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 الملخص

يعد األمن هدف تسعى إليه كل دول العالم إال أن هناك من بين هذه الدول ما يعرقل تحقيق 

أمنها، فنجد المنطقة المغاربية تمر بمجموعة من التحوالت على الصعيد البنيوي وتحديات 

تؤثر على مسار االتحاد المغاربي. إضافة إلى ظهور مجموعة من الفواعل المهددة ألمن 

العربي التماثلية منها كضعف الديمقراطية، وأزمة المديونية واالقتصاد الريعي وغياب المغرب 

الحريات والحقوق، أما الالتماثلية تتمثل في الظاهرة اإلرهابية، االتجار الغير شرعي لألسلحة 

وانتشار أشكال الجريمة المنظمة وتفاقم مشكل الهجرة غير الشرعية مما جعل صعوبة تحقيق 

بي حيث أن انتشار هذه التهديدات عقد من أزمة الدول المغاربية بشكلها الحالي أمن مغار

وتلخص الدراسة ضرورة إيجاد إطار جماعي تعاوني تنسيقي للسياسات والجهود المشتركة 

 لمجابهة هذه التهديدات األمنية لتحقيق األمن والتكامل.

 األمن اإلقليمي.: المغرب العربي، التهديدات األمنية، الكلمات المفتاحية

Résumé  

La sécurité est un objectif poursuivi par tous les pays du monde, 

mais parmi ces pays empêchant la réalisation de sa sécurité, nous 

constatons que la région du Maghreb est en train de subir une série de 

changements structurels et de défis affectant le cours de l'Union du 

Maghreb. Outre l'émergence d'un groupe de menaces à la sécurité de 

l'analogue du Maghreb arabe, telles que la démocratie faible, la crise de 

l'endettement et de la rentière économie et l'absence de libertés et de 

droits, tandis que l'asymétrie est le phénomène du terrorisme, du trafic 

d'armes illégal, La propagation des formes de criminalité organisée et 

l'exacerbation du problème de l'immigration clandestine, qui rendait 

difficile la sécurité du Maghreb, car la propagation de ces menaces 

complique la crise des pays du Maghreb dans sa forme actuelle. 

Les mots clés : Maghreb Arabe, les menaces sécutaires, la sécurité 

régionale. 
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 الشكر والعرفان

الشكر والحمد هلل قبل كل شيء الذي وفقني في انجاز هذا العمل المتواضع، كما أتقدم بأسمى 

معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور ونوغي مصطفى على  إشرافه ومساعدته على ما قدمه لنا 

من معلومات وتوجيهات صارمة ونصائح ساعدتنا في إنشاء هذه المذكرة، كما أشكر أعضاء 

لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل، كما نتقدم بالشكر لكل أساتذة العلوم السياسية والعالقات 

الدولية على كل ما قدموه لنا خالل مشوارنا الدراسي بجامعة مولود معمري، والشكر موجه 

ك إلى كل من ساعدنا من زمالء وأصدقاء خاصة نعيمة موصر التي لم تبخل علينا كذل

 بالمساعدة القيمة طيلة انجاز دراستنا للموضوع.



 

 

 اإلهداء

 

 

إلى إخوتي وأخواتي ، أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين عرفانا وتقديرا لهما

مل في حإلى كل من يو إلى جدتي العزيزة التي أتمنى لها الشفاء العاجلو وكل العائلة الكريمة

 قلبه الحب واالحترام لي.
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 االهداء

 

 

 

لبي، ق إلى روح أبي الطاهرة راجية من هللا أن يتغمده بواسع رحمته، وإلى أمي الغالية حبيبة

 .وإلى كل من يحبني إلى أخواي
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للدول من أجل ضمان بقائها واستمرارها على الساحة الدولية، وهو هدف يعتبر األمن  

ما تسعى إليه كل دول العالم باعتباره أهم مقومات الحياة اإلنسانية، ونظرا ألهميته جعل من 

والمؤسسات والمنظمات اإلقليمية والدولية تساهم في العملية األمنية، ولقد كان األفراد والدولة 

مفهوم األمن مرتبط بمحافظة الدولة على كيانها العسكري، فمع نهاية الحرب الباردة تغير هذا 

المفهوم من الطابع العسكري التقليدي إلى الطابع الموسع والشامل حيث أصبح متعدد المضامين 

 .هور تهديدات أمنية جديدة إلى جانب التهديدات الداخلية للدولوهذا بسبب ظ

جعلت األطماع والتنافسات الدولية من المنطقة المغاربية ساحة للصراعات لكون المنطقة 

مازالت تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية إذ تتمتع بأهمية استراتيجية واقتصادية، 

ارات المختلفة في المنطقة باإلضافة إلى اتباع واجتماعية وثقافية، وهذا راجع إلى االستعم

 .البعض منها المعسكر الشرقي والبعض اآلخر للمعسكر الغربي

اتحاد مغاربي بين الدول الخمس الذي يهدف إلى تحقيق األمن  الدول قيام هذه وقررت

يدات دواالستقرار واالندماج والتكامل االقتصادي ومواجهة المعوقات الداخلية التقليدية والته

 .عامل الفعالية واالستمرارية والتحديات التي تعرقله وجمدت مسيرتهلالجديدة الفتقاده 

 أهمية الدراسة .1

تكمن أهمية هذا الموضوع في حديثه عن األمن، وهو أهم الحاجات األساسية التي تسعى 

حقيق لت إليه كل الدول. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كون أن الدول لجأت إلى تكتالت إقليمية

أمنها ومن بينها التجربة التكاملية المغاربية وفي هذه الدراسة سيتم التعرف على واقعها 

وانجازاتها عبر مسارها التكاملي، كما تقع األهمية لهذا الموضوع في الوقوف ومعرفة مختلف 

ارجية خ باإلضافة إلى تأثيرات أخرى العوامل والتحديات األمنية التي تمر بها الدول المغاربية،

ما أوجب على الدول المغاربية تبنيها سياسات قطرية لبناء دولة مستقرة في جميع المجاالت 

تشاركية في إطار جماعي لتحقيق أمن إقليمي في المنطقة المغاربية بإيجاد وإيجاد سياسة إقليمية 

 إطار مؤسساتي. كما تتضمن الدراسة مقترحات وحلول إلعادة تفعيل االتحاد المغاربي.
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 مبررات اختيار الموضوع .2

 هناك سببان الختيار هذا الموضوع:

 المبررات الذاتية:

 :هذا الموضوع فياختيار  تجلى رغبتنا الذاتية فيت

  االهتمام بقضايا دول المغرب العربي ودراسة أهم التفاعالت الحاصلة في

 .المنطقة

  الجذور التعرف على أهم مقومات المغرب العربي وأهم أهدافه ومعرفة

التاريخية لهذه التجربة وأهم معوقاته التي عرقلت مسيرته سواء الداخلية أو 

 .الخارجية

 :المبررات الموضوعية

تتمثل فيما يكسبه هذا الموضوع من أهمية كبيرة خاصة في الساحة الدولية، ومحاولة 

احاطة وإيجاد مدخل تفسيري منهجي إلخفاق هذا التكتل في مسيرته وتحليل الوضع القائم 

الموضوع بجوانبه. ومحاولة إيجاد سبل لتحقيق وبلوغ األهداف المنشودة لالتحاد وتجاوز 

 التحديات واالختالالت التي يواجهها وتحقيق األمن واالستقرار للدول المغاربية.

 أهداف الدراسة .3

 تكمن أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

  استعراض أهداف االتحاد المغاربي في ظل المعوقات الداخلية والتهديدات األمنية

 الجديدة في العالم.

 .توضيح أهم هذه التهديدات التي يواجهها االتحاد ومصادرها 

 االنعكاسات التي يمر بها االتحاد.معرفة األثار و 

 ة ار ورفاهيمحاولة طرح بعض االستراتيجيات والحلول البديلة لبناء أمن واستقر

 االتحاد.
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 إشكالية الموضوع .4

والتهديدات األمنية الختالالت الداخلية إن هذه الدراسة تعالج األمن المغاربي في ظل ا

الجديدة التي أثرت على انماء االتحاد وتكامله وذلك عن طريق محاولة دول االتحاد تجاوز تلك 

 للبحث وهي كالتالي:وعليه نطرح اإلشكالية األساسية  االتهديدات وحماية أمنه

هل يحقق االتحاد المغاربي األمن واالستقرار في ظل المعوقات الداخلية والتهديدات األمنية 

 الراهنة؟

انطالقا من هذه اإلشكالية يمكننا طرح عدة تساؤالت فرعية تساعدنا على فهم الموضوع، 

 وهي:

  األمن اإلقليمي؟ماهية 

  والخارجية الجديدة التي يعاني منها االتحاد ماهي أهم التهديدات األمنية الداخلية

 المغاربي؟

 ماهي االستراتيجيات المغاربية لمكافحة ومواجهة أهم هذه التهديدات المختلفة؟ 

 الحدود المكانية والزمانية للدراسة .5

: تتناول هذه الدراسة موضوع بناء األمن اإلقليمي المغاربي في ظل الحدود المكانية .أ

ع إبراز الموقع الجغرافي للمنطقة المغاربية وأهميتها االقتصادية التهديدات األمنية، م

 والجيواستراتيجية، وإبراز مكانة وأهمية هذه المنطقة.

 .2022إلى  2002: تنطلق الحدود الزمانية للدراسة من سنة الحدود الزمانية .ب

 الفرضيات .6

ربي وأهم انطالقا من اإلشكالية التي طرحت حول البحث، والتي تتضمن األمن المغا

تبر عليها كلها قمنا بوضع جملة من الفرضيات التي تع ولإلجابةالتساؤالت الفرعية التي تبعتها 

 وهي كما يلي:بمثابة أجوبة أولية مؤقتة على التساؤالت المسبقة 
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 الفرضية الرئيسية:

لى عكلما ازدادت التهديدات التماثلية والالتماثلية في المغرب العربي كلما انعكس ذلك  

 أمنها اإلقليمي.

  الفرضيات الفرعية:

  اإلشكاالت البنيوية في االتحاد المغاربي ترتبط مباشرة بطبيعة التحوالت السياسية

 واألمنية التي تمر بها المنطقة.

  نجاح التحوالت السياسية واالقتصادية في دول المغرب العربي مرهون بضرورة

 السياسي والقانوني والتنموي.معالجة االختالالت البنيوية في المجال 

  ،تظهر صعوبة وضعف الدول المغاربية في معالجة التهديد األمني الداخلي والخارجي

بما يتطلب قيام استراتيجيات بديلة وتضاعف الجهود نحو بناء سياسة أمنية مشتركة 

 لمواجهة مختلف هذه التهديدات األمنية بتكاملها.

 دراسات سابقة .7

حول إشكالية بناء األمن اإلقليمي المغاربي في ظل التهديدات تطور موضوع دراستنا 

دبيات السابقة المتوفرة حول موضوعنا بتركيزها الجديدة انطالقا من مجموعة من األاألمنية 

على البعد األمني في واقعه اإلقليمي مما يساعدنا على فهم موضوع األمن اإلقليمي والتهديدات 

 ذا الصدد يمكن اإلشارة إلى البعض منها وهي:األمنية لهذه األقاليم. وفي ه

 التهديدات األمنية الجديدة في المتوسطكمال روابحي في مذكرته تحت عنوان: دراسة  .أ

تتناول المذكرة على  (.2022-2022في )وتداعياتها على األمن القومي الجزائري، 

ي لألمن مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، فالفصل األول عبارة عن إطار نظري ومفاهيم

حيث تطرق فيه إلى مفهوم األمن ومستوياته وأبعاده ومفهوم التهديد األمني واألمن 

حسب المقاربات النظرية وتحوالت مفهوم األمن الضيق إلى الموسع وأما الفصل الثاني 

 وأهمقتصادية لها فيعالج فيه مفهوم منطقة المتوسط واألهمية الجيوسياسية واال

يدة فيها وتأثيراتها على المنطقة. وفي الفصل الثالث تعبيره التهديدات األمنية الجد

لتداعيات التهديدات األمنية الجديدة على األمن القومي الجزائري فيتناول في المبحث 
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المقاربة الجزائرية في ضبط الحدود وتأثير التهديدات األمنية الجديدة على األمن األول 

لالستراتيجيات الجزائرية في مواجهة  القومي الجزائري وفي المبحث الثالث عرضه

 1دراسته بخاتمة يلخص فيها أهم النتائج. وأنهىالتهديدات األمنية الجديدة، 

اتحاد المغرب العربي )دراسة قانونية دراسة جمال عبد الناصر مانع في كتابه:  .ب

، حيث تطرق الكاتب لجذور الفكرة الوحدوية ومقوماتها، 2002الصادر عام  سياسية(

ولم يولي اهتماما كافيا لتجربة اللجنة االستشارية ومؤسساتها رغم أهميتها في أرضية 

 2موضوعه، كما لم يتعرض إلنجازات ومعوقات التجربة التكاملية في المغرب العربي.

 في المنطقة المغاربية االوروأمريكيالتنافس مقدم عبد الجبار، في مذكرته بعنوان:  .ت

. حيث قسمت هذه الدراسة إلى ثالثة 2022-2020 وأثره على التعاون المغاربي،

حيث خصص الفصل األول إلبراز المكانة االستراتيجية للمنطقة المغاربية  فصول

مبحث لوالتهديدات األمنية، فالمبحث األول يدور حول جغرافية إقليم المغرب العربي وا

الثاني تناول فيه أهمية الموقع االستراتيجي للمنطقة المغاربية، أما المبحث الثالث 

خصص للتحوالت السياسية في المنطقة المغاربية واشكالية التهديدات األمنية الجديدة. 

وتطرق في الفصل الثاني من دراسته إلى آليات التنافس األوروبي األمريكي في المنطقة 

بالنسبة للفصل األخير من دراسته تمحور حول آثار التنافس األوروبي  المغاربية أما

األمريكي في المنطقة المغاربية وأختم دراسته بخاتمة حول النتائج التي توصل لها بين 

 3حدة االمريكية.تالدول المغاربية والدول األوروبية والواليات الم

، ليةواآلفاق المستقبالتكامل اإلقليمي المغاربي: دراسة في التحديات رقية بلقاسمي،  .ث

تناولت الباحثة في مذكرتها موضوع التكامل في اإلقليم المغاربي  .2022 – 2020

وإطاره الجغرافي والبعد التاريخي لمشروع التكامل المغاربي وأهم إنجازات هذه 

التحديات الداخلية والخارجية التي التجربة في العديد من المجاالت، كما تطرقت إلى 

يواجهها االتحاد المغاربي رغم اإلمكانيات المتوفرة فيه من الثروات الطبيعية والطاقة 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم ، الجديدة في المتوسط وتداعياتها على األمن القومي الجزائريالتهديدات األمنية كمال روابحي،  -1 

-7102)جامعة المسيلة: كلية القوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ، تخصص: استراتيجية وعالقات دولية، السياسية

7102.) 

