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البحث: ملخص

بوصول ا الميالد، متتابعً قبل العاشر القرن في الفينيقية المرحلة من بدأ الكبير للمغرب الحضاري التاريخ
وتوج الوحدة، إلى المنطقة حاجة بوصوله عقبة األطلسي، ولبَّى شواطئ حتى إفريقيا شمال إلى نافع بن عقبة
فسكان واحدة، إنسانية شخصية العربي في والعنصر األمازيغي العنصر بين باالندماج اإلسالمي الفتح مسيرة

عربي. اندماج أمازيغي- فينيقي- هم نتاج العربي اليوم المغرب
موجة غرار على إقليمي اتحاد لتكوين  منهم محاولة في دول؛ خمس العربي بين المغرب اتحاد نشأ وقد
اإلقليمي التكامل مجال المهمة في التجارب من العربي المغرب بناء تجربة فإن آنذاك، لذا العربية االتحادات

إفريقيا. منطقة شمال صعيد على
وهي االتحادي،  التكتل  هذا لقيام ثقافي�ا) اقتصادي�ا، (سياسي�ا، المحلية المقومات توافر من الرغم  وعلى
السياسية الخالفات كطغيان وتفعيله قيامه  دون حالت اإلخفاق عناصر من مجموعة  فإن  بناء، مقومات
للمغرب المتميز الموقع ويعتبر االندماج الحيوي. تحقيق دون تحول التي االقتصادية المعوقات ثم الثنائية،
نحو وامتداده جنوبًا أوروبا من وقربه المتوسط، األبيض البحر وحوض إفريقيا، شمال  من كجزء العربي
تعلق سواء حاليًا، المنطقة في إدراك حجم التفاعالت اإلقليمية في رئيسية بمثابة محددات اإلفريقية، القارة
بالحوار يرتبط ما أو النفوذ، مواقع على األوروبية للحصول األمريكية بالمنافسة أو األوروبي األمر بالجوار

المغربي اإلفريقي. بالتفاعل يتعلق ما ا وأخيرً األطلسي، الحلف شمال منظمة مع
بالنظر الغد)،  (عمالق  اإلسالمي العالم بناء  صرح  في لبنة مهمة يشكل  أن يمكن العربي المغرب بناء إن
القوة عن فضالً المنطقة، به تتميز الذي الجغرافي والموقع المعدنية، والثروات االقتصادية، إلى المؤهالت

الهائلة. الديموغرافية
التي السياسية والتحوالت المتغيرات تشمل والتي الراهن، الوقت في المتوفرة على المعطيات ا واستنادً
المغرب لمستقبل ثالثة سيناريوهات استشراف األخيرة، يمكن اآلونة في المغرب العربي أقطار ت مسَّ
إنجاز سيناريو  واالندماج، التنسيق سيناريو التجزئة، من والمزيد الجمود سيناريو تشمل:  العربي

المغاربية. الوحدة

الرباط. - الخامس محمد بجامعة الدولية العالقات أستاذ
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مساوي عادل د/  المغرب العربي -
                         د/ عبد العلي حامي الدين

ومقتطفات أفكار

المنطقة إلى األطلسي كان يلبي حاجة شواطئ إلى ووصوله إفريقيا، شمال إلى نافع بن عقبة وصول مع -
شــخصية في والعنصر العربي األمازيغي العنصر بين باالندماج الفتح اإلســالمي مســيرة ويتوج الوحدة

زياد. بن نصير وطارق موسى بن إسبانيا بقيادة واحدة، استطاعت فتح إنسانية

والسنغال ومالي تشاد والنيجر حتى المتوسط البحر ومن ا، شرقً والسودان إلى مصر األطلسي المحيط من -
مهم. استراتيجي بموقع ويتمتع الدولية، االتصاالت في مهمة التقاء المغرب العربي نقطة يمثل جنوبًا،

بين أشمل اندماج تحقيق من االتحاد هو الهدف أن على العربي التحاد المغرب التأسيسية ت الوثيقة - نصَّ
العالمي. التوازن في الفعالة بالمساهمة لها يسمح نوعي�ا وزنًا يعطيها مما المنطقة؛ شعوب

بين مشــتركة لغة تعد العربية اللغة أن إال العربــي المغرب منطقــة في - بالرغــم مــن تعــدد الروافد الثقافية
الســائدة لد الثقافة داخل األساســية المرجعية يظــل اإلســالمي الدين أن كما المنطقة،  جميــع أقطــار

المنطقة. سكان

ساهم الذي دخول اإلسالم، يعززه أن قبل القديم العصر إلى يعود المغاربية المشترك للمجموعة التاريخ -
معه الذي حمل الغربي االســتعمار قبل قرون، عدة لمدة المنطقة شــعوب بين األخوة أواصر فــي تمتين

والتفكك. التجزئة مخططات

الكريم القرآن بهــا جاء التي وتعاليمه خضع البربــر إلرادة الله تعالــى في اإلســالم، الطوعــي - بالدخــول
لتها السنة النبوية. وفصّ

المغرب في اليهودية القليلــة المجموعــات بعض (باســتثناء الديني التعدد مــن العربي - يخلــو المغــرب
وفتن نعرات من التعدد هذا مثل أن ينشأ عن مما يمكن وقد حماه ذلك الجميع. دين فاإلسالم األقصى)

المعاصر. الواقع الدولي من سمات أصبحت طائفية

في إطار والوئام التآخي من أســاس على واألجناس الثقافات بين للتالقي ا نموذجً األقصى المغرب يعد -
الواحد. الدين

كمقومات والتاريخية واللغوية الدينية األبعاد اعتبار على العربي المغرب التحاد التأسيسية ركزت الوثيقة -
شعوبها. بين أشمل تسهيل اندماج شأنها المساهمة في من أساسية لالتحاد

في موقف حرج المغاربية الدبلوماسية بين الدول العالقات يضع يزال وال ا دائمً كان الصحراء مشكل إن -
لالتحاد. الوحدوية المسيرة ويعيق
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العالم اإلسالمي

الموقف هو التكتــل، هذا وضعف العربي، المغــرب اتحاد هشاشــة مؤسســات عن تعبير أول - لقــد كان
اتحاد دول المسّ بأمن إلى الحقيقة في تهدف التي األمريكية األممية القرارات إزاء والصامت الســلبي،

المستقبل. في موحد إلى مغرب عربي يهدف اقتصادي والقضاء عليه كتكتل العربي، المغرب

العالقات هذه فإن مغاربي�ا، تطبيع العالقات الثنائية ساعد على قد العربي المغرب اتحاد تأسيس كان إذا -
السياسية. طغيان الخالفات بسب والحذر؛ والتشكك الغموض، رواسب بين استمرار تتأرجح تزال ال

في فهم والقلق على الحيــرة ودقيقة تبعــث عصيبــة بفترة اليوم يمــر كاتحاد العربــي - إن واقــع المغــرب
طموح شعوبها في أخر جهة ومن جهة، التنســيقي االقتصادي من في بنائها الراهنة، المغاربية  الظاهرة

وقواها الحية.

(١٩٩٨ إيزنشتات مبادرة ) االقتصادي للتعاون جديدة مبادرة عن التسعينيات في نهاية واشنطن أعلنت -
وموريتانيا. والجزائر وتونس المغرب من كل بين التجارية العالقات تعزيز أواصر تروم

للتبادل اتفاقية على مع المغرب األمريكية المتحدة الواليات بتوقيع المنطقة على األمريكي الرهان استمر -
وغرب حوض إفريقيا شمال منطقة في نفوذها بسط معالم وراء منها سعيًا والخدمات؛ الســلع تهم الحر

األوروبي. الوجود االقتصادية أمام التنافسية مكانتها وتعزيز المتوسط، األبيض البحر

حليف صفة المغرب منح األمريكية الواليات المتحــدة قرار عن بوش جورج األمريكي - أعلــن الرئيــس
للمغرب تمنح السياسي- طابعها إلى باإلضافة - صفة وهي الحلف األطلسي، منظمة خارج استراتيجي

هامة. تسهيالت

المغرب  فيها بما ومغاربية، إفريقية ٢٢ دولة عضويته في يضم الذي والصحراء الســاحل تجمع دول - إن
«كوميسا» اإلفريقي والجنوب المشــتركة للشرق كالســوق فرعية، إفريقية تجمعات إضافة إلى وتونس،
المغاربية الدول جميع انخــراط بعدم يتميز فهو «إيكواس»، إفريقيا غــرب لدول االقتصادية والجماعــة

الجزائر. لعدم مشاركة ا نظرً فيه؛

بالنظر الغد)، (عمالق اإلسالمي العالم بناء صرح مهمة في لبنة يشكل أن يمكن العربي المغرب إن بناء -
فضالً عن المنطقة، به تتميز الجغرافي الــذي والموقع والثروات المعدنية، االقتصادية، المؤهــالت إلــى

الهائلة. الديموغرافية القوة

الذاتي الحكــم نظام إقــرار في األخيرة الفرصــة جهــود فشــلت حال أنه في اليوم - ليــس مــن المســتبعد
أمــام اســتراتيجيات االنكشــاف مــن المزيــد المنطقــة أن تشــهد ونهائــي،  للصحراوييــن كحــل دائــم

.الكبر الدول
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التطور محــاوالت ونجحــت المنطقــة، وشــعوب األنظمــة بيــن التقــارب - كلمــا ارتفعــت مؤشــرات
المغرب بناء جهود نجحت كلما والديمقراطية، بالشرعية تحظى أنظمة الحكم إلى لتحمل  الديمقراطي

الكبير. العربي

هذه بحر في عقدها التشريعية المزمع االنتخابات أن المغربية السياسية بالحياة المرتبطة المعطيات تفيد -
الحكومية المسؤولية الشــأن العام، من موقع تدبير إلى ا من التيار اإلسالمي جزءً تحمل أن يمكن الســنة

.-أخر سياسية  قوً مع بالتحالف ا –طبعً

تؤمن دولة الجوار، إلى دول مع عديدة مشاكل لها جلبت التي الثورية الماضي سياسات ليبيا من انتقلت -
تحسين في وهو ما ساهم البوليزاريو، جبهة دعم عن وتراجعت مجاورة، توجهات كل دولة بخصوصية

المغرب. مع الثنائية عالقاتها

تفيد القذافي، العقيــد نجل اإلســالم ســيما تصريحات ســيف وال الليبيين، - إن تصريحــات المســؤولين
نوعية تطورات سيشــهد الحريات وإطالق حقوق اإلنســان، وموضوع السياســي  أن مسلســل اإلصالح

المستقبل. في

جسيمة لحقوق اإلنسان، وعدم انتهاكات من يرافقه وما السياســي، النظام انغالق مظاهر اســتمرار - رغم
والحقوقية المدنية الممانعة مظاهر بعض فإن المنظور، المد على مؤشــرات لالنفتاح السياســي بروز

