكرنا كما ذلك ومرد زائر، التجاريأعالها وم ال من ا يتخوف يمر العر املغرب دف اس الذي

سا فر از ارت نقطة زائر، ا سيما اعموما اتيجي                                                                        .يةاملغار إس

فأما         واملغرب زائر ا ي العر املغرب ن املحور بالبلدين سا فر عالقة ترابخصوص

ب العالقات حساسية ا قدربدور وتحاول البلدين، انن مام بي أي. املوازنة ارة ز مسئول فعند

األحدفر لز سارع بأالبلدين كرسالة مباشرة ي الثا البلد ونرة ت لن طرف أي مع سا فر عالقة ن

ية الغر راء ال قضية حيال خاصة املغرب من ا موقف قرب رغم ي الثا الطرف حساب                                   .ع

امل ي-ورو مالت يأمر العر املغرب                                                           منطقة

املزاحمة         اتيجيةرغم تتس الذي والتنافس با س التموقع ضرورات ا تقتض لبھطال

ن ب قتصادية ااملصا املتحدةأورو كيةوالواليات يمر العر ديرأنغ. املغرب بالتأكيدا

ط، أنعليھ ا طول ع تنافسيا س ل املنطقة ى الك للقوى القوي ضور ا ناكوإنماذا

حأخرى مجاالت امل وتت بل ا ف املجالتتعاون من. مسيما افكال ا أورو تحمالنوأمر

كة مش وآلألمنتصورات العملية ات املقار ختالفات رغم ي العر املغرب ديدات لياتوال

وتحديد اتالتعامل ديدمصادرو ولو طرفمنيةالصياغاتال ل ا. ل رةفأورو ال ع تركز

تؤكدشرعيةالغ ن املخاطرح ع ابيةواشنطن                                                                                     .ر

ال     اطمئنان المتالكفبعد بالس مھ ت انت الذي اللي النظام ديد تال من غرب

ة يولوجيةأس و ة روسيةأو كيماو ية س بال خ لصوار ااقتنائھ ا العواصمبإم يةديد .ورو

و  ة النوو شآت امل فتح عد الدووذلك ش للتفت س ال الفإ. رامج الية ا ديد ال مصادر ن

الغ ا يةيخشا املغار املنطقة ةسمارب الالتناظر ديدات ديدةأو  بال ا ذات. املخاطر

ة يو الب ابسيماصلاملصادر صولية ر رةوالتطر و وال                                                                       ..شرعيةالغف

كية-وروالتصورات  يأمن) الل( أمر العر   املغرب

نإ        الوثيقت من كال تحليل من اتيجية: نطالقا ية س اتيجيةوثيقةوأيضا ،لألمن ورو  إس

يالقوميمن مايت 33 مر اأ مصدر ال املخاطر ع الباردة رب ا عد يركزان أقاليمباتا

بواشنطن. عيدة دفع ما ذا عقو تب سإ رب ا عنيدة فضال والوقائية، ماباقية يركزانأ

املخاطر تنامي ع و منيةكذلك تتطلب ال ديدة ةا عسكر غ اسائل القوة( مواج

ومحدد). الناعمة ا وا العدو عد لم الباردة رب ا ةافبعد وا جغرافية قاعدة لھ س اول فأورو
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ذا تدرك ناعمة قوة ا رةمر  بوصف االغفال مع تتعامل تقومبأدواتشرعية أساسامختلفة