  2- جمال عبد الناصر مانع، اتحاد المغرب العربي )دراسة قانونية سياسية(، عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع، 7112.
- عبد الجبار مقدم، التنافس االوروأمريكي في المنطقة المغاربية وأثره على التعاون المغاربي، مذكرة لنيل شهادة الماستر للعلوم السياسية، 

  3تخصص: تحليل سياسة خارجية، )جامعة الجلفة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 7102-7102(.
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البشرية واإلمكانات المالية والتجارية واقتراحها الستراتيجيات بديلة لدعم هذه التجربة 

 4الفريقي.كما ذكرت سيناريو اإلخفاق واستبدال المشروع بالمشروع القاري ا

 منهجية الدراسة .8

 المسار التاريخي يعبر عن: اعتماد المنهج التاريخي األنسب لكونه المنهج التاريخي 

 اد المغاربي.حلنشأة االت

 رة المقارنة بين الظواهر من حيث التشابه : اتبعنا هذا المنهج في ضرومقارنالمنهج ال

واالختالف في دول المغرب العربي ودراسة كل دولة على حدى من حيث منتجات كل 

دولة وتعدد بعض خصوصيات التركيبة البنيوية للدول المغاربية واالختالف في 

يرة ثاقتصادياتها واألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية فيها مما أدى إلى فوارق ك

في بحثنا لمقارنة مستويات االمن وطني، فيما بينها. اعتمدنا المنهج المقارن كذلك 

 إقليمي، ودولي.

 اإلطار النظري للدراسة .9

 المقاربة الموسعة لألمن: األمن الشامل 

امات أهم مفكري مدرسة ساهمت هذه المقاربة في تقديم تعريفا شامال لألمن بفضل اسه

ألمن الموسع الذي سعى إلى توسيع مفهوم األمن ليشمل أبعاد أخرى عسكرية، لكوبنهاجن 

وتجاوز المعنى الضيق لألمن المتمثل في الجانب العسكري سياسية، اجتماعية، ثقافية، 

واستمدت هذه المدرسة أصولها النظرية في العالقات الدولية من كتاب المنظر "باري بوزان" 

، كما 2992الصادر عام « الناس الدول والخوف: إشكالية األمن القومي في العالقات الدولية»

الطابع األمني والتحرر من  إلضفاءساهمت مدرسة كوبنهاجن في وضع مفهوم األمننة 

 التهديدات األمنية المختلفة.

                                                           
- رقية بلقاسمي، التكامل اإلقليمي المغاربي: دراسة في التحديات واآلفاق المستقبلية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية والعالقات 

  4الدولية، تخصص: دراسات مغاربية، )جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 7100-7101(.
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دات بالتهدين اإلقليمي المغاربي األم يتأثركيف  إلبرازتم االعتماد على هذه المقاربة 

 لتكامليةاتراجع من الناحية ي بشكل جعله هالتهديدات الجديدة التي تؤثر فيواألمنية الداخلية 

 واألمنية.

 اإلطار المفاهيمي للدراسة .20

 هو غياب التهديد على القيم األساسية في المجتمع.مناأل : 

 ة، ويشترطالضرر بفاعل سواء كان فرد أو دول إلحاق: يعبر عن إرادة التهديد األمني 

 ر الخوف للطرف المهدد.في التهديد أن يسبب وينش

 يعرف االمن اإلقليمي على أنه اتخاذ خطوات متدرجة تهدف إلى تنسيق من اإلقليمياأل :

السياسات الدفاعية بين أكثر من طرف، وصوال إلى تبني سياسات دفاعية موحدة تقوم 

راه آخرون على أنه "سياسة على تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهتها"، وي

مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى إلى الدخول في تنظيم وتعاون عسكري 

ل على اإلقليمي يعم فاألمنلدول اإلقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في هذا اإلقليم"، 

ددة حتأمين مجموعة من الدول داخليا، ودفع التهديدات الخارجية عبر صياغة تدابير م

نطاق إقليمي واحد، حيث ال يرتبط برغبة بعض بين مجموعة من الدول ضمن 

األطراف فحسب، وإنما بتوافق ارادات أساسها المصالح الذاتية لكل دولة والمصالح 

 المشتركة بين مجموع دول النظام.

 المغرب العربي هو منطقة تشكل الجناح الغربي للوطن العربي، االتحاد المغاربي :

المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا وتعرف كذلك  أقطار وهي: الجزائر، 5من  وتتألف

ة اتحاد مغاربي بين هذه الدول مع اتفاقي وأنشأباسم المغرب الكبير أو المنطقة المغاربية، 

 .2929فيفري  21مراكش في 

 منها مختلف دول االتحاد  : هي االختالالت والعراقيل التي تعانيالمعوقات الداخلية

مغاربي ماضيا إلى الوقت الراهن فيما بينها وعرقلت مسيرته واندماجه كالقضية ال

 الصحراوية ومشكلة الحدود والمديونية ونقص البنية التحتية ومشكلة األقليات.
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 أسلوب تفكير وعمل يخير لصاحبها التعامل بصورة صحيحة مع االستراتيجية :

 واالستراتيجيون...... الخ، لتحقيق األحداث وهي فن يزاولها السياسيون واالقتصاديون

 أهداف معينة.

 تقسيم الدراسة .22

تم معالجة هذه الدراسة وفق خطة منهجية متسلسلة ابتداءا من مقدمة منهجية إلى موضوع 

 الدراسة والمقسم إلى ثالث فصول، وكل فصل مقسم إلى مبحثين ومطالب وفي األخير الخاتمة.

ألمن اإلقليمي فعالجنا في المبحث األول من هذا امفهوم تطرقنا إلى  الفصل األولففي 

من وأنواعه ومستوياته، ثم عرفنا االمن اإلقليمي، أشكاله وأهدافه وفي الفصل تعريف األ

م ثقتها بالمفاهيم المشابهة لها، المطلب األخير قمنا بتعريف التهديدات األمنية الجديدة وعال

في المطلب ه، ووأهداف مبادئهالذي تناولنا فيه تعريف االتحاد المغاربي،  تطرقنا للمبحث الثاني

ذكرنا  ، أما المطلب الثالثالمغاربيةحول األهمية الجيواستراتيجية للمنطقة  الثاني تحدثنا فيه

 األهمية الجيواقتصادية للدول المغاربية.

عوقات الداخلية فعالجنا في المبحث األول بعض من انعكاسات الم الفصل الثانيأما 

تمحور  المغاربي أما المبحث الثاني أمنلالالسياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية المسببة 

 حول تأثير أهم التهديدات األمنية الجديدة على الدول المغاربية.

 نا فياإلقليمي المغاربي تطرقمن يجيات بناء األبعنوان استرات لثالفصل الثاوأخيرا في 

ول إلى االستراتيجية السياسية واألمنية التي يجب على دول االتحاد العمل بها، أما المبحث األ

في المبحث الثاني تكلمنا عن االستراتيجية االقتصادية، االجتماعية والثقافية البديلة في هذه 

  الدول.

 

 

 

 



 

 

 

المغاربي  الفصل األول: األمن اإلقليمي 

   )دراسة مفاهيمية(
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 ديم: قت

ذات حتى المعاصرة، فهو هاما في برامج األطر التقليدية ويعد األمن موضوعا مركزيا 

المثالية، ان التنظير األول بين الواقعية ودارسو السياسة الدولية لتحقيقها فكفبات  أهمية كبيرة

بنشوب لتركيز على المقاربة األخالقية والقانونية، واالمثاليون هدفهم األمن الجماعي وف

 نهيار هذا النظام الذي مثلته عصبة األمم،اثانية أكد على قصور المثاليون والحرب العالمية ال

تجاه عرف االقات الدولية، والحرب سمة الزمة للعالرأى أن الصراع وأما تصور الواقعية 

الحرب المؤسساتي، لكن بعد نهاية البنيوي و باتجاهيها الليبراليةالتقليدي إسهامات النظرية 

أدى إلى إعادة النظر في لألمن و الليبراليالنقاش بين التصور الواقعي و احتدمة دالبار

نتقاله من مستوياته بحيث اار نقاشات حول مفهومه وأنواعه ومرتكزات األمن، الذي أث

اإلقليمي والدولي وبلورة هذا األخير لتحقيق األمن في نسقه الوطني الوطني إلى اإلقليمي و

ألهم التهديدات المختلفة الجديدة خاصة بعد الثورة التكنولوجية التي أثارت إشكاال وضع حد و

 في ذلك. 

لألمن وأهم مستوياته  مفاهيميالنتطرق في هذا الفصل من هذا البحث إلى الجانب و

 التهديدات الجديدة له. وأنواعه وعالقته باألمن اإلقليمي و
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 (مفاهيمية)دراسة  اإلقليميالمبحث األول: مفهوم األمن 

ه عالقة بمفهوم األمن اإلقليمي لب إلى مفهوم األمن الذي لفي هذا المط بداية نتطرق

 أهدافه. أشكاله والمقصود بهذا األخير و

 

 مفهوم األمن المطلب األول:

 ألمن: ا ( تعريف1

الدولية  المفاهيم في العالقات أكثريعتبريفتقر هذا المفهوم إلى تعريف محدد حيث أنه 

كل باحث  اطلقات التي اعتمد عليهيف حسب المنتعارله عدة كما أنه يتسم بالغموض و

الدولية في تغير مفهوم  كما ساهمت المتغيرات بلورته.ورات التي مست المفهوم والتطو

 عليه نجد:  و األمن،

   تعريف األمن من منظور تقليدي:  .أ

األمن هو حماية الدولة من السيطرة عليها من قوى "دائرة المعارف البريطانية:  تعريف -

 "أجنبية.

إن األمة تبقى في وضع أمن إلى الحد الذي ال تكون فيه عرضة  ""والتر ليبمان": تعريف -

هذه  تبقى قادرة على صونو للتضحية بالقيم األساسية، إذ كانت ترغب بتفادي وقوع الحرب،

 ."في حرب كهذه انتصارهايق القيم عن طر

 مكن تسجيل مالحظات من خالل التعاريف التقليدية لألمن هي: ي 

 ترتكز على الدولة كفاعل رئيسي فيما يتعلق باألمن. -

عاد، مما يجعل التهديد الخارجي تقدم البعد العسكري لألمن على غيره من أب -

 .1الدولمن األولويات الرئيسية ألالخوف من السيطرة األجنبية، من و

تعاون العالمي، وبروز عمليات التكامل وفي ظل التطورات المتزايدة على الصعيد الو

كون أن األمن لية، وعلين جدد على الساحة الدوزدياد نفوذ المؤسسات الدولية، كفااالدولي، و

بعاد السياسية واالقتصادية والعسكرية، األل أصبح يشمل كل لم يعد يقتصر على أمن الدول ب

                                                           
-                    ، الواقع األمني الراهن للنظام اإلقليمي األوروبي من منظور مركب االمن اإلقليمي، مذكرة لنيل شهادة الماستر علوم سياسية، 

.3، ص6102-6102تخصص: تحليل السياسة الخارجية، جامعة الجلفة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية،  1  
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هذه التغيرات في مستوى المعالجة  ستيعابمن الاألضوع زاد االهتمام بموجتماعية وواال

 المفاهيمية للموضوع.

  مه الموسع:في مفهو تعريف األمن  .ب

يربط التنمية باألمن:  "جوهر األمن" في مؤلفه"روبيرت ماكنمارا":  تعريف -

ليس هو القوة و الرغم من أنه قد يكون جزءا منهاألمن ال يعني تراكم السالح على "

ليس هو النشاط العسكري التقليدي الرغم من أنه قد يشتمل عليها، و العسكرية على

بدون التنمية ال يمكن الحديث هو التنمية و بالرغم من أنه قد يحتوي عليه، إن األمن

 ."عن األمن

ألمن هو الحالة التي يكون النقاش فيها دائرة حول السعي : "ا""باري بوزان تعريف -

 ."حرر من التهديدللت

المجموعات تحقيق األمن المستقر، ال يمكن لألفراد و""ويلر وكين بوث":  تعريف -

ذا نظر لألمن على أنه إ ال يتحقق ذلك إالّ األخرين منه، وإالّ إذا امتنعوا عن حرمان 

  ."نعتاقاتحرر و

توفر ا من التهديد أو أي شكل للخطر، وو خلق وضع م"ه ك":"دفيد دوميني تعريف -

 2."ي حال أصبح ذلك ممكنافللخطر، الوسائل الالزمة للتصدي 

 

 أنواع األمن .أ

  :سالمة ولة على مواجهة أي تهديد خارجي وهو قدرة الداألمن العسكري

ألخطار بعد حصولها على ممتلكاتهم عن طريق مهاجمة هذه او مواطنيها

 إعداد القوات الكافية لذلك. األسلحة و

 انتشارتغيرا جذريا في طبيعة النزاعات ون يواجه اآلخر أصبح العالم آفي جانب و

حة خاصة بعد التطور التكنولوجي استخدام القوة المسلفي دول العالم و تهديدات مختلفة

 حرب الشبكات.ور أسلحة جديدة لحرب المعلومات والمتالحق مثل ظه

أسلحة الدمار الشامل رة انتشار تهتم دراسات األمن العسكري المعاصرة بظاهو

 اتخاذلية وتعاني من حروب أه التياألسيوية حة الصغيرة في الدول اإلفريقية واألسل انتشارو

                                                           
  2-                  ،  المرجع نفسه، ص4.
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بعالقات أمنية جديدة المي يتسم يسعى العالم إلى إعادة بناء نظام عتدابير دفاعية وهجومية و

 3الحرب.ل تجنب الصراع وويبحث عن سب

  :لمالئم لتحقيق النمو لة على توفير المناخ ايعني قدرة الدواألمن االقتصادي

لقواعد  استخدام قدراتها اإلنتاجية المحلية أو من خالل التجارة العالمية طبقااالقتصادي و

قتصادية تهدد أمنه، عدم تعرضه لمشاكل اتقرار للبلد وعادلة، بحيث المحافظة على االس

يهدف كذلك والبضائع وغيرها، وخدمات ضرورية تجات وتوفير الحاجيات لمواطنها من منو

األمن االقتصادي يشمل والتكامل. كتفاء الذاتي والتعاون وقليمي إلى تحقيق االاألمن اإل

 مجموعة من العناصر هي: 

 المادية.سيير العقالني للموارد البشرية والتالقدرة على خلق الثروة و -

 .دخالتحجم المالحاجات اإلنسانية، ورصد تطور ووتيرة منتظمة إلشباع  -

إيجاد حلول الوسط لتفادي التصادم التوفيق بين المصالح المتعارضة والقدرة على  -

 بين مختلف أطراف المجتمع.