في البروز. بدأت

المرتبطة بها التطور الديمقراطــي عناصر المنطقة، ورصــد في الحاصلــة السياســية - إن ســرد المعطيات
على العالم لالنفتــاح بناء اســتراتيجية وبالتالي العربي- بنــاء المغرب في اإلخفاق إدراكنا أن نابــع مــن
لألنظمة السياســية طغيان الحســابات السياســي، وإلى العامل إلى األولى راجع بالدرجــة اإلســالمي-

وطموحاتها. الشعوب تطلعات حساب على للشرعية المفتقرة

الذي الوقت في ا، محدودً ا اهتمامً اإلفريقي اإلســالمي بالعمق المغرب العربي دول اعتبار اهتمام يمكن -
اإلفريقية. الدول معظم في السكان من ديانة األغلبية اإلسالم فيه يشكل
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مقدمة:
تتفقأغلبالمصادرأنالتاريخالحضاريالمعروف
ابتدأت التي الفينيقية، المرحلة من بدأ الكبير للمغرب
حينما الميالد، فالفينيقيون قبل العاشــر القرن حوالي
الساحلية إفريقيا أسسوا المدن التجارية شمال دخلوا
في تونس، وشــيدوا قرطاجة كانت أهمها مدينة التــي
اللوكوس مدينة بنــوا ثم الجزائر، في أهمية أقل مدنًــا
فــي األطلســي الســاحل علــى ــا) حاليً  (العرائــش 

المغرب األقصى.(١)
ووصوله إفريقيا شمال إلى نافع بن عقبة وصول ومع
إلى المنطقة حاجــة كان يلبــي إلى شــواطئ األطلســي
بين اإلسالمي باالندماج الفتح ويتوج مســيرة الوحدة،
إنسانية شخصية في العربي؛ والعنصر األمازيغي العنصر
بن نصير موســى بقيادة فتح أســبانيا واحدة اســتطاعت
العربي المغــرب ســكان فإن وهكذا زياد، وطارق بــن

أمازيغي- فينيقي- عربي. نتاج اندماج اليوم هم
التي األساســية الســمة بأن القول يمكــن ومــن هنا
تعاقبت على مختلف الحضارات التي حرصت عليها

والتماسك. الوحدة سمة هي المنطقة
على المنطقة دول نظري بيــن إجماع هنــاك واليوم

ع تطلُّ وهناك حتمية، ضرورة العربي المغرب إقامة أن
مستو العالقات في المنطقة لالرتقاء شــعوب لد
االقتصادي، والتكامل واالندماج، التنسيق درجة إلى

السياسية. والوحدة
تكون أن دون تحــول العوائق من مجموعة أن غيــر
تمليه الذي على النحو المغــرب العربي في األوضاع
االقتصــاد ومعطيــات والجغرافيــا، حقائــق التاريــخ

واالجتماع. والسياسة
عن اإلعالن على ســنة عشــر خمســة إن مرور نحو
للوقوف كافية مــدة العربي توفر المغــرب قيــام اتحاد
اإلخفاق عناصر وكذا التكامل واالندماج، عناصر عند
والدوليــة األبعــاد اإلقليميــة ومختلــف والضعــف،
مســتقبل استشــراف بغية وذلك بالمنطقة؛ المحيطــة
في اإلســالمي العالم خريطة داخل العربــي المغرب

على المنطقة. الكبر القو تزايد منافسة ظل

مقومات .. العربــي المغــرب األول: المحــور
اإلخفاق وعناصر البناء،

التجارب  مــن العربي بنــاء المغــرب  تعــد تجربــة
صعيد منطقة على اإلقليمي مجال التكامل في المهمة
المحلية المقومات توافر من وبالرغم إفريقيا. شــمال
التكتل هــذا لقيام الثقافية) (السياســية، االقتصاديــة،
دون تحول المعوقــات من مجموعة فــإن ، يّ ــوِ هَ الجِ
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عن آمال التعبير مســتو في يكون حتى وتفعيله قيامه
االستجابة مستو وفي المغاربية، الشعوب وتطلعات

تواجهها المنطقة. للتحديات التي

البناء: مقومات -١
الخمس  الدول المغرب العربي بيــن اتحــاد  أنشــئ
فبراير في موريتانيا) ليبيا، تونس، الجزائر، (المغرب،
الدول الخمس جانب من محاولة ١٩٨٩، وذلــك في
موجة على غــرار بينها، فيمــا إقليمي لتكويــن اتحــاد
مجلس إنشــاء تم حيث آنــذاك؛ العربيــة االتحــادات
األردن)، اليمــن، العــراق، (مصر، العربــي التعــاون
العولمة، إلكراهات ضرورة االســتجابة إلى باإلضافة
انطلق الســياق هذا وضمن تكتل. من ذلك يتطلبه وما
إلى عدد ا اســتنادً المغاربية؛ االتحاديــة بنــاء التجربــة

السياســية المقومــات  مــن 
والثقافية: واالقتصادية

السياســية:  المقومــات  أ- 
العربي المغــرب اتحــاد  يعد 
التجمعات مسلسل في حلقة
القــارة داخــل  اإلقليميــة
فــي فاالتحــاد اإلفريقيــة.

٨٤ مليون نسمة،  سكانه إلى عدد يصل وضعه الراهن
مربع(٢)، متر كيلو ماليين ٦ إلى نحو مســاحته وتصل
بانتماء ا، سياســي� الجيوسياســي ســيتعزز هذا الفضاء
العربي المجــال الحضاري نفس إلى الخمس الــدول
مما المشترك. التاريخ لنفس وتقاســمها اإلســالمي،
المؤسســات لد ســواء االتحاد؛ ــخ فكرة ورسَّ ولَّد
من إلى فقط تحتاج وكونها الحكومية، وغير الحكومية
بغرض ليس المنطقة؛، قيادات من استخدامها يحسن
العام الصالح تحقيق أجــل من وإنما الزعامة، تحقيق
فرض الجماعيــة، ودون المصالــح من أو مجموعــة

المنطقة. دول على وصاية
طبيعية مميــزات البلــدان الخمســة وتكتســي هذه
مجموع في للعيان ظاهرة تضاريسها فوحدة متجانسة،

مناطق نفســه الوقت في وتمتلــك المغاربية، الــدول
مهمة؛ بحرية وواجهــة األطراف، صحراويــة مترامية
أكثر طوله المتوسط األبيض البحر على لها ســاحل إذ

على المحيط األطلســي يفوق  وآخر ٣٠٠٠ كلم، من
على  على مــا يزيد أنها تمتد كمــا ٢٠٠٠ كلم، طولــه
غربًا  من موريتانيا ا انطالقً الصحاري؛ من كلم ٤٠٠٠

ا. شرقً ليبيا إلى
والمناخية الطبيعيــة لتركيبتــه ا نظــرً وإجمــاالً فإنــه
ومصــادره والنباتيــة والحــرارة) األمطــار  (تســاقط 
المحروقات من المعدنية، وبخاصة ثرواتــه البحرية،
وغيــر الحديديــة  المعــادن إلــى  والغازيــة الســائلة 
ا. واضحً تماثالً المغرب العربي يشكل فإن الحديدية،
ا، شــرقً والســودان مصر إلى األطلســي فمن المحيط
ومالي والنيجــر تشــاد حتــى المتوســط ومــن البحر
التقاء نقطة يمثل المغرب العربــي جنوبًــا، والســنغال
الدولية، في االتصاالت مهمة
اســتراتيجي بموقــع  ويتمتــع

 (٣) مهم.
الدولــي المنــاخ أن كمــا 
الحرب بعد انتهاء واإلقليمــي
المزيــد نحــو يدفــع البــاردة،
تحقيق أجــل من مــن التعاون
العالمية. المتغيرات لمواكبة حتمية؛ كضرورة التكامل
المغرب العربي التحاد الوثيقة التأسيســية نصت وقد
أشــمل اندماج تحقيق االتحاد هو من أن الهدف على
يســمح نوعي�ا بيــن شــعوب المنطقة ممــا يعطيها وزنًا
وهو ما العالمي، التــوازن في الفعالة لهــا بالمســاهمة
التضامن د تجسِّ ملموســة إنجازات تحقيق يســتدعي

الشاملة. الوحدة لبناء كسبيل األقطار ال بين الفعَّ
أواصر األخوة لتنمية الســعي الميثاق على نص كما
حقوقها عن والدفاع وشــعوبها، األعضاء بين الــدول
واإلنصاف، العدالــة المســتند علــى وصيانة الســالم
على والعمل الميادين، كل في مشتركة وإقامة سياســة
والســلع والخدمات األشــخاص حرية تنقل تحقيــق
دبلوماسي.(٤)  تعاون وإقامة بينها، األموال ورؤوس

انتهاء بعد واإلقليمي الــدولــي المناخ
من المزيد نحو يدفع  الــبــاردة،  الحرب
التكامل كضرورة تحقيق أجل التعاون من

العالمية المتغيرات لمواكبة حتمية
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المغرب  منطقة االقتصادية: تتوفــر المقومــات ب-
-في التي الطبيعيــة الثــروات مــن العربــي على عدد
في أساســي�ا ا دورً تلعب أن حالة اســتغاللها- يمكــن
التكامل في مجال والسيما االقتصادية، التنمية عملية
والثروة المائية، الثروة جانب فإلى المنطقة. في األفقي
مهمة ومعادن طبيعيــة موارد المهمة توجد الســمكية
دّ من عَ فموريتانيا وحدها تُ كما أسلفنا الذكر كالحديد،
من الحديد، العالمي فــي االحتياطي العالم دول أكثر
كالذهب األخر المعــادن من العديد يوجد بها كمــا
االكتشــافات إضافــة إلــى والنحــاس والفوســفات؛
حســب والنفط، الغاز مجال فــي والضخمة األخيــرة
الشــواطئ بالتنقيب على المعنيــة آخــر االكتشــافات
المغاربي أربــاع اإلنتــاج ثالثــة وتنتــج  الموريتانيــة،

الحديد. من
كميات على العربــي المغرب منطقــة كمــا تحتوي
(الجزائر، النفط مجال في العربي االحتياطي من كبيرة
الجيولوجيــة األجنبيــة الدراســات تشــير ليبيــا)؛ إذ
كبيرة من كميــات على الصحــراء منطقة إلى احتــواء
بين القوية والمنافسة الصراع ر يفسِّ الذي األمر النفط،

واألمريكية. الفرنسية الشركات
الطبيعية بتنوع الموارد تتميز المنطقة أخر جهة من
في تحقيق اإلسهام ما من شأنه وهو ومعادن، نفط من
القدرة لتعزيز الميادين جميع فــي المتكامل االندماج

مواجهة التحديات المشتركة. على
الروافد  من تعــدد ج- المقومــات الثقافيــة: بالرغم
اللغة  أن إال (٥) العربــي المغــرب فــي منطقة الثقافيــة
كما المنطقة، أقطار جميع بين مشتركة لغة تُعد العربية
داخل األساســية المرجعية يظل اإلســالمي الدين أن
التعددية أن كما المنطقة، ســكان لد السائدة الثقافة
على قائمة السكاني النســيج داخل الموجودة العرقية