بقيام ا ل املالية ا مساعدا ط ور ية املغار البلدان التنمية يع ةع ةبإصالحات خ يو ب

ال.. وسياسيةواجتماعية اقتصادية ن ازالتح معأمر التعامل ة العسكر ة املقار ع تصر

اب مصادر والساحلر ي العر قياملغرب                                  .فر

ا رةأورو منالغوال يشرعية العر    املغرب

رة        ال منالغاعتبار اتشرعية تمام أولو نا مفارقت حضور يؤكد برشلونة : مسار

ال برشلونةإعالن أنتتج واملفارقة للقوميةالغرةيصنف العابرة املخاطر ضمن شرعية

مستوى ابع املخدراتر ب ر و املنظمة مة ر التجرإنوا رةذا ال رة لظا شرعيةالغم

السياسات ع يةيضفي ولكنورو الالواقعية فقط س صوصيةصفأيضال ا املفارقةوتنجم. ة

بر الثانية لعملية العامة الفلسفة يبدوعن حيث ي م احشلونة، مجملوكأنھ ورو يقود

برشلونةإاملشروع، عملية معھ تبدو ونأن إ أميلحد أ"ت عنبناء يك نا ثقة بناء ا و من م

شراكة                                    34 ".بناء

رة        الدولالغفال من قيةشرعية مفر تجعل نحوال عبور منطقة ي العر املغرب ن

ا مستوىأورو ع سلبية تداعيات من تخلقھ ما ل سانية منية دارةمع ذاو خاصةل ل، املش

رة ال ارتباط منالغمع كث املنظمةحيانشرعية مة ر ا مصدرا. مع صار ي العر فاملغرب

الشرعي غ ن اجر امل آلالف عبور يرونفارقةنومنطقة اممن . والطموحلألمل أرضا أورو

افيغامرون ومليليةإل تة لس امي ا ائط ا ق طر وعن طارق جبل مضيق من35 ع الص وا ،

الالأمن يحاالت قياخاصةسا وحروبإفر بداد واس فقر من راء، ال                                                           ..36 جنوب

ما        ذا ابدولأدىو كماإ أورو ي العر املغرب دول رة ال ركيات رقابة مراكز اتخاذ

الدول ذه ت يةتب معورو رة ال يخص فيما صارمة وطنية عات لسياسةإقرار شر مثال اسبانيا

ل ع دودالرقابة يةور السياسةإ باإلضافةا دود"رونتكسبف" املسماة و ا حماية أي

سياسات ر تطو مستوى ع اسبانيا خاصة الدول ذه بھ تقوم الذي العمل سيان دونما ارجية ا

واملغربقو  والسنغال تانيا مور مثل دول مع ياأو . ائية لي مع رة لل العاملية املنظمة بھ تقوم ما

ا شا لبلداإعادةملراكزبإ ن اجر وتحمامل مساعدات مقابل ماليةصلية ات                                                                       37 .ف

ا اب أمر ر يو العر قيالساحل/املغرب     فر

ديدات       بال واشنطن شغال ا ابيةيرجع منذر ي العر عرفمنية  زمةاملغرب اال

زا القئر ا من يات سعي ال املاعقد رة. رن ظا شار ان ع ابعالوة املغربر وع ر ل

رغم عد فيما ي انواأنالعر زائر ا ان تصلأك ج ولم حد صوليةاستقرارا م لد ة سالمو
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يالعنف ا اعتماد( 38 املسر يفسر ما ذا ما اور منأمر بدال اتيجيا اس ية املغر اململكة ع

السيا والالاستقرار العنف تتخبط انت ال زائر ما                                                                                     ).و

ام         ا الز"يالحظ أحداثأ"ي منذ تم11 نھ الرئأصبح 2001س دف ال

املتحدة كيةللواليات والساحلمر ي العر قياملغرب ةفر عسكر ة قو عالقات ر تطو وأمنيةو

ون ت العالقاتأقوى قد من ذهقتصاديةح املتحدةحداثف الواليات ن ب العالقات سرعت

كية زائرمر ا ن ب سيما ية املغار ض( والنظم ا والعسكريمن املعنوي منذ).الشراكةإر وذلك

سنة2001سنة تانيا مور ماي2002ومع منذ ية املغر اململكة مع العالقات ز عز                                               39 ..2003و

بدو       اب أنو الوحيدر املتغ س تمامل قي ال فر الساحل بمنطقة ا مافحسبأمر

امحند"الدكتورأستاذنايذكر ا أن "برقوق وجيو جيوأوسعمصاألمر اتيجية اقتصادية اس

باليورانيوماملنطقة شافات) النيجر(الغنية ك ةو والغاز مالنفطية مصاأ ل ش ال ات املتغ