 .4ها يجب أن يؤخذ بعين االعتبارموصتمثل القوة االقتصادية للدولة تهديدا كامنا لخو

 

  :ة بسبب ظاهرة اإلنساني مضر بالبيئة الطبيعييعتبر النشاط األمن البيئي

السلبية وهذا له أثاره السياسية واألمنية و األمطارالحراري وتلويث مصادر المياه و االحتباس

يقتصر على أرضها فقط، بل ينتشر أضرار ال بل، فما تحدثه الدولة من تلوث وفي المستق

بحث بات ضروريا الدة السكانية في الدول النامية، وزياال إلىيضر بالبيئة كلها باإلضافة و

 .5أيضا حماية البيئةو االستهالكتوازن بين الصناعة و نقطةعن 

استخدام ر البيئية باالبتعاد عن التلوث واالستنزاف وإيجاد حلول جماعية لحل المخاطو

مجتمعاتها، فنجد دول العالم من تهتم بذلك بإقامة رد بطرق سلمية مما يخدم الدولة والموا

لمستقبل الحياة  اهتماماإعطاء وروبا واليابان ويات المتحدة وأبرامج الفضاء الدولية في الوال

 .وهناك دول تهمش ذلك كليةالمخاطر التي تهددها على األرض و

                                                           
  3- محمد قدري سعيد، األمن، موسوعة الشباب السياسية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، 6111، ص95. 

- هشام داودي، األبعاد األمنية في ظل التنافس االوروأمريكي على المنطقة المغاربية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية 

  4والعالقات الدولية، تخصص: دراسات مغاربية، )جامعة السعيدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية والعالقات الدولية، 6104-6109(، ص01. 
  5- محمد قدري سعيد، المرجع نفسه، ص22.
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  :لالستقراريتمحور حول التهديدات التي تسبب أضرارا األمن السياسي 

يتحقق تتبناها، وشرعية اإليديولوجيات التي المؤسساتي والتنظيمي للدول، وأنظمة حكمها و

على االستقرار على مستوى  السياسي بواسطة إجراءات تقوم بها الدولة كالحفاظاألمن 

وحماية مدى محافظتها على هيكل الحكم البيئة الداخلية و فواعلن مختلف العالقات بي

التركيز على التهديدات األمنية الموجهة لها، أما على مستوى المعتقدات والقيم الوطنية و

دولة في صراعات مع الدول األخرى مما يعطيها المجال الخارجي فيعني عدم دخول ال

 6لحماية مصالحها.

  :على المحافظة على تراثها ولغتها وثقافتها الدولة  هو قدرةاألمن المجتمعي

ومنع الجرائم االجتماعية التي تضر باستقرار وامن المجتمع وحمايتهم من االخطار 

 الخارجية.

ويعتبر النمو السكاني مشكلة امنية على الدول النامية أين تنتشر هذه الظاهرة الختالل 

عات الغنية المجتمالتوازن بين الموارد الضرورية لحياة السكان كما يشكل ذلك خطرا على 

والديمقراطية مجتمعات تنعم بالحرية  التي تعاني من مشاكل نزوح األفراد إليها، وحتى في

 7المجتمعي مخاطر بسبب قوى سياسية تعتنق إيديولوجيات قومية متطرفة.األمن  يواجه

 

 مستويات األمن .ب

  :األمن القومي ألي دولة هو عبارة عن "أمين "هويدي":  يعرفهاألمن الوطني

دود طاقتها، للحفاظ على كيانها ومصالحها في اإلجراءات التي تتخذها الدولة في ح

يتمحور المستوى و الدوليةرات اإلقليمية والمتغي ةراعاممع المستقبل الحاضر و

التي تمس الكيان الخارجية س على مجموعة األخطار الداخلية والوطني لألمن باألسا

 الداخلي للدولة".

 

                                                           
- أسماء رسولي، التهديدات األمنية في الساحل االفريقي بين أدوار الدول اإلقليمية والقوى الكبرى بعد أحداث 00 سبتمبر 6110، أطروحة 

دكتوراه في العلوم السياسية، تخصص: عالقات دولية، )جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 6101-6102(، 

.62ص 6  
  7- محمد قدري سعيد، المرجع نفسه، ص20.
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 8فتان لدراسة موضوع األمن الوطني هما:هناك مدرستان مختل

  تركز على الجانب العسكري والتهديد الخارجي  :االستراتيجيةالمدرسة

 في تحليل العالقات الدولية. الدولة كوحدة وحيدة و

  :)يرى أصحاب هذه المدرسة أن مصادر المدرسة المعاصرة )التنموية

إنما أيضا على التهديد الداخلي الخارجي، التهديد ال تقتصر فقط على التهديد 

ل األمن القومي الذي يشمل أبعاد اقتصادية، يقدمون نظرة أوسع لمجاو

 ية.ثقافاجتماعية و

على المستوى الداخلي فاألمن يقصد به الحفاظ على البيئة الداخلية للدولة من أجل 

على المستوى ستقرار المجتمع، وأنواع التغيير العنيف الذي يمس بامكافحة أي نوع من 

الخارجي يعني طريقة تعاملها مع مختلف التأثيرات القادمة من البيئة الخارجية من تهديدات 

 9حتى التدخل العسكري.جارة المخدرات، وكاإلرهاب، الهجرة غير الشرعية، تمختلفة 

 

  :يؤثر هذا المستوى تأثيرا مباشرا على األمن القومي للدولة، لذلك األمن اإلقليمي

تفاقية عالقات جيدة مع جيرانها من خالل اتولي الدولة أهمية خاصة من أجل إقامة 

لى إنشاء منظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق األمن متعددة األطراف قد تتطور إ ثنائية أو

 .10لهذه الدول والمصالح المشتركة

 رتبط نظام األمن اإلقليمي بتوجهات فكرية في أدبيات العالقات الدولية كان أبرزها: ا

أنصار اإلقليمية  ىت لمواجهة فكرة العالمية، حيث دعالتي نشأالمدرسة اإلقليمية  -

السلم حفاظ على األمن وإلى بناء تجمعات تكون بمثابة الوسيلة األكثر فعالية لل

ضم الدوليين مقابل أصحاب المدرسة العالمية التي تدعو إلى إقامة حكومة عالمية ت

 . منع الحروبجميع الدول لحفاظ االستقرار و

دفع التكامل الوظيفي على في وظيفية الجديدة لها إسهامات خاصة الومدرسة التكامل  -

 المستوى اإلقليمي.
                                                           

-لخميسي شيبي، االمن الدولي والعالقات بين منظمة حلف شمال األطلسي والدول العربية – فترة ما بعد الحرب الباردة )8002-1991(، 

.66-60، ص 6101الجيزة: المكتبة المصرية للنشر والتوزيع،  8  
- وهيبة تيباني، األمن المتوسطي في استراتيجية الحلف األطلسي دراسة حالة: ظاهرة اإلرهاب، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم 

السياسية، تخصص: دراسات متوسطية ومغاربية، االمن والتعاون، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 

.40(، ص6104والعالقات الدولية،  9  
  10- أسماء رسولي، المرجع نفسه، ص31.
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به مساهمتها في إبراز مستجدات البيئة الدولية، حيث أن ظهور أي تشاومدرسة النظم  -

األطر اإلقليمية واع المصالح بين اإلطار الكوني وأنأو تباين في أنماط العالقات و

 المختلفة يؤدي إلى نشأة النظام اإلقليمي.

من  التي يجمع فيما بينها مجموعةاإلقليمي تكامل مجموعة من الدول ويقصد باألمن و

عسكرية كوسيلة لضمان أ فيما بينها تحالفات اقتصادية ونشالمصالح واألهداف المشتركة، وت

 11األمن اإلقليمي.

 

من الدول المرتبطة بعضها  األمن اإلقليمي في أبسط معانيه هو ما تعلق بأمن مجموعةو

اعتمد باري قد فيه خارج إطار النظام اإلقليمي ور تحقيق أمن أي عضو الذي يتعذببعض و

المركب تسمية "المجتمع األمني و «People State and Fear»وزان في كتابه ب

ة منه إلى بداية التحول في مضمون المفاهيم التقليدية لألمن لتنتقل من "، وكان إشاراألمني

قد عرفه بأنه: "يتضمن مجموعة من الدول ترتبط ى الوطني إلى المستوى اإلقليمي والمستو

األمنية األساسية مع بعضها بدرجة وثيقة بحيث أن أوضاعها األمنية الوطنية  اهتماماتهافيه 

 ال يمكن النظر إليها واقعيا بمعزل عن بعضها البعض". 

 

 هي: اإلقليمي مجموعة من األسس و لنظامل

حل الخالفات والنزاعات في اإلقليم ووضع حلول عملية وحاسمة للصراعات  -

 األمن داخل الدولة.ية لضمان االستقرار وبطرق سلم

 أي تدخل أجنبي. أو-تهديدأي  –تجنب ورد  -

 التنازل الطوعي للدول عن جزء من سيادتها لتحقيق األمن الجماعي. -

 التكامل.تشجيع التعاون و -

ى الموازنة غير المنظمة التي تجر عملية الموازنة المؤسسية بدال من تحقيق -

 ظل الفوضى اإلقليمية.في 

 األمنية. النشاطات السياسية واالقتصادية والمدني في  إشراك المجتمع -

 الحريات العامة.احترام حقوق اإلنسان و -

                                                           
  11- وهيبة تيباني، المرجع نفسه، ص ص40 – 46.
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 في التنظيم اإلقليمي.  ةظويالمنتحقيق مصالح الدول  -

 

 م اإلقليمي أبرزها: ؤدي إلى فشل النظايلكن هناك عوامل إذ ما لم تتوفر 

 التنافس على قيادته. لدول داخل نفس النظام اإلقليمي والتناقض بين مصالح ا -

 12.المدركات األمنية بين دول اإلقليم التباين في -

 

 األمن الدولي 

إذا كان األمن الدولي اإلقليمي ينحصر في إطار منطقة أو إقليم معين، فإن األمن الدولي 

أعضاء البيئة الدولية. لقد برزت فكرة هذا النظام في العالقات  يشمل على كل دولة عضو من

ع منع قيام حرب طستتولى مع نشأة عصبة األمم التي لم الدولية بعد نهاية الحرب العالمية األ

هيئة األمم  اسممع نهاية الحرب العالمية الثانية نشأ تنظيم دولي جديد تحت عالمية أخرى، و

 المتحدة.

 بط بأمنليل في الدراسات األمنية كونه مرتأوسع وحدة تحالدولي أكبر ويعتبر األمن 

ليات عمل جماعية منها من الدولي يتطلب آتحقيق األكل دولة عضو في النسق الدولي، و

ل عصبة األمم لمنع نشوب الحروب نظام األمن الجماعي الذي كان أول تطبيق له في ظ

 احتوائها.و

حماية حقوقها هو: "النظام الذي تعتمد فيه الدول في  المقصود بنظام األمن الجماعيو

عية الخاصة، أو مساعدة حلفاءها وإنما إذ ما تعرضت لخطر خارجي، ليس على وسائلها الدفا

يم دولي مزود بالوسائل الكافية والفعالة التعاون المتمثل في تنظعلى أساس من التضامن و

في إطار أمن التنسيق الدولي الل التعاون واألمن الدولي من خ يكونلتحقيق هذه الحماية، و

 13التنفيذ.اته وثائق دولية ملزمة التطبيق وغايأوسع وشامل تحتضن وتقنن وسائله و

 

 لتحقيق األمن الدولي توجب توافر مجموعة من الشروط: 

 ر اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العالقات الدولية، إال في حالتين فقط: حظ .أ

                                                           
  12- أسماء رسولي، المرجع نفسه، ص ص31 – 30.

  13- كمال روابحي، المرجع نفسه، ص09.
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من خالل الجهاز الدولي، الذي يجب أن يكون مسؤوال عن تنفيذ نظام األمن  -

 الجماعي. 

تخرج عن تلك التي حالة الدفاع عن النفس مرهونة بتوافر شروط معينة، ال  -

 .من ميثاق األمم المتحدة 15المادة  عليها نصت

 :اهدات المبرمة بين الدول األعضاءالناشئة عن المع االلتزامات احترام .ب

 م التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.عد -

 عات الدولية بالوسائل السلمية. ازنمتسوية ال -

حقوق اإلنسان ما دامت  خروقنظام أمن دولي خال من العدوان و لقد يصعب إيجاد

 14.استمراريةالتنافس الكبير بين الدول الكبرى في األطماع و

  اإلقليمي الثاني: األمنالمطلب 

  اإلقليميتعريف األمن  (1

ظمات ما بعد ترتيبات الحرب العالمية الثانية على شكل من ظهر مفهوم األمن اإلقليمي

دفاعي غير أن معظمها غلب عليها الطابع قتصادي وهيئات إقليمية كانت بغرض او

 لحفاظ على األمن. لكثر من كونها ذات طبيعة عسكرية السياسي الرمزي أ االرتجالي

 يزداد من خالل زيادة عدد المنظمات اإلقليمية في الظهورو وأخذ هذا المفهوم يتوسع

 مسائل أمنية.  في سيا تختص آفي ي نشأت في الوطن العربي وأمريكا الالتينية وتالك

جمد دورها خالل الحرب الباردة لكن من أنها بقيت محصورة غير عملية وبالرغم و

تشكيل ون والتكامل وخالل التعاتحقق األمن من نها من نجحت في تسوية النزاعات ومهناك 

 أقاليم أمنية.