االنفصال. وليس االتصال
وجود الموحد، الثقافــي التجانس هذا يضاف إلــى
قرون، عبــر العربي المغــرب صقــل تاريــخ مشــترك
إلى يعود المغاربيــة للمجموعــة المشــترك فالتاريــخ

دخول اإلســالم الذي يعززه أن قبــل القديم؛ العصــر
المنطقة شــعوب األخوة بين أواصر تمتين في ســاهم
الذي حمل الغربــي االســتعمار قبل قرون عدة لمــدة

والتفكك. التجزئة مخططات معه
والعلوم اإليمان لنشر األوائل المسلمون وصل لقد
بقيادة ٦٤٧م عــام العربــي المغــرب إلى اإلســالمية
فقط(٦)، سنة بـ٢٥ الهجرة بعد بن ســعد، أي الله عبد
ا دورً لعب قد نافع بــن أن عقبة يســجل ولكن التاريخ
أصبحت والتي ٦٧٠م، القيروان ســنة بتأسيســه ا مهم�
حتــى مهمتــه وواصــل جديــدة،  عاصمــة إســالمية

المغرب األقصى.
تحرير  مثل: اإلســالم بها جاء التي القيم غالبيــة  إن
والعدالــة والتضامــن واألخــوة، والتســامح العبيــد 
والمســؤولية، االجتماعيــة والحريــة االجتماعيــة،
جعل اليومية، الحيــاة فــي القيم هذه وكذلــك تطبيــق
وبخاصة رحب، بصدر يســتقبلونه األصليين السكان
الفئات جميع بعد ما في م عَ ثم المحرومين، الســكان
المقاومات لبعض أنه تعــرض غير الوقت، مع مــرور
تلك منها الســكان البربــر، بعض قبل المحــدودة من

الكاهنة. قادتها التي
لبعــض  الحامليــن  المؤرخيــن بعــض  أن  غيــر   
يبرزون مــا غالبًا لإلســالم المعادية األيديولوجيــات
المســلمين يعتبر الــذي لتبريــر الطرح مثــال الكاهنة
لنشــر اإلسالم غزاة العربي المغرب إلى الذين قدموا
الذين العــرب وأن مثل ســابقيهم والحقيهم، مثلهــم
محتلون األول، القرن منــذ المهمة هذه لتأدية جــاؤوا
في لــزرع البلبلة الخلط هذا اعتماد تم وقد كغيرهــم،
لإلســالم الحضاري البعد تقليص ومحاولة العقــول،

الشريفة. النبوية والسنة القرآنية والتعاليم
البربر خضــع اإلســالم، الطوعــي فــي وبالدخــول
الكريم القرآن بها جاء التي وتعاليمه تعالى الله إلرادة
إذن باالنضمام يتعلق النبوية. إن األمر السنة لتها وفصَّ
دنيوي سياســي لنظام الخضوع إلــى حضارة، وليــس
مستعمرة ا العربي أبدً المغرب لم يعتبر ولذلك محدد؛



العالم اإلسالمي

ا طرفً ا يكن أبدً المشرق، ولم لإلمبراطورية العربية في
األمويين بين الخلفــاء ــا قائمً كان الــذي فــي الصراع
والذي بغــداد، في العباســيين والخلفــاء فــي دمشــق
وانتهى الميالدي، الثامــن القرن منتصف إلى  اســتمر

العباسيين. لصالح
كنظام اإلســالم العربــي المغــرب وهكــذا اعتنــق
تشــكل التي والقيم المبادئ من وكمجموعة مرجعي
العربي إلى انتماء المغرب الســلطة. إن شرعية أسسَ
على اإلسالمية الرقعة توســيع يعني اإلسالمي العالم
في نالحظ أن ويمكن والثقافي، الحضاري المستو
والثالث الثامن الميالديين القرنين بين أن الصدد هــذا
بجهود تميزت مرحلة في العربي المغرب دخل عشر،
تجاه المشرق استقالليته على للحفاظ وإرادة توحيدية
ودول كبر إمبراطوريــات تأســيس العربــي(٧). عبر
متماســكة قوية الدولة الموحدية) المرابطية، (الدولة
المنطقة؛ تجســيد خصوصية في حاســم دور كان لها

اإلسالمي.(٨)  العالم من ا جزءً باعتبارها
(باســتثناء الديني التعدد من العربي المغرب يخلــو
المغرب فــي بعــض المجموعــات اليهوديــة القليلــة
مما ذلك حماه وقد الجميع. دين فاإلســالم األقصى)
وفتن نعرات مــن هذا التعدد مثل عــن ينشــأ يمكن أن
المعاصر. الواقع الدولي من سمات أصبحت طائفية

مجموعات  بوجود فينحصر فيه العرقــي التعدد  أما
وأقلية والجزائــر، المغــرب فــي بربريــة (أمازيغيــة)
األقليات يختلف الجزائر. لكن وضع هذه في إباضية
أن العالم، ذلك دول فــي األقليات وضع عــن جذري�ا
أقرب يبدو وجود البربر- -حتى مع العربي المغــرب
عرقية لمشــكلة وجود فيه وال العرقي، التجانس إلــى

شأن. ذات
إلى العرب دخول ذلك إلى أنه مع في السبب ويعود
االندماج قوة البربر من وبين حصل بينهم المنطقة هذه
ا ذريعً ا االســتعمار إخفاقً إخفاق إلى أد والتفاعل ما
عرفته ما أن كمــا فــي حينه. البربرية النعــرة فــي إثارة
الســنوات األخيرة فــي العربي المغــرب بعــض دول

ا واقعً تعكس ال البربرية إثارة المشــكلة محاوالت من
داخلية  قوً يــه تغذِّ محض افتعال بل هو ــا، موضوعي�

واألهداف.(٩) األسباب خفية وخارجية غير
األقصى المغــرب يعد المثــال ســبيل وهكذا على
أساس على واألجناس؛ الثقافات بين ا للتالقي نموذجً
زت ركَّ وقد الواحد. الدين إطار في والوئام التآخي من
على اعتبار العربي المغرب التأسيســية التحاد الوثيقة
والتاريخية كمقومات أساسية األبعاد الدينية واللغوية
أشمل اندماج تسهيل في المساهمة شأنها من لالتحاد؛
التبادل أســس إقامة من ل يســهِّ بين شــعوبها، وهو ما

الثقافي. برامج للتعاون والثقافي، ووضع الفكري

اإلخفاق: عناصر -٢
فــي المغرب العربي، التكامل مقومات جانب إلــى
إخفاق المســئولة عن العوامل من العديد هنالك فــإن
طغيــان إلــى راجــع التكامــل فــي المنطقــة بعضهــا
االقتصادية والمعوقات الثنائية، السياســية الخالفات

: يّ وِ هَ الجِ تحقيق االندماج دون تحول التي
السياســية  العالقات الثنائية: تميزت الخالفــات أ-
االستقالل مرحلة بعد العربي المغرب أقطار بين البينية
جوهرها- -في الصحراء فمشكلة والتصعيد. بالتوتر
المغربي؛ الجزائــري الخــالف اســتمرار ناتجة عــن
والمســاند الداعــم بموقفهــا الجزائــر بفعــل تشــبّث
لقضية كانت كما االنفصالية(١٠)، البوليساريو لحركة
بدول ليبيا عالقــات ســلبية علــى تداعيات لوكيربــي

االتحاد. تكامل مسيرة وتراجع العربي، المغرب
األنظمة بين ناتجة عن التناقضات هذه الخالفات إن
نفس في والتــي تغذيها المنطقة، في آنذاك السياســية
مواجهة موضع كانت التي الحدودية الخالفات الوقت
وموريتانيا، والمغــرب جهة، مــن وليبيا بيــن الجزائر
الخالف لكــن جهــة ثانية. من والجزائــر والمغــرب
للوضع ا اســتمرارً يعد والذي الصحــراء، حول نــزاع
اســتقطب- هو الذي المغربي -الجزائري الخالفــي
داخل الصــراع حدة - األخيــرة ســنة خــالل الثالثين
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االعتــراف بمغربية الجزائــر رفض بســبب المنطقــة؛
لالســتعمار الصحراوية التي كانت خاضعة المناطــق
على سيادته ببســط المغرب (١١)، وتشبث األســباني

الصحراوية. األقاليم
الوحدة علــى مســار وتأثيرهــا - قضيــة الصحــراء
/٢/١٧ في العربي المغرب اتحاد إن ميالد المغاربية:
العالقات  إعــادة تطبيع بعد مراكش، جاء ١٩٨٩ فــي
،١٩٨٨ /٥/٦ في والجزائر الرباط بين الدبلوماســية
المغرب تاريخ في ا ا مهم� لت تغييرً شكَّ التي العودة هذه

العالقات  ١٩٧٥ تميــزت أنــه، ومنــذ ذلك العربــي،
هذا الصحــراء، قضيــة بالتوتــر بســبب بيــن البلديــن
حرب إلى بعــض األحيان في يؤدي كاد الذي التوتــر

الســيما بيــن البلديــن، مباشــرة
علــى تســتضيف الجزائــر وأن 
مخيمات «البوليساريو» أراضيها
القيادتين تينــدوف، لكن بمنطقة
إلى توصلتا والمغربية الجزائريــة
السياسية، توجهاتهما في التحكم
مواجهة أية لتجنب والعســكرية؛

حرب يذكر الزال منهما كال� وأن البلدين، خاصة بيــن
المغربي الجيشان فيها واجه والتي ،١٩٦٣ في الرمال
خلفتها التي الوخيمة والنتائــج والجزائــري بعضهما،

المواجهة.(١٢) هذه
يضــع يــزال وال ــا دائمً كان إن مشــكل الصحــراء
موقف المغاربية في بين الدول العالقات الدبلوماسية

لالتحاد. الوحدوية المسيرة ويعيق حرج،
لنهاية  المغاربية: كان وتداعياتهــا لوكيربي - قضيــة
الجماهيرية أمن على واضحة تداعيات الباردة الحرب
المغرب العربي، التحاد المكونة البلدان أحد الليبية،
صادق أن منــذ عليهــا جــوي حظــر وذلــك بفــرض
القــرار ٧٣١، ١٩٩٢ على ينايــر األمن فــي  مجلــس

.٧٤٨ القرار ثم
اتحاد مؤسســات هشاشــة تعبيــر عن أول لقــد كان
الموقف هــو التكتل، هذا العربي، وضعــف المغــرب

األمريكية األممية القــرارات إزاء والصامت الســلبي،
اتحاد دول بأمــن المسّ إلــى الحقيقة في التــي تهــدف
اقتصادي كتكتــل عليــه المغــرب العربــي، والقضــاء
وبالتالي المستقبل، في موحد عربي مغرب إلى يهدف
المغرب في منطقة والغربية األمريكية المصالح تهديد
المغاربي، الموقــف إزاء ليبيــا فعل ردّ فــكان العربــي،
ثانيًا ثــم االتحاد، مــن باالنســحاب التهديــد هــو أوالً
المغاربيــة(١٣)، بالعالقــات المكلفــة الــوزارة إلغــاء 
نحو الخارجية سياســتها فــي جديــد  وتكريــس توجه