املتحدة                   40 للواليات

الساحل         د قيش ةلسنواتافر ابيةديداتخ ديدإر مصدر منھ جعلت مركبة

ولكن والساحلية ية املغار كيةللمصاأيضاللدول السلفية. املنطقةمر ماعة ا اتخذت فقد

ال والقتال بالتاانضوتللدعوة ا اسم وتحول القاعدة لواء املغرب" إتحت بالد القاعدة

امنطقة "سالمي ل جديدة قاعدة قية فر راء وال زائر. الساحل ا ا عل ناق ا يق تض فبعد

املراقبةإأت وصعبة س التضار وعرة الشاسعة الساحل اإفتحولت. راء م شن قاعدة

ابيةمات السياحإر خطف قواتجانبمثل داف واس زائر من، ا الساحل ةلدول

تانية شوء..واملور عن يك ماعاتارتباطنا ا ذه ن ب ابيةعضوي مةر ر وا ب ر ال ات وشب

ديدة ا املرضية ر الظوا ذه ل ا أعطتاملنظمة بأمر املنطقة للتدخل رات افحةدم م عوى

اب عدر تم 11الدو                       41 .2001 س

بات ت ية منيةال كيةو  ورو والساحلمر ي العر املغرب دول قيمع   فر

ز         يقلي منلتعز العر واملغرب قيالساحلوأيضااملتوسط القوىفر شرعت ،

ية االغر لف،أورو وا املتحدة باتطلالواليات والساحلأمنيةترت ي العر املغرب دول مع

قي دفر املز لبناء ات، وشرا حوارات بات ت ال ذه ص وتت سيق والت الثقة اتيجيةمن  إس

واروأمنية ا الساحل-طلخاصة، ع مبادرة كيةاملتوسطي، ومبادرةمر يةدفاع 5+5،                             ..ورو

الساحل ع كيةمبادرة                                                                                      مر

كيةنظمت2004مارس22         مر ة العسكر غارتالقيادة وم "  ملانيةشتو " و

يةااجتماع املغار للدول ة املس القوات قادة جمع ن تانيا(ليوم مور س، تو املغرب، زائر، ودول) ا
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النيجر،( الساحل ، ما افحةغاية) السنغالشاد، مل م بي فيما سيق ابالت فالوالياتإذا. ر

ع املتحدة مع ا ت ن كية امر تماما ا حيث من تامة اختالفات ا بي دول ن ب واحدة طاولة

اتيجية اس تصورا وكذلك ديدلألمنوالدفاعية ال ملصادر ا                                                                           .وتحديد

امل         الت يل س و الساحل املتحدة الواليات دف يةمف املغار الدول ن ب

التنظيمات افحة مل ا قدرا ة وتقو ابيةوالساحلية، 2002عامأمنيةمبادرةأطلقتلذلك 42 .ر

الساحلعرف ع بمبادرة شاءوت املنطقةإ تحول من يمنع ي عمليا آمنإعاون ابمالذ لإلر

باالظافة ذا و كةنطالق   إ أيضاالدو املش واملناورات ب تدر واشنطن. عمليات تطلع وكذلك

ا ل ة عسكر قواعد قيالبناء أعموماإفر ما ل ش و خصوصا، الساحل و الدول،  كحد

القواعدأ الحتضان احتماال ذه اصة 43 .حد ا القوات من عناصر قامت كيةكما بمر بتدر

قوات شكيل مأمنيةو ا الدف ابيةتنظيماتالحقة عامير وذلك الساحل، . 2005-2004دول

حوا املبادرة ذه لفت دوالر100و التفك. مليون مراكز يع ع املتحدة الواليات عمل كما

اتيجيةاتوالدراس منية س مركزإليجاد،و املثال يل س ع ا م نذكر املدمرة، رة الظا ذه ل حلول