في كل المناطق لو أن هناك تقدم لألمن اإلقليمي في مناطق فإنه ليس كذلك لكن حتى و

 15المجتمعية من منطقة إلى أخرى.ختالف في التركيبات الجغرافية وذلك راجع الو

ات لمنظماعريفات بين العديد من المفكرين وعرف األمن اإلقليمي مجموعة من الت

 من بين هذه التعريفات ما يلي:الدولية و

                                                           
  14- وهيبة تيباني، المرجع نفسه، ص ص49 – 42.

-حليمة بوزناد ودالل أحسن، تأثير األقليات على األمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط – أكراد سوريا نموذجا، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 

  15العلوم السياسية، تخصص: دراسات استراتيجية، جامعة تبسة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 6109-6102، ص60. 
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 نتعريفات حسب المفكري 

األمن اإلقليمي اصطالح أكثر حداثة برز بشكل واضح "حامد ربيع":  الدكتور تعريف -

ما بين الحربين العالميتين ليعبر عن سياسة مجموعة من الدول التي تنتمي إلى إقليم 

وتنظيمي لدول ذلك اإلقليم إلى منع أي قوة واحد تسعى من خالل وضع تعاون عسكري 

أجنبية أو خارجية في ذلك اإلقليم وجوهر تلك السياسة هو التعبئة اإلقليمية من جانب 

 آخر وحماية الوضع القائم من جانب ثالث".

"األمن اإلقليمي هو الذي يعمل على تأمين  "عبد هللا الحربي":تعريف سليمان  -

اذ ما توافقت  التهديد الخارجي عنها بما يكفل لها األمن، مجموعة من الدول داخليا ودفع

لك عبر ذتماثلت التحديات التي تواجهها و مصالح وغايات وأهداف هذه المجموعة أو

 صياغة تدابير محددة بين مجموعة من الدول ضمن نطاق إقليمي واحد، حيث ال يرتبط

مصالح ذاتية بكل دولة توافق ارادات تنطلق من ببرغبة بعض األطراف فحسب، وإنما 

 16ومن مصالح مشتركة بين مجموع دول النظام".

األمن اإلقليمي هو نظام يعمل به بين الدول " :الموسوعة السياسية تعريف حسب -

رص على األمن والسالم األعضاء في األمم المتحدة بوحي من ميثاقها بهدف الح

سالمتها أن أمن كل دولة ولى أساس اعتبار فض النزاعات بالطرق السلمية عالدوليين و

 كل دولة". اإلقليمية من األمور التي تضمنها

و في ميثاق األمم المتحدة ثم التركيز على ظاهرة األمن اإلقليمي نظرا لظهور بعض 

من التكتالت اإلقليمية من قبل السابقة لألمم المتحدة لذلك جاء الفصل الثامن من ميثاق 

هذه  يمي و قيام تنظيمات و وكاالت إقليمية بهدف أن نشاطالمنظمة الذي أقر على العمل اإلقل

(، و قد 5الفقرة  15م مع ما تنص عليه األمم المتحدة )المادة التنظيمات و المجموعات يتالء

اق األمم المتحدة أولوية لهذه المنظمات و هذا بغرض حل أعطى دستور العالقات الدولية )ميث

، 15األمن )المادة  ل عرضها و وصولها إلى مجلسالنزاعات المحلية فيما بين الدول قب

                                                           
  16- حليمة بوزناد ودالل أحسن، المرجع نفسه، ص66.
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بين أن عتماد التكتالت هذه، وعلى اإلكثار من الحلول السلمية با( فهو يشجع 5الفقرة 

 17لميثاق ظهير للمنظمة العالمية وليست بديال منها.المنظمات اإلقليمية هي في ا

 أشكال األمن اإلقليمي:  (2

التي قد تتسع أو تضيق را عديدة من الترتيبات األمنية صوأشكاال ون اإلقليمي يتخذ األم           

من بين هذه األشكال لياتها ونوعية التهديدات التي تواجهها وآها وعراضوفقا لنطاقها وأ

 أهمها: 

الله الوحدات السياسية األمن اإلقليمي تحاول من خال شكل من أشك :الدفاع الجماعي -

لفاء لها حول وجود الدول التي تطابقها الرؤى في التهديدات أو العدو حالبحث عن 

  تفاقية أمنية رسمية.خاصة التهديد العسكري لردعه عبر االمشترك 

ضم مجموعة من يهدف إلى حفظ األمن والسالم من خالل منطقة تاألمن الجماعي:  -

 يقومو جماعية كذلك تحقيق األمن بوسائللدفاع بعضها البعض و الدول ذات السيادة

كل تسهم استخدام القوة أو التهديد بها و األمن الجماعي على قواعد أساسية بدءا من

 بلوغ األمن.الدول المعنية لوقف العدوان و

فاعية يركز على القوات الدمه يرتبط بالبعد العسكري لألمن و: مهااألمن المشترك -

المشتركة بغرض تجنب واالبتعاد عن  يفترض المصلحةبدال من القوات الهجومية و

 . إلضافة إلى نزع التسلح لتحقيق االستقرار األمني اإلقليميالحروب با

األمن العسكري بمفهومه الدفاعي ويتسع يعتمد على ما هو أوسع من األمن الشامل:  -

التعاون عبر مستويات اجتماعية واقتصادية للحفاظ على األمن وجوانب ليشمل أبعاد و

يشمل الجوانب الغير عسكرية ديدات المباشرة فقط فإنه يتضمن وليست التهوتعددة م

 . فهو يضع المسألة العسكرية في اإلطار المجتمعي الشامل لألمن

ة يتم اللجوء إليه في حال وجود السياق اإلقليمي في حالة تنافسياألمن التنسيقي:  -

بين وحدات النظام  ال صراعا مكشوفا، فالتنسيقوسطية ال تتضمن تعاونا واضحا و

التقليل من الصراع بين التعاون األمني بين وحداته للحد وهو المحرك الرئيسي لدعم 

 أطرافه. 

                                                           
- لمياء محمود، األمن القومي العربي كجزء من األمن اإلقليمي الشرق أوسطي "األخطار وأدوار الفاعلين"، المركز الديمقراطي العربي، 09 

.6102ديسمبر  17  
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من خالله تتطور مبادئ السلوك اإلقليمي المتفق عليه التي تؤكد األمن التعاوني:  -

 18.امالالذاتي، بحيث يكون فيه التعاون ش األمن المتبادل أكثر من األمن

 

 اإلقليميأهداف األمن  (3

 التي تتمثل في: ألمن اإلقليمي جملة من األهداف ول 

ألعضاء بطرق سلمية وتذويب مختلف ات بين الدول النزاعاحل الصراعات و -

 التفاهم المشترك فيما بين هذه الدول.الخالفات و

االستقرار  أمنية مشتركة لدفع اي تهديد أو تدخل أجنبي لتحقيق استراتيجيةبناء  -

 األوروبي(. كاالتحادسيادة اإلقليم )الداخلي و

ت العمل على الزيادة من التفعيالو إلغاء الحواجز الجمركية ما بين الدول األعضاء -

 التكامل لتحقيق األمن اإلقليمي.بين الدول على كافة االصعدة وتشجيع التعاون و

ت دول اإلقليم مع مدى قدرازامات ولتالالتهديدات واإقامة التوازن بين مستوى  -

 .استطاعتها في مواجهة التهديدات في شكل تنظيمي إقليمي

لعالقة بين السعي لتوثيق االح الدول المنخرطة في التنظيم وحمايتها وتحقيق مص -

 األمنية خاصة. المصالح االقتصادية و

 االجتماعية لشعوب اإلقليم.تكريس الرفاهية االقتصادية و -

 . لية ذات طابع إقليميكآزء ال يتجزأ من األمن الدولي وكجاعتبار األمن اإلقليمي  -

 المطلب الثالث: تعريف التهديدات األمنية الجديدة 

عالقة ر إلى األمن من خالل مجموعة التهديدات التي يتعرض إليها لوجود يمكن النظ      

التهديد ففي حالة التهديد يجب اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق تأثير متبادلة بين األمن و

 األمن. 

 من الناحية اللغويةالتهديد األمني   (1

علق بكل ما يمكن أن يخل باألمن الضرر فالتهديد يت"هو ناتج عن نية إلحاق األذى و

 يشكل هاجسا".و

                                                           
- سليمان عبد هللا الحربي، مفهوم األمن: مستوياته وصيغه وتهديداته )دراسة نظرية في المفاهيم واألطر(، المجلة العربية للعلوم السياسية، 

.69-64الكويت، ص 18  
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 االستراتيجيةالتهديد من الناحية  (2

الغايات القومية مرحلة يتعذر معها إيجاد حل سلمي يوفر بلوغ تعارض المصالح و هو"

العسكري، مقابل قصور من أمنها السياسي واالقتصادي واالجتماعي وللدولة الحد األدنى 

األطراف المتصارعة اللجوء إلى ة ضغوط خارجية، األمر الذي يضطر قدراتها لموازن

 . "دطراف األخرى للتهدياألاستخدام القوة العسكرية، معرضة 

فدراسة التهديدات ينبغي معها التمييز وحدة التحليل الرئيسية للتهديد )الفردي، 

الجماعي، القومي، اإلقليمي، العالمي(، مرورا بتحديد مصادر التهديد )داخلية، خارجية( 

وصوال بالسياسات أو اإلجراءات األمنية التي يجب أن تكون متوافقة مع مصادر التهديدات و 

ت و و السياسات المقترحة لمواجهة هذه التهديدا االستراتيجياتو بين واعها، طبيعتها و أن

ختالف طبيعة و مصادر تلك التهديدات فقط يتطلب ذلك اللجوء التعامل معها و التي تختلف با

ختيار عدد من الصيغ ل في تحالفات دولية أو إقليمية الاإلجراءات العسكرية و الدخوإلى 

، األمن جماعيعلى توازن القوى أو ردع، مثل الدفاع الجماعي، األمن الاألمنية التي تعتمد 

المشترك....إلخ، كما يمكن المزج بين مجموعة من الصيغ لمواجهة التهديدات المتغيرة تبعا 

 19للفترة التي ظهرت فيها و تبعا للبيئة التي تتأثر بها.

 مفاهيم مشابهة للتهديد األمني:  (3

ي ستعمال مفردات التحدالدارسين بين اعند الباحثين ومر يعد إشكال الخلط المست

 هي كالتالي: كس على تقديرات الدراسية سلبيا والخطر كمرادف للتهديد األمني ما تعو

 التحدي:  .أ

 من اللفظ "تحدي" حيث يقال في اللغة العربيةاشتقت كلمة تحدي من الناحية اللغوية 

اإلنجليزية البريطانية إلى عدة معاني  تشير القواميسفالن حول شيء معين، و ىفالن تحد

ى القوة والمهارة وهو أيضا دعوة اره ويحتاج إلبصعب اختفهو يعبر على شيء  للتحدي

من الناحية العلمية فإن خر وما إلى ذلك. وآرح شخص مبارزة المواجهة كأن يقتلمنافسة ول

نتجها نلظروف التي معقدة من المشاكل وا د بها مجموعةالمتفق عليه أن مفرد التحدي يقص

 سليمان عبد هللاغير الواعية فلقد عرفها تقبل بإرادتنا ورغباتنا الواعية والمسفي الواقع و

                                                           
  19- كمال روابحي، المرجع نفسه، ص05.
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وق من تقدمها أو المخاطر التي تواجه الدولة وتحد وتع الصعوبات"بأنها المشاكل و: الحربي

المشتركة لحها الحيوية الذاتية مصاواستقرارها و ثرة أمام تحقيق أمنهاتشكل حجر عو

قدرة الدولة على إدارة  يتم فيه اختبارالتحدي شيء صعب و تجاهلها ويصعب تجنبها أو

 20خرين سواء تعلقت هذه التحديات بالمشاكل الداخلية أو الخارجية.منافسة اآلشؤونها و

 علىلناعم اضمن نطاق األمن حدي والتهديد فالتحدي تكمن صوره ق كذلك بين التهناك فر

ستخدام القوة فالتهديد يكون بافي نطاق األمن الصلب عكس التهديد الذي تدخل صوره 

لى المدى المتوسط أو البعيد إلى يكون تأثيرا مباشرا في األمن أما التحدي يؤدي عالعسكرية و

 21ي.األمن القومباشرة على ضرار مأ

 الخطر .ب

الخطر على أنه: "كل مهدد محتمل الوقوع،  Robert petit leعرف قاموس 

تتصل  عندما المدلولوإمكانية التنبؤ به تتأرجح بين الزيادة والنقصان". ويأخذ الخطر هذا 

تقلة مناعة المجتمع من المجتمعا بعالقة ما مع

                                                           
  20- لمياء محمود المرجع نفسه. 

  21- كمال روابحي، المرجع نفسه، ص61.
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كون بصدد نعند الوصول إلدراك الخطر لمرحلة األولى إلدراك التهديد، وفالخطر هو ا

يبقى األمر محتمل قد يؤدي إلى التهديد كما لخطر غير محدد المعالم، والتحدث عن التهديد، فا

 22.قد ال يؤدي إليه

 

 الخطر: برز أوجه االختالف بين التهديد والتحدي وجدول يبين أ

 المفهوم

 مؤشر التمييز

 الخطر التحدي التهديد

من حيث 

مضمون كل 

 مفهوم

محاولة إلحاق الضرر 

بفاعل معين )دولة، 

 ().... جماعة، أفراد

صعوبات مشاكل و

ضي للدولة تقي

 مجابهتها.

فعل مهدد يحتمل وقوعه 

تأرجح به ت ة التنبؤإمكانيو

 النقصان.بين الزيادة و

من حيث البعد 

 يالزمن

يكون أني نتيجة إلدراك 

 وجود خطر يهدد الفاعل.

نتجها في نمشاكل 

 المستقبل.و الواقع

تهديد يكون على وشك 

 حدث فعال.أو الحدوث 

عادة ما يحمل أهداف  من حيث الهدف 

 سياسية.

رة قدمدى  اختبار

ة فسالدولة على المنا

 المواجهة.و

محاولة إلحاق الضرر 

 المعنوي أو المادي.