اإلفريقية. القارة
تــأزم العالقات مسلســل إلى نضيف أن كما يمكن
موريتانيا، مع الدبلوماسية لعالقاتها قطع ليبيا الثنائية،
هــذه تطبيــع علــى ــا احتجاجً
السياســية لعالقاتهــا  األخيــرة

«إسرائيل». مع
اتحاد تأسيس كان إذا ، وإجماالً
على ســاعد قد المغــرب العربي
ا، مغاربي� الثنائية العالقــات تطبيع
تــزال ال  العالقــات هــذه  فــإن 
والتشكك الغموض، اســتمرار رواســب بين تتأرجح
األمر الخالفات السياســية، طغيــان بســب والحــذر؛
السياســي، التكتل من نوع دون تحقيــق الــذي يحول

االقتصادي. االندماج صعوبة يطرح وبالتالي
توافــر  مــن االقتصاديــة: بالرغــم ب- المعوقــات
المالئمة االقتصادية على اإلمكانات المغرب العربي
مازالت المــآل هــذا اقتصاديــة، إال أن لقيــام وحــدة
نذكر والمعوقــات، العراقيــل مــن  تعترضــه العديــد

بينها: من
للسياســة العمــودي الطابــع تغليــب اســتمرار  -
مازال  األفقــي: إذ علــى المنطقــة لــدول االقتصاديــة
من األكبر النصيب علــى األوروبي االتحاد يســتحوذ
وتجدر المغرب العربــي. لــدول الخارجيــة التجــارة
ل يشــكِّ المنطقة اقتصاديات تنوع قلة أن إلى اإلشــارة
متقلبة ويجعلهــا البينيــة، التجــارة تنشــيط عقبــة أمام

يشكل المنطقة اقتصاديات تنوع قلة
البينية، التجارة  تنشيط أمــام  عقبة
التقلب حسب  متقلبة ويجعلها 

الخارجية التجارة في الحاصل
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وهو الخارجية، التجارة في الحاصل التقلب حســب
مع اتفاقياتها شــروطها في لفرض أوروبا ما اســتغلته

إلى:  أد المنطقة مما
المغاربية. المبادالت التجارية البينية انخفاض -

لالســتثمارات ملمــوس تشــجيع  أي غيــاب  - 
المغاربية. البينية

التجاريــة، بحيث في المبادالت ضعــف هيــكل – 
شــريك ثالث، عبر التجارية المبــادالت تمــر العــادة
المثال، سبيل فعلى األوروبي، االتحاد يكون غالبًا ما
من  وارداتها ٥ % مــن الجزائــر المغــرب من يســتورد
قيمته تزيد مــا يســتورد حين في النفطية، المشــتقات
من  السلعة من نفس درهم ٢٫٥ مليون عن اإلجمالية
وارداتها  من % ٢ من أقــل الجزائر الخارج، وتســتورد
ما تســتورد حين المغرب، فــي مــن مــن الحوامــض
الغذائية من  الســلع دوالر(١٤) مــن مالييــن ٥ قيمتــه
وتعد المنطقة، فــي نَّع صَ مُ بعضها االتحاد األوروبــي
وتونس وليبيا الجزائــر ألســواق ر صدِّ مُ أكبر أســبانيا
الموريتانية، الشواطئ من القادمة الســمكية من الثروة
تصنيع العالم. ويتم الشــواطئ فــي أغنى من التي تعد
المنطقة لدول أوروبا لتصدر الموريتانية في  األسماك

مضاعفة. بأسعار
السلعية، المنتجات بعض في التماثل هنالك ا وأخيرً

بينها. فيما حادة منافسة في تدخل جعلها مما
في غياب أســهمت مجتمعة، العوامل هــذه إن كل
بين متكامل اقتصــادي تعــاون لقيــام أجــواء مالئمــة
المنافســة تحديات لمواجهة العربي؛ المغرب أقطــار
بعد تأثيرها اشتد التي االقتصادية والعولمة األوروبية

الباردة. الحرب انتهاء

وأبعادہ العربــي المغرب الثانــي: المحــور
اإلقليمية:

للمغرب المتميز الجيوسياسي الموقع اعتبار يمكن
وحــوض البحر إفريقيــا، شــمال من العربــي كجــزء
جنوبًا وامتداده أوروبــا، من وقربه المتوســط األبيض
رئيســية في محددات اإلفريقية، بمثابــة نحــو القــارة

حاليًا، المنطقة اإلقليميــة في التفاعالت حجم إدراك
بالمنافســة بالجــوار األوروبي أو األمــر ســواء تعلق
أو النفوذ، مواقع على للحصول األوروبيــة األمريكية
) األطلسي الحلف شمال منظمة مع بالحوار يرتبط ما
مع إفريقيا بمسلســل التقارب يتعلق ما ا وأخيرً الناتو)،
الجديدة اإلفريقية المبــادرة آلية عبر الصحراء جنــوب
طريق عن أو -بالنيبــاد- ا اختصــارً المعروفة للتنميــة
المغرب من دوالً يضم الذي الجديد اإلقليمي التجمع
تجمع عليه يطلق والذي والصحراء، والساحل العربي

والصحراء. الساحل مجموعة أو صاد) (سين-
العالقات  ارتبطت األوروبي: الجوار مع التفاعل أ-
التاريخية المحطات من بالعديــد المغاربية األوروبية
ســتينيات فترة إلى تعود التي المتجددة، واالتفاقيات
شــهدت أن حقبة التســعينيات غير القــرن الماضــي،
االتحــاد بتبنــي العالقــات هــذه فــي ا ا جديــدً مســارً
بالشراكة الخاصة ،١٩٩٥ األوروبي لمبادرة برشلونة
بتوقيع المسلســل هــذا كلل وقــد األورومتوســطية،
شــراكة علــى اتفاقيــات وتونــس  كل مــن المغــرب
والسياســي  األمنــي  التعــاون تهــم أوروبــا، مــع    

(١٥) واالجتماعي. واالقتصادي
بفترة يمر اليــوم كاتحاد العربــي المغرب إن واقــع
والقلــق فــي الحيــرة عصيبــة ودقيقــة؛ تبعــث علــى
بنائها التنســيقي الراهنــة في المغاربية فهــم الظاهــرة
طموح في أخــر جهة مــن جهة، ومــن االقتصــادي
الحياة في الفاعل التأثيــر الحية ذات وقواها شــعوبها
االتحاد أو الوحدة، من نوع إلى واالقتصادية السياسية
جغرافي أفقــي توســع مخططة، قوامها وفق مراحــل
اندماج شروط وظروف موضوعي لتحقيق وعمودي

وتراكمي. تدريجي اقتصادي
أو العالقة هذه إلرساء التوجه هذا ونوعية طبيعة إن
تقتضيها المغاربية للمجموعــة البينية العالقات بدايــة
التي الدولية وتســتلزمها حتميــة التطور على الســاحة
االقتصادية والمجموعات االقتصادية التكتالت تفرز
أقطار يواجه األوروبي الــذي كاالتحــاد والسياســية،
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                         د/ عبد العلي حامي الدين

حوض علــى خــالل اإلطالل مــن العربــي المغــرب
المتوسط. األبيض البحر

بسلوكها  المغاربية األطراف إن هنا يمكن القول: من
القادرة الموحدة إلى مستو الجبهة قَ تَرْ لم االنفرادي

فــرض وجودها كمخاطب على
الطرف في مواجهة ومؤثر وحيد
في المتمثل الموحــد األوروبي

األوروبي. االتحاد
فــي أن مــن شــك ولــم يعــد
تبدي ال المجموعــة األوروبيــة

الخمســة التحاد األطــراف مع التعامــل رغبتهــا فــي
إطار فــي ســواء المغــرب العربــي بصــورة منفــردة،
المتوســطية؛ المقاربة إطار في أو األولى، االتفاقيات
العربي، المغرب اتحــاد ظهور ولو مع أنه العتقادهــا
البلدان لسياســات تنســيق احتماالت عن فالحديــث

(١٦) الوهم. باب من هو المختلفة المغاربية
والضعف ظــل الهشاشــة وفي آخــر، ومــن جانب
إلى الخمس الدول تتجه المغاربي، لالتحاد المؤسسي
اإلقليم، داخل أكثر من التنســيق مع الخارج، التعاون
دول وبين بينها للتنســيق فيما االتحاد هذا واســتخدام
حول (٥+٥) يعــرف بحوار ما في األوروبي االتحــاد
الســرية، الهجرة (اإلرهاب، األمنية القضايا مــن عدد
من خمس دول يضــم والذي الجريمــة المنظمــة..)،
إيطاليا، البرتغال، فرنسا، أســبانيا، ) المتوسط شــمال
المتوســط تشــمل جنوب من دول وخمس مالطــا)،
،(١٧) ليبيــا) تونس، الجزائر، (موريتانيــا، المغــرب،
إال االهتمــام، من الكثيــر المغاربيــة وتوليــه الــدول
كمدخل بــه االهتمام مــن القدر نفــس ولــي أنهــا ال تُ
لالتحــاد المغاربــي، كفرصة ودعم إقليمــي لتعــاون
التوترات عــن حيــوي وبعيد  متاحــة للتنســيق في أمر

السياسية واألمنية.
ب-المغرب العربيتحتمجهرالمنافسة األمريكية
بالضفة  األوروبــي االهتمــام تزايــد األوروبيــة: أمــام
األبيض المتوســط، باشــرت البحر لحوض الجنوبية

الستمالة جديدة اســتراتجية رســم األمريكية اإلدارة
واشــنطن أعلنــت (١٨)، وهكــذا المغاربيــة البلــدان
جديــدة للتعاون مبــادرة عــن فــي نهاية التســعينيات
تعزيز تروم ،(١٩٩٨ ( مبادرة إيزنشــتات االقتصــادي
التجارية العالقــات أواصــر
المغرب وتونس كل من بين
وموريتانيــا. والجزائــر
األمريكي الرهــان واســتمر
بتوقيــع المنطقــة علــى 
األمريكية المتحدة الواليات
الســلع تهم الحر للتبــادل اتفاقية علــى مــع المغــرب
والخدماتسعيًامنهاوراءبسطمعالمنفوذهافيمنطقة
المتوسط األبيض، حوض البحر وغرب إفريقيا شمال
الوجود التنافســية االقتصادية أمــام مكانتهــا  وتعزيــز

(١٩) األوروبي.
عن  جورج بــوش األمريكــي الرئيــس  كمــا أعلــن
المغرب صفة منح األمريكية المتحدة قرار الواليــات
األطلســي، الحلف منظمة خارج اســتراتيجي حليف
تمنح السياســي- طابعها إلى -باإلضافــة وهــي صفة
من الدول األســلحة لشراء هامة تســهيالت للمغرب
الجيش المغربي وتجعل الحلف، هذا المشــاركة في
أكبر يعتبر الذي الحلف قوات مع التدريب من يستفيد
حلف انهيار بعــد العالم؛ في عســكري حلف وأقو