اتيجيةالدراسات قي س شأالذيفر       44 .1999عاما

وار وار: (املتوسطي-طلا ي- طلا                                                          )املغار

ا         أورو وإدول إيطاليا خاصة ية نو وراءا انت زإطالقسبانيا عز دفھ وار ا ذا

ية نو وا الشمالية ضفتيھ ن ب الثقة ناء و املتوسط، العام. السالم املغربانضمت 1995ففي

كما البداية زائر ا بعدت اس تانيا مور عد وفيما وار ا ذا ل س توتو ياأقص يفسر. منھلي

بثالث وار ا ذا عن زائر ا غياب النور عبد عن بن سيةأسبابالباحث منية زمة: أوالرئ

مع زائري ا النظام عامل ورفض داخلياألنھ طلالداخلية الشؤونبأنھسيفسر تدخل

ة زائر ا د: ثانياالداخلية املش جعلمضبابية زائري باتصاالتيطلا قيامھ عن م

النظام مع تقييم: ثالثاعلنية حول لف ا دول ن ب الف وغياا ة زائر ا موحدةزمة سياسة ب

زائر ا حيال دولھ ن غيأما  45 ..ب فتفس يا سلي م ي ان اللي النظام أن ص يت سيط ا عيھا

ةالمتالك شاملأس يإ إضافةدمار لوكر زائريأنغ. قضية ا يالتقارب ضرمر ا ورفع

ثم يات سعي ال اية منذ ا عل والعسكري ياملعنوي فقدأحداث لتأ التقارب ذا لتعزز تم س

وارانضمت ل زائر مارسطلا                                       .2000املتوسطي

وار ل خاصةيوفر أناملتوسطيطليمكن فيھ، املنخرطة ية املغار للبلدان فرصا

ذا قاد فقد زائر ا مع سيما لديھ اتي س التفك املشاركة ا ل يح ي فقد الدفاع مجال

اإ نضمام عل ي الغر العسكري ضر ا العميدأكدوقد. رفع السياق زراد"ذا ف س" شر رئ

مع وار ا عة متا مختلفأن: "طلنة العسكري، املجال شيط ل ش شاركت زائر ا
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ع ا م باالستفادة سمح وال حة املق شاطات داف املبادئ أساسال ذاتو ةواملجاالت . ولو

شاطات ال افاختيار الشعأمل ش ا شكيالت مختلف ا ع ت ع ال ن و الت ميدان اجة ا

نباعتب. الوط وتثم الكفاءات ر لتطو مواتية فرصة ل ش شاطات ال ذه املشاركة فرادار

الوطإطار  الدفاع وزارة طرف من ة املنت ن و الت          46 ".سياسة

                                                                                             دفاع 5+5مبادرة

عود5+5فكرة         الفر1983سنةإقديمة س الرئ اح اق ان"عند مي سوا مبادرة" فرا

شاء املتوسطمنمجلسإ لغرب ا أعيدثم. والتعاون عقدإحياؤ لتتوج يات الثماني اجتماعاية

رروما تو5+5 أنغ. 1990 أكتو اح الق عود ا ا ا ل امش1999لفر أ ش ع

ورو غارت-مؤتمر شتو لشبونةأطلق والذيوزارياجتماع فأول . ملانيةمتوسطي ان املشروع

الدولاجتماعثم. 2001جانفي26و25غاليةال ارجية ا لوزراء طرابلسعضاءثان عقد ا

يومي يا ضرو عضاء اتفق 47 .2002ماي30و29بلي عجتماعرةع عام ل دوري ل أنش

مرة أي تداولية بصفة ون اي ىوأخرى  أورو الك ل املشا حول التباحث غاية ي، العر املغرب

الدول بال شغل يةال مثلورو سواء حد ع ية تحدياتقتصاد،ستقرار،منواملغار ،

الشرق نزاعات ىالعوملة، افحةد م اب ، ،ر ي،ندماجالدو ثمار املغار ية،س املغار الدول

والتبادالت الثقا وار ا وكذلك رة، ال م. سانيةتدفقات التنافسشددوالك تفادي ضرورة ع

برشلونة مسار وارإذا. مع العملية5+5فا ذه ل                                                                                                     48 .مكمل