 

 عوامل تحديد التهديد األمنيمصادر و  (4

 مصادر التهديد األمني -

التهديد الثانوية،  مصادرد هما: مصادر التهديد الرئيسية والتهديهناك مستويين لمصادر 

تويين فأولهما تتمثل مجاالت هذه المستويات المهددة لألمن بحيث يعمالن من خالل مسو

 الثاني المستوى الخارجي. المستوى الداخلي و

 

التي تمثل خطرا على بقاء  هي تلك المصادرمصادر التهديد الرئيسية لألمن القومي:  .1

  أننا أمام "أزمة وجودية من عدمها".مصادر الحياة في الدولة، أي كيان و

                                                           
  22- كمال روابحي، المرجع نفسه، ص61.
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وجودها بل يمس مصدر التهديد كيان الدولة و هي عندما المصادر التهديد الثانوية:  .5

 تجاوز تلك المهددات بمرور الزمن.  االبعاد األمنية، فيمكن يلحق الضرر ببعض

لمصادر أبعاد األمن الوطني في تهدد هذه الداخلية لألمن القومي: مصادر التهديد ا .3

ات غالبا تكون ذالمحلية لألمن الوطني للدولة، و الداخلي، أي أنها موجهة للدائرة شقه

قوة نسيجه االجتماعي، فهي األمن الذاتي تأثير قوي على تماسك الشعب، و

  للمواطنين.  

توجه هذه المصادر، تهديداتها لألبعاد : مصادر التهديد الخارجية لألمن القومي .4

هي تعني تدخال من قوى جية )إقليمية، دولية(، واألمنية للدولة، في دوائرها الخار

 خارجية في الدائرة المحلية للدولة. 

مصالحها الخارجية، أعلى درجات مصادر االعتداء المسلح على أراضي الدولة وعد وي

 23التهديد الخارجية.

 هي: و المؤثرة في تحديد التهديد األمنيالعوامل  -

 قتصادي أو اجتماعي.نوع التهديد سواء سياسي كان أو ا هووطبيعة التهديد:  .5

الديمغرافي وهي اتجاهات التهديد ومدى قربه أو بعده الجغرافي ومكان التهديد:  .5

ن في دولة نتشاره لمجموعة من الدول أو معيكان مباشرا أو غير مباشر ومدى ا سواء

 ما. 

 هل هو ثابت أو متغير.مدى استمرارية تأثير التهديد و: زمان التهديد .3

زيادة درجة التهديد يتطلب تعبئة القوة الشاملة بقوته أو خطورته فدرجة التهديد:  .4

 للدولة.

تخاذ إجراءات ا ضوئهالتهديد األمر الذي يتم في  قوةترتبط بحجم وتعبئة الموارد:  .1

  24الجهود للحد من تأثير أبعاده.وتعبئة مناسبة من حيث حشد الموارد 

 

 طبيعة التهديدات األمنية:  (5
                                                           

- بكدوش فريزة وقاسيمي أمازيغ، التهديدات األمنية الجديدة في المغرب العربي دراسة حالة ليبيا، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية 

والعالقات الدولية، تخصص: دراسات متوسطية، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية والعالقات الدولية 6101-6102(، 

.49ص 23  
- ليندة عكروم، تأثير التهديدات األمنية الجديدة على العالقة بين الشمال والجنوب، رسالة ماجستير في العلوم السياسية، تخصص: دراسات 

.36، ص6101مقارنة، جامعة بسكرة، 24  
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 أنواع التهديدات األمنية:  .1

الدارسين منهم من يرى أن لتهديدات األمنية بين الباحثين وأنواع اتلف تصنيفات طبيعة وتخ

 األنواع الرئيسية للتهديدات هي: 

 الهجوم العسكري.تهديد  -

 تهديد النشاط اإلجرامي. -

 التدهور البيئي.تهديد بقاء اإلنسان ورفاهيته كالمجاعة و -

 25حد ذاتها.إما كفئة بط اإلرهابي، إما كنشاط إجرامي، ويمكن النظر إلى تهديد النشاو

 

 هي: يث يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع وصوره، حكما تختلف درجة التهديد و

هي تعّرض الدولة لخطر داهم نتيجة استخدام القوة العسكرية الفعلية: والتهديدات  -

 بالفعل أو التهديد الجاد باستخدامها. 

هي "وجود األسباب الحقيقية لتعّرض الدولة للتهديدات دون التهديدات المحتملة: و -

 وصولها إلى مرحلة استخدام القوة العسكرية لحل النزاع.

أسباب للخالف بين دولتين أو أكثر دون وجود أي  هي وجودوالتهديدات الكامنة:  -

 مظاهر لها مرئية على السطح. 

وجد أي مظاهر لها في المرحلة هي تلك التهديدات التي ال يوصورة: تالتهديدات الم -

 ية.ناآل

قد تشير إلى واإلقليمية المستجدات الدولية التحوالت و طبيعةأن النظرة المستقبلية لشكل و بيد

 26ظهورها على سطح األحداث بدرجات متفاوتة.احتماالت 

 

 

 

 

 

                                                           
  25- ليندة عكروم، المرجع نفسه، ص69.

  26- سليمان عبد هللا الحربي، المرجع نفسه، ص65.
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 ستراتيجية المنطقة المغاربيةاجيو المبحث الثاني:

 المطلب األول: التعريف باالتحاد المغاربي 

تعني كلمة "المغرب" باللغة العربية "الغرب"، فهي تدل على مجمل مناطق الواقعة 

لمغرب في بعضهما وعمقها التاريخي والحضارة عرفت اغربي وادي النيل، ثم أن منطقة 

 في الماضي تسميات متعددة منها: 

  فاألوروبيون والرومان كان يسمينها شمال إفريقيا وهذه التسمية تستدعي

 إدخال مصر.

  العرب واألتراك فكلمة غرب أو المغرب هي المستعملتان عندهم، بتدخل

 . وغرب إفريقيا األندلس

المعاصر حاول األوروبيين أن يشعوا تسمية بال البربر على اعتبار أن في بداية العصر 

  العصر الغالب فيها هو من أصل بربري.

" من التسمية العربية "جزيرة المغرب" وهي تسمية جاء مصطلح "المغرب العربي

 27أطلقها الجغرافيون العرب على هذه المنطقة التي تمتد من ليبيا إلى المغرب األقصى.

متسع جغرافي، يعتبر جزء من البحر المتوسط، كما أن على العموم المغرب العربي: 

إقليمه اليابس يعتبر جزء ال يتجزأ من القارة اإلفريقية، ويشكل كتلة جغرافية متناسقة 

ومتماثلة ال تتخللها حواجز أو فواصل طبيعية، مما هيأ تشابها في الظروف المناخية وتقارب 

سر سبل التواصل بين المقيمين كما أن المغرب العربي يعتبر أقرب في نشاط السكان وي

اته، الجناح إفريقيا اتصاال بأوروبا، إذ يقع في شمال القارة السمراء مشكلة في الوقت ذ

 .28الغربي للوطن العربي

يوصف بالكبير لتميزه عن دولة المغرب األقصى وبالعربي لتميزه عن دول شمال  

يتربع المغرب العربي على مساحة تقارب ستة ، بلدان العربيةقيا ضمن مجموعة الإفري

                                                           
- حجيلة الميني، مليكة حساني، االستراتيجية االمريكية اتجاه دول المغرب العربي دراسة حالة ليبيا6100  -6102، شهادة ماستر في العلوم 

السياسية والعالقات الدولية، تخصص: دراسات متوسطية )جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية 6102-

.31(، ص6102 27  
 فاطمة حموته، البعد الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة، مذكرة لنيل شهادة الماستر
-في العلوم السياسية، تخصص: دراسات مغاربية، جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 6101-6100، ص63.

28  
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ماليين كيلومتر مربع، ولهذه البلدان مميزات طبيعية متجانسة وتمتلك مناطق صحراوية ولها 

 واجهة بحرية مهمة.

كلم وغربا 4334ويحد المغرب العربي شماال البحر األبيض المتوسط بساحل طوله 

ودول الساحل  كلم وتحدها مصر والسودان شرقا 3543المحيط األطلسي بساحل طوله 

 29الصحراوي جنوبا.

أما جغرافيا فالمغرب العربي تختلف باختالف المناطق، فمنطقة التل المحاذية للبحر المتوسط 

والتي تتخللها سالسل جبلية تشمل السهول واألراضي الخصبة الصالحة للزراعة، في حين 

ا الصخور الرملية والحجرية أما مناخيا يتميز بالتجانس نجد المنطقة الصحراوية توجد فيه

، وتبلغ المساحة القطرية لدول اتحاد المغرب 30والتنوع في الوحدة نظرا التساعه الكبير

 العربي كما هو مبين في الجدول باإلضافة إلى أهم مميزات وخصائص المنطقة المغاربية: 

 تونس  المغرب  موريتانيا  ليبيا  الجزائر الدولة 

 533.351 411.111 5.131.411 5.4441.1111 5.335.445 2المساحة كلم

النسبة 

 المغاربية

32.51 52.53 53.23 4.45 5.32 

 1 4 3 5 5 المرتبة 

 1.13 5.43 3.41 1.31 4.31 النسبة القارية 

 31 54 51 4 5 المرتبة 

 1.55 1.33 1.43 5.35 5.44 نسبة العالمية

 21 11 53 51 51 المرتبة

(، تاريخ المغرب العربي الحديث التحدياترب العربي )دراسة في المعلومات وعاشة مصطفاوي، إتحاد المغ المرجع:

، 5154-5153االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، شعبة التاريخ، زي وزو: كلية العلوم اإلنسانية والمعاصر، )جامعة تيو

 .55ص 

أما النسبة السكانية للوطن العربي فهي متفاوتة من دولة ألخرى. كما نجد أن اللغة 

الرسمية في المغرب العربي هي اللغة العربية، أما اللغة المحلية معترف بها هي العربية 

                                                           
  29- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص35.

  30- فاطمة حموته، المرجع نفسه، ص64.
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والمغربية واألمازيغية، أما نظام الحكم مختلف في الدول المغاربية مثال نظام جمهوري في 

 31ا في المغرب نظام ملكي.مبينتونس، موريتانيا، و كل من الجزائر،

ويقصد باتحاد المغرب العربي الدول الخمسة: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب األقصى 

مع اتفاقية مراكش وذلك في وموريتانيا. ونحن بصدد دراسة اتحاد المغرب العربي الذي أنشأ 

بل لها سياقها  صدفة المنشأة لالتحاد المغاربي لم تآت، إن هذه االتفاقية 5232فيفري  54

التاريخي، فاتحاد المغرب العربي كان عبارة عن تواصل اآلمال ورغبات بين شعوب 

المنطقة في االتحاد، وتبلور مفهوم اتحاد المغرب العربي مع حركات التحرر المغاربية في 

بحضور أحزاب ، 5213يل أفر 53في  ر طنجةتونس والجزائر والمغرب، وانعقد مؤتم

 . 5214سنة  Romeمغاربية والمالحظ أنه جاء رد على ابرام االتحاد األوروبي التفاقية 

 

 

 

 

 

                                                           
  31- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص40.
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-5234ورغم التناقضات الموجودة بين الجزائر والمغرب األقصى، إال أن الفترة بين )

اللجنة محاوالت للتعاون اإلقليمي وبرزت إلى العلن لجنة تقنية سميت ( شهدت 5241

االستشارية الدائمة إلى جانب خط التعاون المتعدد األطراف كانت هناك محاوالت للتقارب 

الثنائي ما بين الجزائر والمغرب في اتفاقية "االخوة وحسن الجوار" بين ليبيا وتونس سنة 

5244. 

( في شبه غيبوبة وجموده لعدة اعتبارات 5233-5244خل المشروع المغاربي بين )د

للعديد من األزمات التي أصابت دول االتحاد وتراجع مداخيلها كان هناك محاولة ونتيجة 

ماي  5تحاد المغاربي، فكان هناك تقارب بين الجزائر والمغرب في إلعادة تفعيل وجود اال

بزرالدة لتتوج اللقاءات  5233نوفمبر  55ليتم انعقاد لقاء رؤساء الدول المغاربية في  5234

، ومنذ قمة مراكش انعقدت ست دورات 5232فيفري  54ة مراكش في المغاربية باتفاقي

اتفاقية وقرار لم يدخل حيز التنفيذ،  41( انتخبت حوالي 5224-5221للمجلس الرئاسي من )

ونتيجة للعديد من القضايا مثل قضية لوركيبي وموقف دول االتحاد األوروبي منها واالزمة 

قت الحدود المغربية الجزائرية بقرار من الدولة الجزائرية توقف المشروع المغاربي وأغل

 32الجزائرية وجمدت مؤسسات االتحاد المغاربي إلى اشعار آخر وإلى أجل غير محدود.

هذه العملية التكاملية تبنى عليها التجربة التكاملية و لقيام أي تجمع إقليمي هناك شروط

تحاد يثاق األمم المتحدة وغيرها فاجاءت في القانون الدولي العام وم تقوم على المبادئ التي

 المغرب العربي عمل على تطبيق هذه المبادئ لتحقيق أهدافه. 

 تحاد المغاربي هي: ة في ديباجة المعاهدة عن قيام االمن المبادئ المستخلصو        

مساواة في جميع الهيئات العامة مبدأ المساواة: جميع الدول المغاربية تشترك في ال -

 خالل النشاطات.ذلك من و

الشؤون الداخلية: بحيث ال تسمح الدول المغاربية بأي نشاط أو  في مبدأ عدم التدخل -

ألي حلف أو انضمامهم عدم النظام السياسي ألي منهم و تنظيم فوق ترابها يمس

 تحاد.دي إلى تمزيق الوحدة الترابية لالتوجه عسكري يؤ

                                                           
- فايزة غنام، التعاون األمني األورو – مغاربي: دراسة حالة حوار 9+9 )6110-6100(، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الدراسات 

المتوسطية والمغاربية في االمن والتعاون، جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 6100-

.335 – 331، ص ص 6106 32  
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هذا المبدأ منع استخدام القوة لحل نطالقا من ا مبدأ تسوية النزاعات بطرق سلمية: -

الودية من أجل ل بل اللجوء إلى الطرق السلمية والمشكالت مع أية دولة من الدو

 . االتحادالسالم داخل ساحة 

ستقالل، نادت بهذا المبدأ دول االتحاد منذ االحق الشعوب في تقرير مصيرها:  مبدأ -

 هذا المبدأ. من قضية الصحراوية لكن عجزت الدول على تطبيقبدءا 

تعتبره ركن من أركان السياسة تلتزم به الدول المغرب العربي و :االنحيازعدم  مبدأ -

من  هنحياز التي خلصتحرص الدول االنتماء لحركة عدم االالخارجية المشتركة كما ت

 االستعمار.