االشتراكي. المعسكر دول يضم كان الذي وارسو
بها كذلك تتمتع الصفة هذه أن إلى اإلشارة وتجدر
وكوريا والفلبين ونيوزيلندا، وأســتراليا اليابان كل من
وفي والتايالنــد و«إســرائيل»، وباكســتان، الجنوبيــة

واألردن. ومصر الكويت العربي العالم
القــرار األمريكي فصل يجب ال آخــر جانب ومــن
العربي، المغــرب فــي منطقة النفوذ تعزيــز عــن لعبة
األول المقام في األمريكية الدبلوماســية واســتهداف
الزعامة يهــدد الذي األوروبي االتحــاد دور تحجيــم
التوازن لعبة على تكريس عالوة . مســتقبالً األمريكية
فالواليــات والجزائــر. المغــرب بيــن فــي المنطقــة

االنفرادي بسلوكها المغاربية  األطراف
الموحدة الجبهة مستو إلى قَ ــرْ تَ لم 
كمخاطب وجودها  فرض على القادرة 

ومؤثر وحيد
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النفطية الشــركات ضغط تحــت األمريكية المتحــدة
من ناحية تر في الجزائــر دولة اســتراتجية الكبــر
الجزائر، مع العالقــات تعزيز إلى تســعى فهي النفط،
صداقتها علــى الحفاظ تريد فهــي الوقت وفــي نفس

المغرب. الكالسيكية مع
األطلســي: الحلف مــع منظمة شــمال ج- الحــوار
في يعتمد أن الحلف الصــدد، هذا في اإلشــارة تجدر
البحر دول جنوب حوض اســتراتجيته آلية للحوار مع
سنة تشكيلها منذ هذه القناة لكن األبيض المتوســط،

إيجابية. حصيلة تقدم أية لم اليوم إلى ١٩٩٤
التي  األهــداف ظل في ا أيضً الشــراكة هذه  وتأتــي
تفكك بعــد تحقيقها إلــى يســعى الحلف األطلســي
على ا خطــرً يشــكل الــذي كان االتحــاد الســوفييتي،
الحلف شــمال فأصبحــت منظمــة الــدول الغربيــة،
حدّ ولوضع واضــح المعالــم. عدو بدون األطلســي
الدول اتفقت اســتمراره، جــدو لالنتقــادات حول
الحلف، ورســم أهداف تغيير ضرورة األعضــاء على
الدولية وعلى المنظمــات مــع جديد سياســة تعــاون
كل في ا تحديدً ذلك وتبين المتحدة. األمم رأسها هيئة
ره سطّ ضمن ما ومن أفغانستان، من كوســوفو وحرب
واالستعداد اإلرهاب والمخدرات، مكافحة الحلف:

لمواجهة الكوارث الطبيعية والهجرة السرية.
من وموريتانيا وتونــس والجزائــر وتعــد المغــرب
األجنــدة، الســيما أمام فــي هــذه الــدول الحاضــرة
أمني مفهــوم بلــورة في المتوســطية  فشــل المقاربــة

(٢٠) المنطقة. في
هذا  رصد اإلفريقي: يمكــن د- التفاعــل المغاربــي
الجديدة الشــراكة أو مســتويين: النيبــاد عبر التفاعــل
والصحــراء تجمــع الســاحل لتنميــة إفريقيــا، ودور

التفاعل. هذا في تعزيز صاد) سين- (تجمع
NEPAD هي  النيباد مبادرة األول، المســتو فعلى
اإلفريقية، القارة في المطروحة التنميــة مبادرات آخر
برنامج بإدمــاج لها النهائيــة الصيغــة وقــد تم إعــالن

صاغته الذي -مــاب- إفريقيا إلنعاش األلفية شــراكة
صاغتهــا التــي وخطــة «أوميجــا» جنــوب إفريقيــا،
صاغتها التي إفريقيا إلنعاش التعاهد ووثيقة السنغال،
لألمم التابعة إلفريقيــا االقتصادية اللجنــة ســكرتارية

.٢٠٠١ المتحدة في أكتوبر
األساســية- وثيقتها جاء في -كما هــي والمبادرة،
رؤية أساس على األفارقة يقوم القادة جانب تعهد من
واجبًا عليهــم ومشــترك بأن راســخ مشــتركة واعتقاد
بلدانهم -بصورة ووضــع الفقر، علــى للقضاء ــا لح� مُ
االقتصادي النمــو من مســار على وجماعية- فرديــة
في وإيجابية بفعالية والمشــاركة المستدامة، والتنمية

االقتصاد العالمي.(٢١) 
المغاربية للدول الرســمية صعيد المواقف على أما
الدول مــن فالجزائــر متباينــة، فهــي تجــاه المبــادرة
البشــرية، الموارد ملف تتولى إذ للمبادرة؛ المؤسســة
في إفريقيــا ونيجيريا جنــوب مــن وشــاركت مع كل
اإلفريقية القمــة من بتكليــف «ماب» صياغــة مبــادرة
الجزائري االهتمــام د مهَّ وقد ،٢٠٠٠ عــام في لومي
لرئيس كنائــب بوتفليقة الرئيــس الختيــار بالمبــادرة
(٢٢) النيباد. وحكومات دول لرؤساء التنفيذية اللجنة
على المبادرة ال تؤيد ليبيا أن بدا أخــر ناحية ومن
غربية معايير تتبنى ألنها استعماري؛ مشروع أنها أساس
و«الديمقراطية»، الرشــيد» «الحكم مفاهيم من قبيــل
المبادرة بخطــورة الوعي نشــر من البد أنه واعتبــرت
أما القــارة. كافــة دول الشــعبي فــي علــى المســتو
بشــكل للمبادرة يبدي تأييده فهــو المغربي الموقــف
النضمامه الجزائــري الرفض مــن بالرغم حماســي؛
المغربي االنخراط على حريصة الســنغال لكن إليها،

(٢٣) المبادرة. في
دول الساحل تجمع فإن الثاني، المســتو على أما

إفريقية  ٢٢ دولة عضويتــه في يضم الذي والصحــراء
إلى إضافــة وتونس، المغــرب فيهــا بمــا ومغاربيــة،
المشــتركة للشرق كالســوق فرعية؛ إفريقية تجمعات
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االقتصادية والجماعة «كوميسا»، اإلفريقي والجنوب
بعدم يتميــز فهــو «إيكــواس»، لــدول غــرب إفريقيــا
لعدم ا نظــرً فيــه؛ الــدول المغاربيــة  انخــراط جميــع

مشاركة الجزائر.        
التجمع عام ١٩٩٨، هذا لتأســيس ليبيا بادرت  فقد
والبحث لوكيربي، أزمة بعد الدولية عزلتها لفك وذلك
بعد القاريّ الصعيد علــى اإلقليمي نفوذها تعزيز عــن
مرور من بالرغم غير أنه العالم العربي. عنها تخلى أن
من يعاني فإنه على إنشــاء هذا التجمع، عقد ما يقارب
وبرامجه، مشروعاته تنفيذ يعتري الذي الواضح البطء
االقتصــادي، بينما بالشــق المتعلقــة وبخاصــة تلــك
من عداها ما على واألمنية القضايا السياســية هيمنــت
لَّ جُ التجمع يعطيها أن يفترض كان تنمويــة؛ أجندات

معظم والبطالة في الفقر انتشــار مع اهتمامه، الســيما
التجمع. دول

والعالم العربــي المغرب الثالــث: المحور
استشرافية: اإلسالمي-رؤية

المشتركة المصالح حجم تتضح ســبق ما خالل من
اإلمكانيــات وتبــرز العربــي، المغــرب دول  بيــن 
بإمكانها-إذا التــي العملية والمؤشــرات الموضوعية
تحويل في تســهم الشــروط-أن من مجموعة توفرت
رهانات ذات قــوة إقليمية إلى العربي المغرب منطقة

.كبر استراتيجية

مهمة لبنة يشــكل أن يمكن العربي إن بنــاء المغرب
بالنظر الغد)، (عمالق بناء العالم اإلسالمي صرح في
المعدنية، والثــروات االقتصاديــة، إلــى المؤهــالت
عن فضالً المنطقة، به تتميز الذي الجغرافي والموقــع

الهائلة. الديموغرافية القوة
نستشــرف أن ســنحاول المنطلــق هــذا ومــن 
العربي، المغــرب لمســتقبل الســيناريوهات الممكنة
والبعيد، ونســتند والمتوســط القريــب على المــد
المعطيــات علــى الســيناريوهات هــذه رســم  فــي 
المتغيرات والتي تشــمل الوقت الراهن، في المتوفرة
المغرب أقطــار ــت مسَّ التي السياســية والتحــوالت
عن ديناميات تعبر األخيرة، والتــي في اآلونة العربــي
تســريعها في طور التبلور، وربما تســاهم محلية فــي
الــدول بمشــاريع المرتهنــة االرتباطــات طبيعــة 
تنافس وبناء منطقــة باعتبارها المنطقــة، في العظمــى
المتحــدة الواليــات مــن كل بيــن نفــوذ اســتراتيجي

في السابقة والدول االســتعمارية من جهة، األمريكية
.أخر جهة مــن وأســبانيا فرنســا ا وتحديدً المنطقة،

ســيناريوهات ثالثة سنرســم وبنــاء عليــه
العربــي: المغــرب مســتقبل الستشــراف

من التجزئة. والمزيد سيناريو الجمود -١
٢- سيناريو التنسيق واالندماج.       

المغاربية. الوحدة إنجاز سيناريو -٣
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مــن والمزيــد الجمــود األول: الســيناريو
التجزئة:

ربما بــل الجمــود، ســيناريو هــو األول الســيناريو
الســيناريو مرتبط وهذا والتفكك، التجزئة من المزيد
الجزائرية المغربيــة العالقات بتوتــر بدرجة أساســية

خلفية مشكلة الصحراء. على
المغــرب أن المعلــوم فمــن 
الذاتي الحكم منــح بمقترح تقدم
مــا وهــو الصحراويــة، لألقاليــم
صالحيــات عــن التنــازل يعنــي 
إلدارة الصحراويين لفائدة واسعة
صيغة وهــي المحليــة، شــؤونهم
االســتقالل، مطلــب مــن قريبــة

االنفصال، مطلــب عن الوقت نفس فــي بعيدة لكنهــا
الحكــم نظــام ألن الوجــه للجميــع؛ وســتحفظ مــاء
كان الــذي البســيط اإلدماج مطلــب يتجاوز الذاتــي
االنفصال مطلــب يتجاوز المغرب، كمــا يرمــي إليــه
البوليزاريو جبهة به تتمسك الذي النهائي  واالستقالل

بالجزائر. مدعومة
إلى المقتــرح خــالل هــذا مــن فالمغــرب يســعى
الصحراويــة األقاليــم علــى المعنويــة بســط ســيادته
الســلطة المركزية، مــن معتبر جــزء عن مــع التنــازل
بالنظر المغــرب أن يقدمه يمكــن تنــازل وهــو أقصى
بل راســخ، وطني بإجماع الصحــراء الرتبــاط قضية
السياســي المغربي، النظام بشــرعية ا أيضً وارتباطهــا
البالد، وحــدة دســتوري�ا عن المســؤول هو فالملــك
دائرة فــي الدولة، واســتمرارها لــدوام  وهــو الضامن