العقد         بداية املبادرة ذه ع سر ب س عود عاظمملخيبةإو و برشلونة، نتائج من

ية العر السالم عملية ع رة، ات،سرائيليةال املغرب11 تأث ع املفروضة الضغوط ، تم س

خيا ب س ي يالتوسيع رالعر اشرقا،ورو يةاملزاحمةوأخ كية-ورو دفع. مر ما ذا  إطار إو

الشرقأك  قالقل عن عيدا املتوسط غرب                                                              49 .وأزماتھ وسطمحدودية

املزاحمة       ضوء س تو قمة تحليل يمكن كية كما ية-مر انتورو ف باول "، ولن " ل

ية مغار دول القمة عشية عن. جولة اأنفضال حضر القمة يون  مسئولون ذه رومانو"كبار،أورو

املفوضية "برودي س يةرئ واملمثلورو ارجيةول ، ا منللسياسة كو صوالنا"املش "  خافي

ارجيةومسئول  ا س"العالقات قضيةأنعللتأكيد" باتنكر يضل املتوسط يةغرب ذهأورو و ،

و الرسالة فحسب ن كي مر ن للمسئول ست يةأيضالكنل املغار الدول                                                         50 .لقادة

أالحظناهماأنغ        املشروعبالرغمنھ، شمولية كأن إالمن املجالال ع دائما ان

ر اجتماع أنبدليلم مسأ2002 أكتو ع ركز س تو رة، ال ثمإلة املتوسط، غرب منطقة

ل10و09وكذلك. طرابلس2003فيفريمر نفس فيھاتفقالثالثجتماع 2003أفر
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اب إدانةععضاء لر الھب القول. أش وذاأنفيمكن وار لا الشواغلش يخدم كب

يةواملصامنية يةأك  ورو املغار                                                                                                   .من

  : خاتمة

ى         الك القوى وجود اتحليل املتحدةأورو كيةوالواليات بوجھاملمر ية املغار نطقة

عليناوآخر تناف يم ام التاليةإنصلأنت                                                                        :النتائج

للمنمية -       ة حضار يو أا تحديات ا عل فرض ية املغار سيماطقة ا يح ت ال الفرص من ك

اع وما زائر املنطقةا ة محور دولة ا يتبار مر املخاطرعتأكيدا إالاملنظور ذه

زائر ففي. والتحديات املتحدةبدأ ا بالواليات ا عالقا كيةتطور جسية،أخذي مر ال من شكال

ستخدم قديمة عبارة قيقة ا ة املحور غدبياتفالدولة املية، االت تأخذ أ

ةالسنوات بدأخ ملا اتيجيا، اس كيون عدا كنقاطمر العالم دول عض لوصف ا ستعملو

از اتيجية إقليميةارت كية لإلس جميعا. مر ي العر املغرب دول من التحدياتإدراكواملطلوب ذه

واشنطن مع عقالنية والتعامل ا، يعا                     .واس

املتحدةو قتصادي نزال  -       للواليات اتي كيةس يةمر املغار حقيقةاملنطقة ع يؤكد

اأخرى موضوعية فحوا ا أن، النفو أمر بخرائط ف ع عد الم حقبة عن املوروثة التقليدية ربذ

املتحدة. الباردة الواليات كيةفمزاحمة ا مر ا( ألورو النفوذ يلتقليديذات العر أ) املغرب نھع

العالم منطقة أي تبق التوسعبمنأىلم اطوريعن ي م نبأمر ذاأنكما. مر

ما ية املغار واشنطنإال  املنطقة اتيجية بوابة القارةأوسع إلس قيةشمل افر                                                          .برم