مبدأ التعاون الدولي: بحيث توثيق التعاون المغاربي مع المنظمات الجهوية العربية  -

حترام حقوق المي يرتكز على العدل، الكرامة، افريقية، الدولية، من أجل نظام عاإل

 اإلنسان االحترام المتبادل.

 كذلك توجد مبادئ لقيام أي تجربة تكاملية هي: 

 عتماد المتبادل.ضمان تكثيف وتقوية التضامن واال -

 مراعاة التكامل بين البرامج التي تعتمد عليها دول اإلقليم. تنسيق السياسات و -

 العمل على رفع مستوى المشاركة الشعبية في األنشطة التكاملية.  -

 حمايتها.احترام حقوق اإلنسان و -

 33قتصادي العالمي.االندماج التدريجي القتصاديات اإلقليم في اال -

 هي:يطمح لتحقيقها ولالتحاد المغاربي أهداف يسعى و  

األهداف ذات األبعاد  تحاد المغاربي لتحقيق التكامل بين دولة بمجموعة مناال انطلقحيث 

التي تتلخص ضمن ما جاء في نص المادة الثانية من معاهدة إنشاء المغرب العربي المختلفة و

 هي: 

 عضها البعض.بشعوبها بخوة التي تربط الدول األعضاء وين أواصر األتمت -

 لدفاع عن حقوقها.واتها مجتمعا تحقيق تقدم رفاهية -

 األنصاف.ئم على العدل والمساهمة في صيانة السالم القا -

                                                           
- كاهنة أشرار والمية  موايسي، رهانات بناء اتحاد المغرب العربي بين المعوقات الداخلية والتحديات الخارجية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 

  33العلوم السياسية، تخصص: دراسات متوسطية، جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، ص ص41  – 40.
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 نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.  -

على تحقيق حرية تنقل األشخاص وانتقال الخدمات والسلع  العمل تدريجيا -

 34رؤوس األموال فيما بينها.و

 تحاد المغاربي نجد: ها لالفلحقيقية التي يمكن أن نستشمن األهداف او

 هي: تحاد لتحقيقها واف التي تسعى االتعتبر من أهم األهدو األهداف السياسية: -أ

 تحديات تتعرض لها المنطقة المغاربية. مجابهة أي مخاطر و -

 المساهمة في إزالة كل صور النزاعات اإلقليمية.المحافظة على استقاللها و -

 اإلنصاف. صيانة السالم المؤسس على العدل و -

ذلك إلقامة تعاون دبلوماسي وطيد بينها على حقيق الوفاق بين الدول األعضاء وت -

 35أساس الحوار.

 ألهداف األمنية والدفاعيةا -ب

تحاد في ميدان الدفاع على صيانة استقالل كل من خالله تعمل الدول األعضاء في اإل

رتباطا وثيقا يرتبط اعام للعالقات الدولية، إذ هذا مبدأ من المبادئ المن دول األعضاء و

يظهر ذلك من خالل معاهدة إنشاء سالمة أراضيها، وحترام سيادة كل دولة وابموضوع مبدأ 

 هتمامه بأمن الدول األعضاء ضد التهديدات الخارجية.اتحاد المغرب العربي با

بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها  كما تتعهد الدول األعضاء في اإلتحاد بعدم السماح -

 ي دولة أو نظام سياسي. أمن أ سيم

نضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون ا تتعهد باالمتناع عن االكم -

 موجها ضد االستقالل السياسي أو الوحدة الترابية للدول األعضاء.

 36دولة.تحاد المغاربي على أمن النظم الحاكمة في إلشارة إلى االهتمام ومحافظة االهنا او

 

 

 

                                                           
  34- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.

- عائشة مصطفاوي، اتحاد المغرب العربي )دراسة في المعوقات والتحديات( 0524 – 0555، مذكرة لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغرب 

  35العربي الحديث والمعاصر، )جامعة الوادي: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم السياسية، شعبة التاريخ، 6103-6104(، ص21.
  36- كاهنة أشرار والمية موايسي، المرجع نفسه، ص46.
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 األهداف االقتصادية:  -ت

 هو األساسه التعاون فيما بين دول نتحاد المغاربي أهدة إنشاء االجاء في مضمون معا

ولتنفيذ  تقوية أواصر اإلخوة بينهم.لتحقيق حياة أفضل لهذه الشعوب والدفاع عن حقوقها و

 تبعت هذه الدول ما يلي:ذلك ا

 تطوير القطاع الصناعي على أساس علمي حديث. -

ب العربي من المنتجات توفير حاجات دول المغرتطوير القطاع الزراعي و  -

 .صناعيةالالزراعية و

نقل البضائع واألشخاص والخدمات والسلع الحواجز الجمركية وتسهيل حركة  إزالة  -

 رؤوس األموال.و

حماية الصناعات الوطنية من الهيكل الضريبي بغرض توحيد أسس التعامل النقدي و -

 األجنبية.المنافسة 

ؤسسات المالية واالقتصادية تدريبها على تسيير المشرية وتطوير الموارد الب -

 تحادية. واال

 37المغاربي.النمو ث الطرق العلمية لتحقيق تطبيق أحدتطوير المرافق العامة و -

 

 تحاد المغاربي على ضرورةتنص معاهدة االاألهداف الثقافية:  -ث

 على مختلف مستوياته.إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم  -

 صيانة الهوية العربية اإلسالمية.الحفاظ على القيم الروحية والثقافية والخلقية و -

تبادل األساتذة والطلبة وإنشاء المؤسسات الجامعية والثقافية، وإنشاء مراكز مشتركة  -

 38برامج في المجاالت العلمية المختلفة بين الدول المغاربية.و

 

 

 

 

 

                                                           
  37- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.

  38- عائشة مصطفاوي، المرجع نفسه، ص20.
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 ستراتيجية للمغرب العربيهمية الجيوااألطلب الثاني: مال

 الفلكي للمغرب العربيالموقع الجغرافي و (1

نها الجزائر، تتكون منطقة المغرب العربي من خمسة دول ذات حدود سياسة مشتركة م

المغرب، أطلقت عليها عدة تسميات كشمال إفريقيا ألنها تقع في تونس، ليبيا وموريتانيا و

لب في المنطقة هو من أصل بالد البربر ألن العنصر الغااإلفريقية ومن القارة الجزء الشمالي 

 نألكن يمكن القول  ة على البحر األبيض المتوسط.لتسمية الدول العربية المطبربري و

 التسمية الشائعة لهذه المنطقة هي "المغرب العربي".

وغربا المحيط األطلسي،  فجغرافيا يحد المغرب العربي شماال، البحر األبيض المتوسط

مالي. أما فلكيا فيمتد المغرب وشرقا مصر والسودان، وجنوبا السنغال والنيجر والتشاد و

شمال خط ° 34و° 51دائرتي عرض بين شرقا و° 51غربا و° 53العربي بين خطي طول 

 39.ستواءاال

وتتنوع ، 40(5)كلمماليين  3حة إجمالية تقدر بحوالي يتربع المغرب العربي على مسا

في العطاء النباتي بين السهول  التنوعوتختلف المنطقة من حيث المناخ وأشكال التضاريس و

يتسم الوضع المناخي للمغرب العربي بالتنوع، فالصيف  ،41الصحاريوالجبال والهضاب و

هذا راجع لوقوعها على شاطئ البحر و دافئ.الحرارة والشتاء قليل البرودة و معتدل

المتوسط، ويتغير هذا المناخ كلم تجهنا نحو الجنوب أين تقع المنطقة الصحراوية المعروفة 

 قليلة. الحرارة وأمطار شبه منعدمة وبمناخ صحراوي شديد 

حر األبيض اذي للبناخ متوسطي في الجزء الشمالي المحفمناخ الجزائر، يسيطر عليه م

رة، ولكن هذا المناخ يتغير كلما تم االبتعاد عن الشتاء معتدل الحراصيف حار والمتوسط، فال

بح المناخ صحراوي شديد الرملية أين يصل جنوبا نحو المناطق الصحراوية والتوغالساحل و

 تقل األمطار. الحرارة و

                                                           
- نصر الدين هنون، التنافس األمريكي الفرنسي في المنطقة المغاربية )مقاربة امنية(، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص: 

 –  36(، ص  ص6109-6104دراسات مغاربية، )جامعة السعيدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،

33. 39  
  40- فايزة غنام، المرجع نفسه، ص046.

  41- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص44.
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رارة صيفا وقليل البرودة شتاء وهذا على الشواطئ بينما مناخ المغرب معتدل الح

زيد البرودة تكلما تم التوغل داخل المغرب حيث األطلسية، هذا المناخ يتغير ية والمتوسط

 على جبال األطلس أين يصبح المناخ قاريا.

أما مناخ تونس فيتسم هو األخر بالتنوع، ففي الشمال المطل على البحر األبيض 

األمطار أما الجزء قليل البرودة شتاء أين تكثر كون المناخ معتدل الحرارة صيفا والمتوسط ي

 تكون األمطار شبه منعدمة.خ الصحراوي، حيث ترتفع الحرارة والجنوبي فيتسم بالمنا

ر أما مناخ ليبيا هو األخر يتسم بمناخ متوسطي في الجزء الشمالي منها المحاذي للبح  

قل هذه األمطار تمعتدال ومعروفا بكثرة األمطار و المتوسط، أين نجد الصيف حارا والشتاء

معروف  التوغل نحو الجنوب أين يصبح المناخ صحراوياعاد عن الساحل وبتكلما تم اال

 . اشتاء ةالبرودة الشديدبالحرارة الشديدة صيفا، و

أخيرا، مناخ موريتانيا تسيطر عليه الحرارة التي ترتفع في بعض المناطق كما أّن و

 يضا بالرياح الجافة المتربة.مناخها معروف أ

يمكن و .42هي صفة اإلقليم المتكاملي تشكل منطقة جغرافية واحدة وتحاد المغاربفأقاليم اال

 مختلفتين هما: تقسيم المغرب العربي إلى منطقتين جغرافيتين 

ا تخضع أهم السهول، كما أنهشمالية تضم أهم "الجبال األطلس والريف"، ومنطقة  -

المنطقة بتركيز فتعرف هذه رطبا، باردا شتاءا"، لمناخ متوسطي "حار صيفا و

  .السكان فيها

منطقة جنوبية تحتل مساحة أكبر ذات مناخ صحراوي جاف مما يجعلها عبارة عن  -

افة السكانية في صحراء قاحلة مما يفسر قلة السكان بهذه الجهة، إذ ال تتجاوز الكث

 43مربع. كيلومترة في نسمالمتوسط خمس 

 االستراتيجيةاألهمية  (2

سياسية ما جعله يتوفر على أهمية استراتيجية وجيوللموقع الجغرافي المغاربي 

يمتد المغرب واقع في شمال القارة اإلفريقية ومجموعة من المقومات التي ميزته عالميا ال

شريط و كلم41111العربي على شريط ساحلي مطل على البحر األبيض المتوسط يقدر بـ 

                                                           
  42- جمال عبد الناصر مانع، المرجع نفسه، ص  ص69  – 62.

  43- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص43.
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 41111ا يزيد عن لى مكلم كما تربع ع51111ساحلي على المحيط األطلسي يفوق طوله 

فهو يمثل همزة وصل بين أوروبا ، 44قا من موريتانيا إلى ليبيا شرقانطالكلم من الصحاري ا

الثقافية ا ما جعله ممر التواصل الحضاري والديني، ومركز للتبادالت االقتصادية وإفريقيو

عن همزة هو أيضا عبارة قاء لثالث قارات أسيا، إفريقيا وأوروبا، وتكذلك نقطة ال هوو

ممر للتجارة الدولية، فمثال مضيق جبل طارق للعديد من الطرق المائية و استراتيجيةوصل 

 نصف الكرة األرضية. البحر المتوسط بالمحيط األطلسي ويربط 

األبيض المتوسط بالمحيط الهندي أما قناة السويس عبر البحر األحمر تربط البحر 

تعتمد العديد روبا الغربية يمّر عبر المتوسط ومن أومن البترول المستهلك  %11الهادي، فـ و

انئ الجنوبية للمتوسط كما بالمو على البترول المتدفق %511من الدول األوروبية بنسبة 

المغاربية كإيطاليا واليونان  قتصاد هاته الدول بالدرجة األولى على ثروات الدوليعتمد ا

تنوعها غنية من حيث الثروات الطبيعية و ةكما نجد أن المنطقة المغاربيسويسرا، والنمسا و

 شعوب المنطقة.  صالحي يمكن استغاللها في مشاريع لالت

كثر حساسية في استراتيجية األبيض المتوسط أحد المجاالت الجيويعتبر البحر األ

توائه على ثروات طبيعية مختلفة حكما يتمتع بموقع استراتيجي هام واالعالقات الدولية، 

ديدات ومخاطر التي تهدد الدول يعاني من تهال أنه من البلدان المختلفة وإة بشريكذلك ثروة و

العالمية، إالّ أن المغرب العربي يعرفها بحدة كبيرة، كما بتسام هذه التهديدات رغم ااألفراد، و

لفة، ألن هناك مشاكل متخعتباره من البلدان العض مصدر هذه التهديدات نظرا اليعتبره الب

 45.هذه المنطقة بالذات تؤثر فيها وفي الدول األخرى نابعة من

 لمنطقة المغرب العربي األهمية الجيواقتصاديةالمطلب الثالث: 

نوعية الموارد االقتصادية عربي بمكانة معتبرة من حيث حجم وتتمتع منطقة المغرب ال

توفر على تقتصادياتها، فهي ناعات المتنوعة ومصادر الطاقة الالهامة التي تشكل أساس الص

 46متنوعة موزعة بين الدول الخمس.موارد اقتصادية كبيرة و

                                                           
  44- فايزة غنام، المرجع نفسه، ص043.