حدودها الحقة.(٢٤)
لمجلس سابق بقرار التذكير يجدر السياق هذا وفي
«ســوف يفرض  أنه على فيــه د ٢٠٠٣ أكّ ســنة األمــن
تتوافق لم إذا حالــة األطــراف المعنية في على الحــل
وهو ما للتسوية»، بها خاصة أسس على األطراف هذه
هذه على المتحدة األمم من ضغط بمثابة آنذاك بــر اعتُ
دفعها بهدف ا) تحديــدً والجزائر (المغرب األطــراف

دون الصحراء تسوية لقضية ثنائية عن بصورة للبحث
(٢٥) الدولي. المنتظم من تدخل

حال فشــلت في أنــه اليــوم وليــس مــن المســتبعد
الذاتي الحكم نظام إقــرار في األخيرة الفرصة جهــود
المنطقة أن تشــهد ونهائي، كحل دائم للصحراوييــن،
اســتراتيجيات الدول أمــام االنكشــاف المزيــد مــن

في اتجاه: الكبر، إما
من والمزيد الصراع تأبيد -
أي المتنازعة، األطراف إنهاك
وال غالب ال اســتمرار وضع
القــو واســتمرار مغلــوب،
كســب المزيــد الكبــر فــي
إصرار أمــام التنــازالت،  من 
علــى المتنازعــة األطــراف

المنطقة. في اإلقليمية الزعامة
أو:

الذي لصالــح الطــرف النــزاع - التدخــل لحســم
المصالح مع ويتناغــم التنازالت، من قــدر أكبر يقدم
االستراتيجية للدولالكبر،وهنايمكن أننفهمحجم
للمنطقة المــوارد الطبيعيــة في الحاصل االســتنزاف
من المغربية....) السمكية والثروة الجزائري، (النفط

جحفة. المُ االتفاقيات من العديد اء جرّ

التنســيق ســيناريو الثانــي: الســيناريو
واالندماج:

في  الــروح بعث أمل علــى مفتوح  وهــو ســيناريو
عــن صيــغ والبحــث العربــي، مؤسســات المغــرب
على قادر قوي إقليمي تكتل مقومــات جديدة إلحياء

المنطقة. شعوب وآمال لتطلعات االستجابة
إنجاز أجل مــن لإلســراع تدعو أســباب  هناك عدة

التحول: هذا
أصبحت من  الكبر التكتــالت الســبب األول: أن
تتحكم الذي المعاصــر، العالم االندماج في ســمات
ســياق في العالم دول وانخراط فيــه آليات العولمــة،

نزاع الصحراء، والذي الخالف حول
الخالفي للوضع ا  ــرارً ــم ــت اس يعد 
ــذي ال هــو ــري ــجــزائ ال – المغربي
األخيرة الثالثين سنة خالل استقطب

المنطقة داخل الصراع حدة
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ضرورة أصبح التكتل أن يعنــي واحد، مما اقتصــادي
النظام ال في الفعّ االنخراط مســتلزمات ومن حتمية،

العالمي. االقتصادي
اتفاقيات  في المنطقة دول انخراط الثاني: أن السبب
الحر التبادل األورومتوسطية، وفي اتفاقيات الشــراكة
في يزيد شــأنه أن مــن منفرد بشــكل مــع دول كبــر
ما يفرض وهــو المنطقة، دول اقتصاديــات إضعــاف
من قــدر أكبر واالندمــاج لتحصيــل عليهــا التنســيق
التنافسية قدرتها وتعزيز والنتائج اإليجابية، المكاسب
االقتصادية القوية التكتالت التفاوضي أمام وموقعهــا

بها. المحيطة
المنطقة دول تدعــو واقعية أخــر وهناك أســباب
للتنسيق واالندماج،وبلورةسياساتمشتركةلمواجهة
والهجرة باألمــن التحديــات المرتبطــة العديــد مــن
األولى بالدرجة تراعي مغاربية رؤيــة والتصحر، وفق

مصالح شعوب المنطقة.                             
ســبيل على المنطقة في إشــكالية األمن أخذنا فــإذا
نظرة من االنطالق علــى نراهن أن يمكن المثــال، فال
على مغاربي كل قطــر أمــن على تركز ضيقــة ريــة طْ قُ
إلى وبالنظر الحالية، السياســية حدوده في إطار حــدة
أقطار ذلك أن اإلقليمية؛ وارتباطاته السياسية التزاماته
يمكن وال واحــدة، أمنية تحديات المغــرب تواجهها
األقطار أمن عــن بمعزل مغاربي طر قُ أيّ أمــن تصور

  .المغاربية األخر
بواقع يرتبــط وطني لألمــن، «مفهــوم ــا هنــاك طبعً
كيانــات ذات مســتقلة أقطــار عربيــة إلــى التجزئــة 
دولية وارتباطات حدود من بذلك يتعلق وما  متميــزة،

                        (٢٦) خارجية». وسياسية
التفكير  ضرورة يلغي ال أن عليه التجزئة واقع لكن
ألن األمن؛ لمفهــوم موحدة مغاربية رؤيــة فــي بلورة
المغرب في دولة ألي يمكن بأنــه االعتقاد الخطأ من
الــدول عــن أمــن بمعــزل أمنهــا العربــي أن تحقــق
الجارية األحداث بها تشــهد النتيجة المجاورة، وهذه

(٢٧) المنطقة. في

الوحدة  إنجاز ســيناريو الثالث:  الســيناريو
مــع العالــم االندمــاج أفــق المغاربيــة فــي

اإلسالمي:

التوقع في هذا على قرب إنجاز يؤشــر ما هناك ليس
.المد بعيد وبالتالي فهو ســيناريو الراهــن، الوقــت
السيناريوهات بين من كسيناريو طرحه مشروعية لكن

التالية: الفرضية من نابع المتوقعة
األنظمة بيــن التقــارب مؤشــرات كلمــا ارتفعــت
التطــور محــاوالت ونجحــت المنطقــة، وشــعوب 
تحظــى أنظمــة الحكــم إلــى الديمقراطــي لتحمــل
بناء جهــود نجحت كلمــا والديمقراطيــة، بالشــرعية
ســنحاول الســياق هذا وفي الكبير. العربي المغــرب
بعض المعطيات اإلمكانيات التي تتيحها بعــض إبراز

في المنطقة. السياسي التحول المرتبطة بآفاق
الديمقراطي  التحول المعطيات: تجربة هذه بين ومن
فــي الديمقراطــي االنتقــال فــي المغــرب، وبــوادر
في المصالحة لمسلســل النســبي والنجاح موريتانيا،
بعض بروز مع ليبيا، المصالحة فــي وبوادر الجزائــر،
األولى المالمح وظهــور لفائدة التغيير، المؤشــرات
تونس. في والحقوقية المدنية الممانعة مظاهر لبعض
السياســية بالحياة المرتبطة المعطيات بحيث تفيــد
عقدها المزمــع التشــريعية أن االنتخابــات المغربيــة
التيار ا من جــزءً تحمل أن يمكــن الســنة في بحر هذه
المسؤولية موقع العام، من تدبير الشأن إلى اإلسالمي
قــو سياســية مــع بالتحالــف ــا طبعً الحكوميــة  -
ديناميكية يطلــق أن شــأنه من ما (٢٨)، وهو -أخــر
على انعكاســات إيجابية لها ستكون سياســية جديدة
للتيار النســبي التحرر إلى بالنظر المغاربيــة، الوحــدة
الوطنيــة والنزعــة التجزئــة خطــاب اإلســالمي مــن
في السياســية االتجاهات مختلف ــا أن علمً الضيقــة،
بناء أن السياســية علــى خطاباتها المغــرب تعبــر فــي
البــد منها؛ اســتراتيجية خطوة هــو العربي المغــرب
أن العائق غير المحدقة بالمنطقة، لمواجهة التحديات
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الداعم الجزائري الموقــف هو الجميع لــد الوحيد
لجبهة البوليزاريو في الصحراء.    

فــي الرئاســية االنتخابــات وينتظــر الموريتانيــون
خطاب ومتانة جديــة مد للحكم على مارس شــهر
المجلس بتســويقه يقوم الذي الديمقراطي، االنتقــال
بعــد ــا والديمقراطيــة، خصوصً العســكري للعدالــة
مختلف طرف من عنها التعبير تم التي مظاهر االرتياح
التي والشــفافية النزاهة ظروف بخصوص األطراف،
األخيرة، والبلدية التشــريعية االنتخابات في ســادت
قو فيها حصلت والتي الدوليين، المراقبين بشــهادة
عدد المقاعد من األولى الرتبة على السابقة المعارضة

المحصل عليها.(*)
النســبي لخيار النجاح أن كما
وعودة الجزائر، المصالحة فــي
قادة من الوازنة األســماء بعض
إلى لإلنقــاذ اإلســالمية الجبهة
كبير عدد وإطالق سراح البالد،
اإلســالمي، التيار مــن معتقلــي
انطالق بــوادر يحمل أن يمكــن
السياســية للحياة دورة جديــدة

اإلســالمية الجبهة نجحت إذا ا خصوصً الديمقراطية،
إيجاد وفــي مرنة، سياســية بلــورة رؤيــة لإلنقــاذ في
الهادئ االنســياب بمقتضاها تســتطيع صيغة مناســبة
فمن الجزائــري(٢٩)؛ السياســي الوطني في المشــهد
التاريخي (الرمــز مدنــي عبــاس الشــيخ المعلــوم أن
اتحاد المغرب من إيجابيــة له مواقف كانت للجبهــة)
لفائدة مغربية عبر عن تصريحات أن له العربي، وسبق
الحسن بالملك الراحل التقى أن الصحراء، وســبق له

التي  مراكش ســفينة ظهر ١٩٩٠ على الثاني في ســنة
انعقدت القمة العربية التي العاهل المغربي إلى  أقلت

آنذاك.   بالجزائر
السياســة في التحول مؤشــرات فــإن أمــا فــي ليبيا
واضحة المســتو اإلقليمي أصبحت على الخارجية
مــن ليبيــا انتقلــت بحيــث األخيــرة، فــي الســنوات

مشــاكل لها جلبت التي الثوريــة سياســات الماضــي
تؤمن بخصوصية الجوار، إلى دولــة دول مــع عديدة
جبهة عن دعم وتراجعت مجاورة، كل دولة توجهات
الثنائية عالقاتها تحسين في ساهم ما وهو البوليزاريو،

مع المغرب.                    
أماعلىالصعيدالداخلي فإنتصريحاتالمسؤولين
نجل اإلســالم ســيما تصريحات ســيف وال الليبيين،
السياسي، أن مسلســل اإلصالح تفيد القذافي، العقيد
الحريات سيشهد اإلنسان، وإطالق حقوق وموضوع
بتدشين بوادر انطلقت في المســتقبل، نوعية تطورات
واإلخوان المســلمين، الليبي النظــام بين المصالحــة
العامــل دور االعتبــار بعيــن األخــذ ضــرورة مــع 
بهذه اإلســراع فــي الخارجــي
ليبيا وأن ا خصوصً التحــوالت؛
األخيــرة الســنوات بــدت فــي
على صورتها بتحســين مهتمــة
الخارجــي؛ لتجاوز المســتو
التي الضغوطات مــن مجموعة
المرحلة السابقة، منها في عانت
وما الشهيرة، لوكيربي أزمة بعد
على انعكس بشكل سلبي من حصار اقتصادي أعقبها