طرفأنيالحظ -       من س يم ت اناك النفوذأورو تنامي يقتصاديحول منطقةمر

تؤكدان خ والتار غرافيا ا فضرورات ي، العر ا أناملغرب الوجودأورو صاحبة قوى التزال

تحاد فصادرات ية املغار يتجااملنطقة ي العر املغرب بلدان إ ي صادراتأضعافسبعةوز ورو

ه ينض    .مر

ع-       اتيجيةاملشار كية س ية مر ورو املتكتو الت نقاط من الكث ا تفاقنف ماو سيما

بالوجود فرضاملنطقسرائييتعلق ع ث ث ا ا وسع ية العر وخلقة العرب ع الكيان ذا

ع وذلك معھ طبيعية الوالياتعالقات مع حر تبادل مناطق وخلق التجارة ع تقوم جديدة ات مقار

كيةاملتحدة ا   ومر                                                                                                         .أيضا أورو

عن اتياملنظور اتفاقفضال يس ورو  مر توازنفييو ع فاظ ا بضرورة يتصل ما

ية املغر واململكة زائر ا ي العر املغرب ن املحور البلدين مع ا ن. عالقا ب العالقات فحساسية

واشنطن من ل جعل ن ار ا االبلدين اوأورو لصا الفات وا التناقضات ذه حبل ع . تلعب
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تأن قراررغم ن ت الكب ن إالقوت دورا البلدينؤدي بدفع أإيجابيا من ا خالفا ة بناءسو جل

طبع وذلك ي املغار َ " اتحاد حفاوةمأرُ ال واشنطن" ة ة مص افمن اقتصاديوأورو جيو مجال وجود

اأوسع ل انياتيوفر التجارةأإم مجال ثماراتك س                                                                                              .و

تنافسانإذا -       ناقتصاديناك اب املتحدةأورو كيةوالواليات ذامر و ية املغار املنطقة ،

العوملةأمر  ظل مزاحمةقتصاديةمنطقي تتطلب وادةال نبال تجار اء شر الضفر يل س

ثمار وأسواق أن.. لالس يتعلقغ ن ح ن ت الكب ن القوت ن ب ا مضمو ماتفقد سرعان املزاحمة ذه

إأنفيبدو. مباملجالمر  ان ش ن القوت من وذلككال ي العر املغرب ديدات لل ا ا درا

املخاطر ع ا ك سيمامنيةب ديدة ابا شرعيةر الغ رة القو . وال التصورأنلفيمكن

ي ي ورو مر سميتھلألمن و يمكن ما ع يقوم ي العر عدمنبخدمة(املغرب أل )عن ن،

ارج ا ا مصادر تجد ا تواج ال ديدات عأنيبقى. ال ك ال ستمر املتحدة الواليات

سيما ديد ال مصادر مع التعامل ة العسكر ة اباملقار والساحلر ي العر قياملغرب                                                             ..فر

بات         ت منمنيةال كال ا تصوغ اال لفأورو ا وح املتحدة معطلوالواليات

من تجعل وال ي، العر املغرب ةدول أخ ا يمكنشر ما ورغم للدول أنمنيا، فرص من يحھ ي

ة كث خ استفادت وال زائر ا الاسيما التطورات تم11 أحداث أعقبتمن ا. 2001س فتقار

املتحدةطلمع كيةوالواليات املطافمر اية يإقاد الغر والعسكري املعنوي ضر ا رفع

جيا تدر زائر ا و... عن منھ يخ ما ياراتتأنلكن ا عتاق ا من بات ت ال ذه مثل  منيةحد

اتيجية س البلدانو ده التحل ي العر املغرب دول ع لذلك اتيجية باليقظة، والتعاملس

جسية ال عن عيدا ى الك بالقوى ا عالقا حتفاظعقالنية انقدرو باالستقالليةم

يارات اتيجيةا الوذ. س ىلك الرؤىإال  يتأ اتيجيةبتوحيد الفضاءس ذا بلدان ن ب

سيق والت يوسيا ي ما إيجا لبناء ك املش والعمل دولھ ن الدخولتحاب ع قادر ي مغار د

مع عالقاتھ أك ى بندية الك            .القوى
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