  45- نصر الدين هنون، المرجع نفسه، ص ص34 – 39.
  46- عبد الجبار مقدم، المرجع نفسه، ص05.
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كما تحتوي على العديد من المؤهالت لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، حيث تحتوي 

كما يبلغ طول من إجمالي مساحة الوطن العربي،  %54هذه المنطقة على مساحة تشكل نسبة 

من الوطن العربي كله، هذه المساحة  %53كلم، أي ما يعادل 3113شريطها الساحلي حوالي 

متأثر دائما الزراعية بمردود متذبذب و، حيث أن المساحة للزراعةمليون هكتار 55.3منها 

 47بالعوامل الطبيعية.

 إلى جانب اإلمكانيات االقتصادية فالمنطقة المغاربية غنية بكم وافر من مصادر الطاقة

الغاز يزيد مليار برميل( و 11.3مليار طن ) 1حتياطي من التقليدية كالنفط حيث يتجاوز اال

افة إلى مصادر الطاقة المتجددة وكذلك الفوسفات والحديد ( إض3مليار م 3.511عن )

بصفة و قتصاديا مميزا.بأن تجعل منه قطبا اكل هذه اإلمكانيات كفيلة والنحاس والذهب و

 إجمالية فإن المغربي العربي يتوفر على ما يلي: 

 11  من من االحتياطي العالمي  %4.13مليار برميل من النفط أي ما يعادل

 من االحتياطي العربي.  %4.3والنفط 

 3511 حتياطي العالمي من اال % 3.23الغاز أي ما يعادل  من 3ممليار

 حتياطي العربي.من اال %54.13و

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

 534  من االحتياطي العالمي. %53.3مليون طن من الفحم أي ما يعادل 

 551  من االحتياطي العالمي. %51مليون طن من الكوبالت أي ما يعادل 

 41  48.من االحتياطي العالمي %5مليون طن من الزنك بنسبة 

وة نفطية هائلة في كل من ليبيا تتوفر منطقة المغرب العربي كما سبق ذكره على ثر

رار عن طريق عمليات ستمالمنطقة كما أنه مرشح للزيادة با الجزائر بأكبر حصة في هذهو

لغاز الطبيعي في كل من الجزائر حتياطي هام من اكذلك توفرها على استكشاف، التنقيب واال

 الحتياطي العربي. امن 54.12من االحتياطي العالمي و %23.3يشكل ما نسبته ا وليبيو

لغاز الطبيعي عالميا بعد روسيا وإيران حتياطي لأكبر اتمتلك الجزائر خامس 

للغاز له في العالم و ثاني مصدر ثاني أكبر مصدروالواليات المتحدة األمريكية وقطر و
                                                           

  47- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص41.
  48- عبد الجبار مقدم، المرجع نفسه، ص ص 05، 61.
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متدان من الغاز عبر أنابيب التصدير ي 3تريليون م 5.4فكل سنة تصدر الجزائر  ،ألوروبا

 49تحت مياه البحر المتوسط.

في كل من المغرب،  الرصاصالعربي على مصادر كالفوسفات ورب كما يتمتع المغ

در المقتياطي الفوسفات المتوفر عالميا وحوتونس وموريتانيا فهو يحتوي على أكبر من ثلث ا

يتوفر اإلنتاج العالمي، و 5/1إنتاج يوفر من االحتياطي العربي و %31مليار طن و 531بـ 

باإلضافة إلى المواد و، المي بالنسبة للحديدمن اإلنتاج الع %5.53أيضا على نسبة إنتاج 

تمكنه زراعية فهي تمتلك أيضا مؤهالت فالحية و الطاقوية التي تزخر بها المنطقة المغاربية

 50متياز.من أن يكون قطابا فالحيا با

من صادرات  %54.3تشكل  دوالر، مليار 44.13تحاد المغاربي ما قيمته يصدر اال

كما تبلغ درات االتحاد، من صا %45الجزائر المكان األول بالنسبة تحتل الوطن العربي، و

من  %55مليار دوالر، أي ما نسبة تقريبا  34.45تحاد المغاربي ما قيمته واردات اال

 51ستيراد الوطن العربي.ا

متباينة من بلد ألخر، المنطقة المغاربية فهي مختلفة و ستثمار األجنبي فيأما بالنسبة لال

وقات ستثمارات األجنبية ترتكز بشكل كبير في مجال المحرر وليبيا أن مجمل االفنجد الجزائ

النفط في العالم فهي زائر أكبر منتجي الغاز الطبيعي و. فالج52يعفهما يعتمدان االقتصاد الري

الرابعة عشر الحتياط النفط، كما حتياطي الغاز الطبيعي وإلا تحتل المرتبة الخامسة عالمي

 53الثانية عشر في مجال إنتاج المحروقات.تحتل المرتبة 

مليار متر مكعب من الغاز  515مليون برميل يوميا من النفط و 5.41الجزائر  نتجت

مليون  534تصدر منه النفط ومليون طن من الغاز الطبيعي و 534الطبيعي سنويا ما يعادل 

بالنسبة للجزائر، كما السياحة األجنبية فة إلى الصناعات البتروكيماوية وطن سنويا، باإلضا

ة الحمضيات والنخيل والحبوب وامتالكها لحقول الحديد والفحم واليورانيوم تعتمد على زراع

 54إنتاج الرخام.والرصاص والنحاس والزئبق و

                                                           
  49-عبد الجبار مقدم، المرجع نفسه، ص61.

  50- المرجع نفسه، ص60.
  51- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص45.

  52 -عبد الجبار مقدم، المرجع نفسه، 60.
  53- عائشة مصطفاوي، المرجع نفسه، ص02.

  54- حجيلة الميني، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص90.
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تعتمد على عالميا و 53حيث تحتل المرتبة  يبيا أكبر منتجي النفط في العالمتعتبر لو

 55ت الكيماوية.النفط في اقتصادها إلى جانب الصناعا

ت أخرى غير المحروقات تونس فيرتكز استثمارهما األجنبي في قطاعاأما المغرب و

البترول فنجد اقتصاد لطبيعية كالغاز واا للمقومات مقارههذا الفتكالسياحة والصناعة و

رب يعتمد على السياحة األجنبية وتصدير الحمضيات والبطاطا والخضروات واألسماك المغ

 رةدولة مصدأمريكا، كما أنها تتمتع بموارد معدنية هامة فهي أول أوروبا ووالنسيج إلى 

وتزخر بالحديد من احتياط الفوسفات العالمي،  %41تمتلك  كما ،العالمللفوسفات في 

 56متالكها الثروة السمكية المعتبرة.معادن كالنحاس والذهب والفضة واالو

نجد اقامتها وإلى السياحة التي تعتمدها تونس في المرتبة األولى في اقتصادها  باإلضافة

من أهم أوروبية من خالل صناعة المالبس والصناعات الميكانيكية ولعالقات تجارية 

لتمور المرتبة الثانية في ااألول لزيت الزيتون في العالم و صادراتها الفالحية فهي المصدر

كما تمتلك ، 57القارة اإلفريقيةكثر تنافسا في المنطقة العربية وي األيعتبر االقتصاد التونسو

السادسة تحتل المرتبة مليون طن و 3ل نسبة انتاجها فيه موارد معدنية أهمها الفوسفات فتص

يصل إنتاجها للبترول إلى خمسة ماليين طن، عالميا، أما المحروقات فاحتياطها جّد محدود و

 .58(3مليون م 311مائة مليون متر مكعب سنويا ) أما الغاز الطبيعي فيصل إلى ستة 

والذهب  الزنكتنوع ثرواتها المعدنية كالحديد والنحاس والرغم من بأما موريتانيا ف

غناها ات النوعية الجيدة من الفوسفات وحتياطي يقدر بعشرة طن ذباإلضافة إلى امتالكها ا

حوالي مليون مليون رأس من البقر و 413صل إلى الحيوانية الكبيرة التي تكية وبالثروة السم

 رأس من اإلبل.

بيئة  األجنبي في موريتانيا يتراجع ما يعود إلى غياب لكن رغم هذا يبقى االستثمار

ستقرار السياسي إال أنها تسعى دائما لحل مناسبة تساعد على دعم االستثمار بحيث انعدام اال

 59السياسية التي يعاني منها البلد.االجتماعية واكل المش

 
                                                           

  55-الميني حجيلة، حساني مليكة، المرجع نفسه، ص91
  56- عائشة مصطفاوي، المرجع نفسه، ص02.
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 جدول يمثل الموارد االقتصادية لبلدان المغرب العربي: 

 الدول           

 الموارد االقتصادية

 ليبيا تونس الجزائر  المغرب  موريتانيا

 1.531 5.311 4.111 3.311 5.411 القمح "مليون طن"

 41.12 3.45 44.11 1.15 1.2 البترول "مليون طن"

غاز طبيعي "مليار متر 

 مكعب"

1.11 1.14 515.11 41.5 3.51 

 2002/2002طن العربي والمصدر: قراءة في االقتصاد ال

يجي التحاد لقد حددت معاهدة مراكش في الجانب االقتصادي مراحل اإلنشاء التدر         

 حددت مراحل المسار لهذه التجربة كالتالي: اقتصادي لدول المغرب العربي و

غير الجمركية أمام ع تفكيك جميع الحواجز الجمركية وتفاق للتجارة الحرة، موضع ا -

 التجارة بين الدول األعضاء. 

الجمركي الذي يحدد منطقة جمركية موحدة مع تعريفه خارجية مشتركة  االتحادإنشاء  -

 في مواجهة بقية العالم.

المشتركة كخطوة نهائية تؤكد اندماج االقتصاديات المغاربية ورفع سوق تحقيق ال -

 .60ة على حركة عوامل اإلنتاج بين البلدان األعضاءجميع القيود المفروض
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 ستنتاجات الفصل األول: ا

العالقات الدولية ولم يتفقوا المفكرين  إن مفهوم األمن من المفاهيم الغامضة المعقدة في      

لساحة يعتبر تحقيقه أمر صعب في او يف شامل جامع له إلى حد اليوم،المنظرين على تعرو

طرأت عليه العديد من التحوالت  لقدالدولية لكن له مستوياته ومؤشراته وأنواعه، و

واخراجه من المفهوم  ة دقيقةدراسته دراسة علميوالتغيرات وبروز نظريات لتفسير األمن و

ادية، بيئية، عسكرية، اقتصلكي يشمل أبعاد سياسية و وسعالضيق إلى المفهوم الم

 ..... الخمجتمعية

 إطارهأو، ت األمن سواء في إطاره العاماالتجاهات التي تناولفرغم التعريفات و

اإلقليمي فمعظمها تصب في مضمون واحد وصوال إلى النظام اإلقليمي الذي يقوم على 

تضبط في وله مقوماته تحدده وتميزه ومجموعة من التفاعالت الدولية في إطار جغرا

د التهديدات رقيق مصالح داخلية لدول اإلقليم وتسوية الخالفات ووظائفه، الذي يهدف إلى تح

 التدخالت العسكرية.جرة الغير الشرعية وتجارة المخدرات والخارجية كاإلرهاب واله

ضرر بفاعل لحاق الإفيما يتعلق بالتهديد األمني كمصطلح فوجدنا أنه يعبر عن إرادة و

يزال ويثير الخوف للطرف المهدد. سواء كان فرد أو دولة ويشترط في التهديد أن يسبب و

ستيعاب األحداث ب النظر مجددا فيه الكان، إذ أوج ليس بسيطا كمااألمن مفهوما معقدا و

هاغن من خالل توسيعهم نقدية ومدرسة كوبنهذا ما تناولته النظرية الو اوتقديم تفسير له

اعتبرت أن الفرد جوهر عملية يدة مختلفة تتميز بالديناميكية ولمفهوم األمن ليشمل أبعاد جد

 األمن أي األمن الفردي )اإلنساني( يؤدي إلى أمن الدولة.
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 تقديم

التمكن إلى أدى التنافس الغربي بين دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة األمريكية        

من السيطرة على أسواق العالم منذ انهيار االتحاد السوفياتي وظهور تكتالت عديدة ومختلفة، 

الدول المغاربية للتكامل واالتحاد من أجل تحقيق األمن واالستقرار والتنمية والتطور  ما دفع

بسبب  بقى عاجزيصادية والمادية وغيرها، إال أنه االقتصادي. ورغم وجود اإلمكانيات االقت

ولم ينفذ ما تم التخطيط له،  يفي الماض الظروف واألزمات والتحديات التي مر بها االتحاد

باإلضافة إلى التغييرات الجديدة التي طرأت على هذا اإلقليم وظهور التهديدات األمنية 

مجموعة من  علىالجديدة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وفي هذا الفصل نتعرف 

 لت مسيرته.التحديات الداخلية والتهديدات الجديدة، وأهم تأثيراتها على االتحاد التي عرق
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 في الدول المغاربيةتماثلية المبحث األول: التهديدات ال

يز التعاون والتنسيق إالّ أن االتحاد تحاد أو تكتل إقليمي هو تعزإن الهدف من قيام أي ا

، فبالرغم فشلهأعاقت مسيرته وأدت إلى جموده و عراقيل عديدةالمغاربي يواجه تحديات و

م النظ تحاد هدفه، فالتنوع فيوالتاريخ المشترك لم يبلغ اال الحضارةالدين ومن وجود روابط 

فلسفته في الحكم باإلضافة إلى االجتماعية أصبح لكل نظام قطري السياسية واالقتصادية و

المصلحة الواحدة والتنسيق وحدة الهدف و قتصاد المتدهور، فنجاح أي تكتل يعود إلىاال

سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية منها لها معوقات كثيرة غاربية التنمية، لكن المنطقة المو

 في هذا المبحث تبرز أهمها.، ونجاحهعرقلت 

 من المغاربيأاالقتصادية المسببة لالمطلب األول: الحركيات السياسية وال

 الحركيات السياسية (1

  إشكالية ضعف الديمقراطية 

نعدام المناخ الديمقراطي التحقيق بحيث الف صعب المعالجة و تعد ظاهرة شائعة و م

السليم، ففي الدول المغاربية نجد ليبيا بدأت مسيرة رفض السلطة المركزية و تطبيق نموذج 

إلى غاية رحيله عن واصل عديدة لكن "معمر القذافي" الممارسة المباشرة، بمستوياتها ال

مسلحة بمساعدة قوى أجنبية، نتفاضة شعبية ضد حكمه، إذ تحولت فيما بعد إلى ثورة طريق ا