المواطن الليبي.
النظام انغالق مظاهر اســتمرار فرغم تونس في أمــا
لحقوق جســيمة انتهاكات من يرافقه ومــا السياســي،
السياســي مؤشــرات لالنفتاح بروز وعدم اإلنســان،
مظاهــر الممانعة بعض فــإن المنظور، علــى المــد
أن يعني ما وهو البروز، في والحقوقية بــدأت المدنية
والمدنية السياسية تنظيماته -عبر التونســي المجتمع
مبادرة يستعيد أن يحاول السياسي- للنظام المعارضة
دينامكية أفق إطــالق في جديــد من الفعل السياســي
بعد ا خصوصً الداخلــي، السياســي جديــدة للتدافــع
اآلونة العنيف في السياســي التعبير مظاهر بعض  بروز
بعض الشباب تشجيع شأنها والتي من األخيرة (٣٠)،
استحالة أمام السياسي العنف لغة تبني على الغاضب
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مع بالعالقة المرتبطة العناصر إن 
وضعيفة هزيلة تبدو الدول اإلسالمية
المرتبطة المؤشرات بعض باستثناء
اتفاقية على وتركيا المغرب بتوقيع

.٢٠٠٦ سنة خالل الحر التبادل



مساوي عادل د/  المغرب العربي -
                         د/ عبد العلي حامي الدين

للمصداقية الفاقــدة المؤسســات داخــل العمل مــن
الدولة ا داخــل أطرافً يدفــع قــد ما وهــو ولالحتــرام.
هامش فسح تروم معتدلة أطروحة تبني إلى التونســية
جديدة دماء وضخّ المجتمع، أمام السياســي للتنفيس

شرعية النظام السياسي. في
المنطقة، في الحاصلة السياسية المعطيات سرد إن
نابعمن ورصدعناصرالتطورالديمقراطيالمرتبطةبها
وبالتالي العربي- المغرب بناء في اإلخفاق أن إدراكنا
راجع اإلسالمي- العالم لالنفتاح على استراتيجية بناء
طغيان وإلى السياســي، العامل إلى األولــى بالدرجة
على للشرعية المفتقرة لألنظمة السياســية الحسابات

وطموحاتها. الشعوب تطلعات حساب
العناصــر فــإن االقتصــادي المســتو أمــا علــى 
هزيلة تبدو اإلســالمية الدول مــع بالعالقة المرتبطــة
المؤشرات المرتبطة بتوقيع باســتثناء بعض وضعيفة،
خالل ســنة الحر التبادل اتفاقية على وتركيا المغــرب
المبادالت حجم المتوقع أن ترفع مــن ٢٠٠٦، والتي
بحيث البلدين، بين االستثمار وحجم بينهما التجارية
قبل في المغرب التركيــة االســتثمارات ال يزيد حجم
١٦٫٣ مليون درهم ســنة  االتفاقية عــن هــذه توقيــع
يعادل ما تركيا المغرب إلى يصــدر ٢٠٠٣(٣١)، بينما

. مليون درهم ٤٦٩٫٣
بيــن الجزائر مهم اقتصادي تعــاون أي وفــي غياب
بين األخــوة والصداقة اتفاقية توقيــع وتركيــا الحظنا
ضد موجهة رسالة عن عبارة وهي ،٢٠٠٦ في البلدين
مع التعامل في الفرنســية االزدواجية إطار في فرنســا
وارتكابها الجزائر، واحتاللهــا األرمن، مجازر ملــف

اآلن. لحد عنها تعتذر لم إنسانية لفظاعات
واقتصادي استراتيجي أيّ بُعد من خالية رسالة لكنها

الحاضر. الوقت في
المغرب دول اهتمام اعتبار يمكن أخر ناحية ومن
ا، محدودً ا اهتمامً اإلفريقي اإلســالمي بالعمق العربي
من األغلبية ديانة اإلسالم فيه يشــكل الذي في الوقت

الدول اإلفريقية.(٣٢)   في معظم السكان

الهوامش:
استطالعية، قراءة .. القطرية والدولة .. التجزئة شفيق، منري (١)
ص:١٢٢  – ٢٠٠١م األوىل،١٤٢٢هـ، الطبعة الرشوق، دار
(2) Mustapha Benchenane : les incertitudes 

du Maghreb. In enjeux diplomatiques et 
stratégiques. Centre d’études diplomatiques et 
stratégiques. Economica. 2004

الطرق مفرتق يف العريب املغرب إبراهيمي، (٣) د/عبد احلميد
العربية، الوحدة دراسات مركز العاملية، التحوالت ظل يف

ص:٢٩-٣٠. ،١٩٩٦
املغرب العريب. الحتاد املؤسس امليثاق (٤) انظر

جزيرة » العربية التسمية من العريب املغرب مصطلح جاء (٥)
هذه عىل العرب اجلغرافيون أطلقها تسمية وهي  املغرب»،
أدخل والتي األقىص، املغرب  إىل ليبيا  من متتد التي املنطقة
السابع. امليالدي القرن من ابتداء اإلســالم إليها العرب
نفس يف وتارخيية  جغرافية مزدوجة داللة املغرب  ولكلمة
باألسطوري، الغريب ما وصف املغرب ا وكثريً نفسه. الوقت
التي اخلصوصيات عىل اإلحلاح الوصف هذا مع وترافق
ن تكوِّ ال الكتلة هذه بأن واجلزم تشكله، التي البلدان متيز 
والسياسية. واالقتصادية  االجتامعية الناحية من وحدة  أية
العريب املــغــرب أن تبني املوضوعية املعطيات  أن مــع
أكان ســواء له، ج يــروَّ الــذي  بالقدر االنسجام قليل ليس 
أم تارخيية  أم حضارية أم جغرافية، نظر وجهة من  ذلك

سوسيو-ديموغرافية.
.٣٣ ص: السابق، املرجع (٦)

املغرب  يف واالستعامر الوطنية احلركات املالكي، حممد أ/ ( ٧)
مركز  (بريوت: ٢٠ الدكتوراه، أطروحات سلسلة العريب،

.٥٠ ص: العربية١٩٩٣) الوحدة دراسات
(8) Benjamin Stora, Akram Ellyas : les 100 portes 

du Maghreb. Ed Atelier 1999. pp : 140-141.
املغرب اهلوية  إشكالية يف مقاربة اهلرمايس، صالح حممد  (٩)
الفكر، دار املعارص، العريب الفكر دار املعارص، العريب 

.٣٥-٣٦ ص: ،٢٠٠١
(10) Addi Lahaouari : introuvable réconciliation 

entre Alger et Rabat.  Monde diplomatique.
Décembre 1999. p :12 

فتحاهللاولعلو، املرشوعاملغاريبوالرشاكةاألورومتوسطية، (١١)
١٩٩٧ ص: ٨. توبقال، دار

االحتاد، إىل التجزئة من العريب عدالين. املغرب عبدالكريم (١٢)
التكامل ســامل.  عيل  ــد أ/أمح عاشور، د/حممد  يف  مذكور
معهد القاهرة. جامعة وآفــاق.  رؤ إفريقيا. يف اإلقليمي
.٢٩٩-٢٣٠ ص: ،٢٠٠٥ اإلفريقية. والدراسات البحوث
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أصبح ذلك) بأنه بعد مبارشة منصبه من استقال بيكر (الذي
من كل قبلت بينام أطرافها، بني ا وسيطً القضية وليس يف ا طرفً
بمنح تقيض كانت التي اخلطة بمضمون والبوليزاريو اجلزائر

املصري. لتقرير باستفتاء ا متبوعً الذايت للصحراويني احلكم
العريب اإلقليمي النظام مطر: مجيل هالل ، الدين عيل (٢٦) د/
الوحدة دراسات مركز العربية، السياسية العالقات دراسة يف

، ص:٢٦٨. ٢٠٠١، بريوت السابعة ، العربية، الطبعة
اجلامعات بعض أن إىل الصحافية التقارير تشري العديد من (٢٧)
والصحراء الساحل منطقة يف  مثري بشكل تنشط املسلحة 
الرباط بني  االستخباري  التنسيق ضعف من مستفيدة
أن إىل أخــر تقارير تشري  باملقابل وموريتانيا. واجلزائر
تقوية عىل تعتمد سياسة  عىل التسلح جمال  يف تنهج  اجلزائر
أن املنطقة يف ختوف وهناك اهلجومية، الصاروخية قدراهتا 
الرصاع حول حلسم املغرب موجهة ضد الرتسانة هذه تكون

احلرب! بواسطة الصحراء قضية
صادق التي  االنتخابية والقوانني االقرتاع نمط أن ذلك  (٢٨)
حزب أي متكن ال بطريقة صياغتها متت املغريب عليها الربملان
من بمفرده. ملزيد الربملانية األغلبية عىل احلصول من سيايس
االنتخابية الدين: القوانني حامي العيل عبد التفاصيل انظر:
أون الين. إسالم موقع املغرب، يف السيايس احلراك وآفاق

 . ٢٠٠٦ ديسمرب
الرئاسة انتخابات إجراء قبل البحث كتابة من االنتهاء تم (*)

املوريتانية.
لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة يف البارز القيادي هدام أنور أعلن (٢٩)

جديد  سيايس تأسيس حزب خطوة عن ٢٠٠٧ شهر يناير يف
اجلبهة لعودة مناسبة صيغة هذه تكون وربــام اجلزائر، يف

واضحة. ورؤية جديد بخطاب
عن   ٢٠٠٧ يناير شهر خالل التونسية السلطات أعلنت (٣٠)
كانت التي  اإلرهابية» السلفية «اجلامعة سمته ما تفكيك

الدولة. مؤسسات بعض رضب تعتزم
. ٢٠٠٣ الرصف مكتب املغريب. التجاري امليزان راجع (٣١)

يف: الصحراء جنوب إفريقيا دول يف توزيع املسلمني انظر (٣٢)
 L’Année Stratégique 2001, Ed : Michalon 2000

(13)  Ridha Kefi : le virage africain de Khaddafi.
Jeune Afrique. N° 2033-2034. Décembre 2000. 
p : 40-43

.٢٠٠٣ الرصف مكتب املغريب. التجاري امليزان راجع (١٤)
(15) Driss Khrouz. Le processus de Barcelone : 

Dix ans après, Quelles perspectives ? In 
L’Annuaire de la Méditerranée 2005. GERM. 
Marif el Jadida 2006. p : 190

العريب املغرب احتاد الصبار: وحسن الكثريي مصطفى (١٦)
األورويب التحدي معادلة األورويب، االحتــاد مواجهة يف
البينية االقتصادية العالقات يف   مذكور املغاريب، واجلواب
ندوة اخلارجية، التكتالت مواجهة يف العريب املغرب لبلدان
لالقتصاديني، العريب املغرب الحتاد الثاين للمؤمتر  علمية 
،١٩٩٥ شتاء خاص، عدد لالقتصاد، املغربية احلوليات 

ص:٩٧.
(17) Jean –François Daguzan. Les relations entre 

la France et le Maghreb. Diplomatie Magazine. 
Juillet- août 2003. 

املتوسطي ومرشوع بني اخليار العريب املغرب خشانة: (١٨) رشيد
أبريل ،٨٢ عدد: األوسط، شؤون جملة األمريكية، الرشاكة

.٣١-٣٩ ص: ،١٩٩٩
احلصاد املغربية: الدبلوماسية  مــســاوي:  ـــادل د/ع  (١٩)
الطرق، مفرتق يف املغرب يف مذكور اجلديدة، والرهانات
نظر، وجهة منشورات كراسات اسرتاجتية، ،٢٠٠٤-٢٠٠٥

ص:٢١٧-٢٢٦. ،٢٠٠٥
(20) Abdenour Benantar : Quelle coopération 

pour l’Afrique du Nord ? in Afrique du Nord : 
Stabilité et instabilité au XXIème siècle ? . 
actes de la journée d’études du 18 Janvier 
2006.  Fondation pour la recherche stratégique. 
www.frs.org

(21) Philippe Hugon. Le Nepad entre partenariat 
et gestion des conflits. In Politique étrangère.
N°2 ,2003.

الرشاكة ومبادرة  اإلفريقي الشامل دول توفيق: راوية (٢٢)
وآخرون عاشور  حممد . د (نيباد). أفريقيا لتنمية اجلديدة

.٣١٥ : مرجع سابق، ص
الصحراء إفريقيا جنوب مع املغرب عالقة عادل مساوي: (٢٣)
العالقات يف دكتوراه  أطروحة الثنائية، القطبية انتهاء  بعد

.٢٠٠٣ الرباط، اخلامس، حممد جامعة الدولية
املغريب.  الدستور من ١٩ الفصل (٢٤)

اخلطة،  هذه حتفظه عىل عن آنذاك عربَّ املغرب أن املعلوم من ( ٢٥)
جيمس السيد  آنذاك املتحدة لألمم اخلاص املبعوث واهتم
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إضافية معلومات

العربي: المغرب اتحاد

 ١-التأسيس:

زرالدة: بيان

تكوين وقرروا بتاريــخ ١٩٨٨/٦/١٠، زرالدة بمدينــة العربي المغــرب دول  اجتمــع قادة
بتاريخ بمدينــة الجزائر اجتمعت التــي تحقيق وحــدة المغرب العربي، وســائل لجنــة تضبط

.١٩٨٨/٧/١٣

: مراكش إعالن

العربى. المغرب اتحاد قيام عن إعالنًا بتاريخ ١٩٨٩/٢/١٧ دول المغرب العربي قادة  أصدر

العربي: المغرب اتحاد إنشاء معاهدة

قبل  ١٩٨٩/٢/١٧ من بتاريــخ بمدينة مراكش العربي المغــرب اتحاد إنشــاء معاهدة تم توقيع
التالية: العربي المغرب دول

المغربية. المملكة •

الشعبية. الديمقراطية الجزائرية الجمهورية •

الجمهورية التونسية. •

العظمى. االشتراكية الشعبية الليبية العربية الجماهيرية •

الموريتانية. اإلسالمية الجمهورية •

االتحاد: ٢-أهداف

إلى: االتحاد يهدف

ببعض. بعضها وشعوبها األعضاء الدول تربط التي األخوة أواصر تمتين -

عن حقوقها. والدفاع مجتمعاتها، ورفاهية تحقيق تقدم -

واإلنصاف. العدل على القائم السالم في صيانة المساهمة -
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الميادين. مختلف مشتركة في سياسة نهج -

ورؤوس والســلع الخدمات وانتقال األشــخاص، حريــة تنقل تحقيق على ــا تدريجي� - العمــل
بينها. فيما األموال

التالية: األغراض تحقيق إلى أعاله إليها المشار المشتركة السياسة وتهدف

يقوم  بينها وثيق دبلوماسي تعاون وإقامة األعضاء، الدول بين الوفاق تحقيق الدولي: الميدان في
الحوار. أساس على

األعضاء. الدول من دولة كل صيانة استقالل الدفاع: ميدان في

واالجتماعية للدول  والتجاريــة والزراعيــة الصناعية التنميــة االقتصادي: تحقيــق الميــدان فــي
مشتركة مشــروعات بإنشــاء ا الغاية، خصوصً لهذه وســائل من اتخاذه يلزم ما واتخاذ األعضاء،

هذا الصدد. في ونوعية عامة وإعداد برامج

الحفاظ  مســتوياته، وإلى كافة على التعليــم تنمية إلى يرمــي الميدان الثقافــي: إقامة تعاون فــي
القومية الهوية وصيانة الســمحة، اإلســالم تعاليم من والخلقية والمســتمدة الروحية على القيم
األســاتذة بتبادل ا خصوصً األهــداف، هذه لبلوغ وســائل من اتخاذه يلــزم العربيــة، واتخــاذ ما
بين مشتركة تكون في البحث متخصصة ومؤسسات وثقافية، مؤسسات جامعية وإنشاء  والطلبة،

األعضاء. الدول
ورابطه: اإلنرتنت عىل الرسمي املغرب العريب موقع احتاد تصفح يُرجى من املعلومات وللمزيد

  http://www.maghrebarabe.org     

لوكيربي: قضية

 PAN لشــركة البوينــغ ٧٤٧، التابعــة الطائــرة ١٩٨٨ انفجــرت /١٢/ األربعــاء ٢١  فــي يــوم
الواقعة ،LOCKERBIE لوكيربي قرية فوق تحليقهــا AMERCAN WORLD AIR LINES، أثنــاء
ا  ٢٥٩ شخصً موت الحادث عن نجم وقد إنجلترا. غربي األسكتلندية وغالواي دمفريز مدينة في
ســابق  وبال وقعت. القرية حيث ســكان من ا و١١ شــخصً الطائرة متن على كان من جميع هــم
على  بالقبض ا ١٩٩١ أمرً /١١/ ١٣ في وبريطانيا األمريكية المتحــدة الواليات في صدر إنــذار
شركة الخطوط بمكتب كونهما يعمالن الطائرة؛ تفجير عن مســؤليتها في يُشــتبه ليبيين مواطنين

بمالطا. لوقا بمطار الليبية الجوية

 ٣١ في قرار إصدار وبالفعل تم ليبيا، يدين من مجلس األمن قــرار إصدار على عملــت الدولتان
عن  وامتنــاع ٥ أعضاء دولة عربية، بينها الرقــم ٧٤٨ بأغلبيــة ١٠ أصــوات ١٩٩٢ يحمــل /٣/
بينها من عليها عقوبات بفرض الدولتين، ويهدد ليبيا االســتجابة لطلب على يوجب التصويت،
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العقوبات في توقيع فعالً وتم القرار، لهذا ليبيا االستجابة رفضت وقد منها وإليها، الطيران حظر
التي الدولتين لمطالب ليبيا تستجب لم ،١٩٩٢/٤/ ١٥ وهو نهائي، كأجل المضروب الموعد

الدولية. طابع اكتسبت

لهذا دائمة ســباعية لجنة لت شــكَّ جامعتها، التي ممثلة في العربية الدول على دعم ليبيا حصلت
من الدول كان عليه حصلت دعم أهم ولعل دول عدم االنحيــاز، دعم على وحصلت الغــرض،
/٩/ ١٠ في دوقو» بوركينا فاسو «واقا في عاصمة التي انعقدت قمتها التي قررت في اإلفريقية،

يستجاب إلى  لم ما العام نفس من سبتمبر شهر بحلول ليبيا، على المفروض ١٩٩٨ كسر الحظر
ليبيا)  (طلب ثالث بلد في الليبين ١٩٩٨ بمحاكمة /٨/ ٢٤ في الدولتان قبلت عندها مطالبهــا.
من مؤلفة بهيئة المحاكمة فترة بــدأت اســتمرت إجراءات وبعد ليبيا وافقت حيث هــي هولندا؛
 ٢٠٠١ /١/ وفي ٣١ القانونية. المرافعات ا مــن اســتمرت ٨٤ يومً مداوالت وعقدت ٣ قضاة،
هذا خلفية وعلى اآلخــر. وبرأت قرائن ظرفية، علــى ا المواطنين اســتنادً أحد أدانــت المحكمة
بموجبها تدفع تســوية إلى الوصول عن أســفرت ليبيا مع مفاوضات في الدولتان دخلت الحكم
بالفعل. تم مــا موظفيها، وهذا أعمال عــن مســؤليتها وتعلن الضحايا أســر إلى ليبيــا تعويضات

زمن. منذ تُعرف لم الوئام درجة من اآلن على وليبيا الدولتين وعالقة
 http://ar.wikipedia.org/wiki …… ويكيبديا، احلرة املوسوعة

العربي: المغرب لبلدان المحلي الناتج إجمالي

١٩٩٢١٩٩٣١٩٩٤١٩٩٥١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨

٢٨٤٥١٢٦٨٠٢٣٠٣٥٢٣٢٩٨٥٣٦٦٧٢٣٣٥١٤٣٦١٢٤المغرب

-٢٥٠٢٥٢٢١٢٢١٩٠٧٦١٩٨٢٠٢٩٢٦١٢٩٢٨٩ليبيا

٤٩١١٦٤٩٧٦٢٤٢٠٦٣٤١٢٥٦٤٦٠٦١٤٧٠٧٢٤٦٦٠٢الجزائر

١١٩١٩٤٤١٠٢٧١٠٦٨١٠٩٤٩٩٢٩٠٣موريتانيا

١٥٤٩٧١٤٦٠٨١٥٦٣٣١٨٠٣٠١٩٥٨٧١٨٨٩٩٢٠٠٢١تونس

١١٩٢٨٠١١٤٢٣٨١٠٨١٥١١١٣١٥٩١٣٢٦٧٥١٢٩٧٦٦١٠٣٦٥٠اإلجمالي

Source: United Nations Conference on Trade and Development
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العربي: المغرب اتحاد بلدان بين الثنائية التبادالت كثافة مؤشر

من:  الدولة تونسالمغربموريتانياليبياالجزائر استيراد

من: الجزائر(١٩٩٥) من -٠٫١٣٫٤٤٫٤-استيراد

من: ليبيـــــا(١٩٩٧) من ٣٫٦١٩٫٣٣٣٫٧-٠٫١استيراد

من: (١٩٩٥) موريتانيــا ٥٧٫٣٠٫٥-٣٫٣٠٫٠استيراد

من: (١٩٩٦) المغــــرب ٣٫٦-٣٫٩٨٫٠٠٫٧استيراد

من: (١٩٩٧) تونـــــس -٣٫٠١٤٫٦١٫٩٥٫٧استيراد

Source: United Nations Conference on Trade and Development  
 calculations of the secretariat
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