اني تم دخولها مسيرة حزب الشعب الموريتبنفوذ م المدعم أما موريتانيا هناك فساد النظا

قتربت من النمط التعبوي، أما في المملكة المغربية حيث الجزائر اأما االنقالبات العسكرية، 

قواعد الديمقراطية مساءلته ضمن ال أحد يستطيع محاسبته أو العليا ويمثل الملك السلطة 

 الشفافية. و

المتمثلة في الرئيس  الكاريزميةأما في تونس كان النظام مرتكزا على المشروعية 

لكن التغيرات في  ة السلطة في رئيس الدولةنبورقيبة" الذي أدى بدوره إلى شخصالراحل "

السياحة وحقوق المرأة في فترة حكم "زين العابدين بن علي" وفرت له مجال التربية و

عارضة بقوة مما مال إلىمشروعية جديدة لكن اصطدام ذلك )بحركة النهضة اإلسالمية( 

قراطية مما أدى إلى إرساء عدم االستقرار تراجعت السلطة عن بعض اإلنجازات الديم

 نتهاك القواعد الدستورية. وا
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عبر  ال يتموالوصول إلى سدة الحكم ي الفردي في الدول المغاربية ف يسود نمط الحكم

يق الوراثة أو التعيين المصحوب نقالب عسكري أو عن طراإلرادة الشعبية، إنما عبر ا

لي األمر أدرى وتفرض على القاعدة دون مشاركة منها بحجة أن باستفتاء شعبي شكلي، و

 1كيفية تحقيقها.بمصالح الرعية و

 

 هذا الجدول يوضح مراتب الدول المغاربية الخمس من مؤشر الديمقراطية و

 المؤشرات المرتبة البلد

 14.1 151 ليبيا 

 94.1 ..1 تونس

 ..44 195 الجزائر

 44.1 111 المغرب 

 4411 115 موريتانيا

 

  .2010itun Intelligence EconomisteDémocracy In retreat , المصدر: 

 

  الحريات السياسيةغياب 

ياسية بمحاوالت جزئية أو شكلية تطوير الحياة الستحاول الدول المغاربية تعزيز و

دي إلى إطالق ديمقراطية تؤعجزت على تبني إصالحات سياسية و براغماتية لكنهاو

لم تتوصل إلى ة تشكيل األحزاب والجمعيات واالتحادات وحريالحريات السياسية والمدنية و

ة نة، باإلضافة إلى شخصنغالق فضاء المشاركة السياسييقي، حيث اسياسي حقتأسيس مجال 

 حتكارها لفائدة فرد أو أقلية.السلطة وا

ضعف الثقة إلى ضعف مؤسسات المجتمع المدني ونغالق أدى إن استمرار سياسات اال

 المشاركة فيشكل يجعلهم يقاطعون االنتخابات وانصرافهم من االنضمام وبلمواطنين لدى ا

استخدام ضيق على مجال الحريات السياسية والمدنية وسيطرة السلطة والعمل السياسي، فالت

                                                           
-قويدر شاكري، التحديات المتوسطية لألمن القومي لدول المنطقة المغاربية 1112 – 1122، رسالة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية 

والعالقات الدولية، تخصص: دراسات مغاربية، )جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 1124-1122(، ص ص241 – 

241. 1  
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إقدام المواطنين إلى مواجهة هذه القائم على البوليسية والسطوة الحديدية والنموذج السلطوي 

 النظم التسلطية. 

عبر  خاصةالتعبير ول من تقييد الحريات اإلعالمية وحرية الرأي وكما تعاني الد

المجالت فقط، التي تبقى لتلفزيون، إال عن طريق الجرائد واالقنوات اإلعالمية كالصحف و

ي بها، وععالم حيث ال تفهم األحداث وال الة اإلفقدان مصداقيالسلطات باستمرارية وتراقبها 

 ر للمعلومات.حالغياب التدفق و

األنظمة الحاكمة هي التي تقوم محور األساسي للخطاب اإلعالمي، وتعد السلطة الو

ريسها القيم التي يتم تكعلى مستوى الموضوعات المتناولة وبتوجيه وسائل اإلعالم 

ية تهميش المعارضة. فنجد السياسات اإلعالمالسياسية مّما يؤدي إلى تغييب و االختباراتو

عدم اإلقرار يد واإلعالمية على المدى البع ستراتيجيةاالغياب في الدول المغاربية تتشابه، و

ماية القانونية الحكية الشعب لها وغياب الشفافية وبأن ملكية الدولة لوسائل اإلعالم هو مل

التدهور في للصحفيين وغياب دولة القانون والحق والنهب المؤسساتي، واستغالل النفوذ و

 2تقديم الخدمات العامة.

 غياب العدالة 

أن يسود العدل ويصطلح القضاء رغبتهم بحتجاجات للتعبير عن إذ يقوم الشباب با

سير أمام المتطرفين والزج بهم بتح الطريق يعطي كل ذي حق حقه، إذ أن بغياب العدالة يفو

 3ضد التطرف.ن لهذا تعد العدالة صمام أمافي مستنقعات اإلرهاب و

 

  مشاكل الحدود 

نجد مشكلة الحدود  لعب االستعمار دورا في خلق هذا المشكل بين الدول المغاربية حيث

رب وموريتانيا غتونس وليبيا وبين الم ليبيا، ثم بينبين الجزائر وتونس وبين الجزائر و

ستعمار االالموروثة من وهذا راجع إلى الحدود ، 4المغربواالشتباك المسلح بين الجزائر و

                                                           
-ياسين سعيدي، التحديات األمنية الجديدة في المغرب العربي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، )جامعة 

.19 – 12ص(، ص 1122-1122ق والعلوم السياسية، وهران: كلية الحقو 2  
 www.irrfaasawtak.comالموقع: ، من 1122، مواطنون مقاربة: غياب العدالة يمهد الطريق نحو التطرف عبد العالي زيتون،-

-زين الدين بكري، اتحاد المغرب العربي )المعوقات والرهانات(، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: تاريخ العالم المعاصر، )جامعة المسيلة: 

.24 – 21صص (، 1122-1122كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ،  4  
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النزاع المسلح بين  هيمنة على منطقة المغرب العربي ويعتبرالوالصراعات عن الزعامة و

 5رين.المذكومن إفرازات العاملين و الجزائر والمغرب

 

 قضية الصحراء الغربية 

ا خطيرا بالمنطقة المغاربية إذا اعتبر النظام المغربي ضعشكلت هذه القضية و

لى تدهور العالقات بين الجزائر الصحراء الغربية جزءا من ترابه الوطني، ما أدى إ

الجزائر تستضيف على أراضيها مخيمات البوليساريو بمنطقة تندوف، فهذا المغرب إذ أن و

يعيق  ن الدول المغاربية في موقف حرجمن أكبر التحديات التي ال تزال تضع العالقات بي

 تحاد المغاربي. مسار اال

بناء مغرب عربي موحد بعيدا عن قضية بين الدول المغاربية على قيام و تفاقتم اال

حاد دون الوصول يزة تبين أنه من المستحيل بناء اتبية لكن مع مرور فترة وجالصحراء الغر

 تحاد.اعتبارها مسألة جوهرية في بناء وضعف االقضية الصحراء الغربية بإلى حل 

الذي جاء نتيجة تلك القرارات ف الدولي بالجمهورية الصحراوية وعتراورغم اال

غربي مازال ب الصحراوي إال أن النظام المالدولية التي أكدت على حق تقرير المصير للشع

ع بناء اتحاد المغرب العربي نعكس ذلك سلبا على قضية مشرومصرا على ادعاءاته وا

بناء مغاربية على العالقات الجماعية ونتيجة لهذا الخالف هيمنت العالقات الثنائية الو

إنهاء هذه القضية ى حرص علالتحاد المغاربي يجب والستكمال بناء االمؤسسات محورية، 

 6الستقالل.بحقوق الشعب الصحراوي بالحرية واعتراف الشائكة واال

 

 يةالف الرؤى الوحدواخت 

تحاد المغاربي، منذ قد طغى على المنطلقات الفكرية لالختالف الرؤى الوحدودية إن ا

ه تمثليدعوا إلى الوحدة االندماجية بين أقطار االتحاد، و فاألول: نشأته، حيث تجاذبه تياران

                                                           
  5-جمال عبد الناصر مانع، المرجع نفسه، ص42.

-مومن العمري، شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطني، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، )جامعة 

.191 – 121صص (، 1121-1111قسنطينة: كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، قسم التاريخ،  6  
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ندماج بين الطريق لتحقيق االالذي يأخذ بمبدأ التدرج عبر مراحل تهيأ  الثاني، أما التيار 7ليبيا

 8تحاد المغربي العربي.العربي، وهو التيار الذي تبناه ادول المغرب 

 أزمة الثقة بين النخب الحاكمة  

مرحلة الكفاح المسلح، إال أنها ازدادت حدة بعد  موجودة حتى أثناءهذه األزمة كانت 

ريب، مما خلق جوا من شك وكان كل طرف ينظر إلى األطراف األخرى نظرة االستقالل و

 9علية في المنطقة.ف، حال دون تحقيق الوحدة المغاربية الاالطمئنانعدم 

 تالف األنظمة السياسية المغاربيةخا  

، يعبر عن التباين اإليديولوجي للدول المغاربية السياسية طبيعة األنظمةإن اختالف في 

تجاهاتها، فنجد مثال: المملكة وا مواقفها حكم التي تمثل اإلطار الذي يحددطبيعة فلسفة الو

الجزائر تتبنى )النظام م، و2691م الملكي، بمقتضى دستور تهج النظانالمغربية ت

باإلضافة  2669األولى من الدستور الجزائري المعدل لسنة الجمهوري(، بمقتضى المادة 

إلى تونس التي تقترب من الجزائر في طبيعة نظام الحكم، أما ليبيا فنظام الحكم يختلف عن 

  10األنظمة الموجودة في المغرب العربي، فهي تتبنى النظام )الجماهيري(.

 أزمة لوكربي 

من أهم القضايا التي انعكست على العالقات التعاونية المغاربية سلبا في جوانبها الثنائية أو 

الجماعية حيث قضت هذه القضية على انتعاش التعاون والتكتل بين هذه الدول وتتلخص هذه 

مريكية لليبيا بعد سقوط الطائرة األاألزمة في اتهام الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 

دة االمريكية بتوجيه االتهام تحوقامت الواليات الم 2611لندا سنة وق قرية لوكربي بإسكتف

 شاركتهما فرنسا. وفرضت عقوبات ضد ليبيا حيث تم توسيع الحظرليبيا مع بريطانيا وعلى 

 11ا.الجوي العسكري والدبلوماسي عليه

 

 

                                                           
- محمد لمين لعجال أعجال، معوقات التكامل في إطار االتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك، مجلة المفكر، العدد12 ، جامعة بسكرة، 1121،   

.12ص 7  
  8- بكري زين الدين، المرجع نفسه، ص22.
  9- مومن العمري، المرجع نفسه، ص192.

  10-جمال عبد الناصر مانع، المرجع نفسه، ص ص42 – 21.
  11- أشرار كهينة ومواسي المية، المرجع نفسه، ص ص 29-22.



ةالفصل الثاني:                                               التهديدات األمنية في الدول المغاربي  
 

50 
 

 المغاربيلالأمن الحركيات االقتصادية المسببة  (9

النمو االقتصادي المغاربي بالتفاوت من دولة إلى أخرى والصعوبة في التنسيق يتميز         

كونها تنتمي إلى القطاع الخاص أو قتصادية ل الخمسة واختالف النظم االاالقتصادي بين الدو

القطاع العام، واختالف األساس النقدي الذي يشكل عقبة أساسية في هذه الدول كما يعاني 

رقلة التجربة التكاملية القاعدة اإلنتاجية، كل هذا أدى إلى اخفاق وعاالقتصاد من ضعف 

 .ةالمغاربي

 :وتتمثل اهم التحديات والمعوقات الداخلية االقتصادية لالتحاد فيما يلي        

 رها ضعف البنى االقتصادية لهذه الدول وتميزها بالتبعية اإلنتاجية وافتقا

سلعتين أو على حيث تعتمد أساسا  هاصادراتللتنوع االقتصادي ومحدودية 

 ،ثالثة على األكثر فمثال )المحروقات، البترول والغاز( في الجزائر وليبيا

)منتوجات الصيد ، لنسيج والسياحة( في تونس والمغرب)الحوامض وا

األساس ضعف في بالبحري والمواد المنجمية( في موريتانيا، مما يخلق 

لقدرة على تعبئة الموارد المالية وذلك التخطيط االستراتيجي للتنمية وضعف ا

بالنظر لعدم استقرار أسعار المواد الطاقوية األولية والزراعية في األسواق 

العالمية مع عدم االستقرار اإليجابي للمنتوجات الصناعية المستوردة من 

 12.خارج المنطقة

 الدول ية بين نغاربية، حيث نجد أن التجارة البيضعف المبادالت التجارية الم

من مجمل المبادالت من  8.1تجاوز نسبتها، لم ت1122المغاربية خالل سنة 

الخارج، في حين وصل حجم المبادالت التجارية بين دول االتحاد األوروبي 

، 22ودول أمريكا الجنوبية  11، ودول جنوب شرق آسيا إلى 91إلى 

تشكو من محدودية وهذا مرده إلى طبيعة نظم اإلنتاج بالدول الخمسة التي 

 .13القواعد اإلنتاجية في البلدان المغاربية

 :ضعف قاعدة الصناعات التحويلية وانخفاض حجم التجارة البينية للدول المغاربية 

                                                           
  12-قويدر شاكري، المرجع نفسه، ص221. 
  13- زين الدين بكري، المرجع نفسه، ص11.
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بحيث تتشابه المنتجات بين الدول ألنها منتجات متنافسة فيما بينها، واالمر  

غالبا ما يكون  الغريب أن هيكل المبادالت المغاربية يمر عبر شريك ثالث

من وارداتها من   5االتحاد األوروبي فمثال تستورد المغرب من الجزائر

مليون دوالر  1.2زيد قيمته االجمالية يشتقات النفطية في حين تستورد ما الم

من الحمضيات  1من نفس السلعة من الخارج، وتستورد الجزائر أقل من 

دوالر من السلع الغذائية من  ماليين 2من المغرب في حين تستورد ما قيمته 

االتحاد األوروبي بعضها مصنع في المنطقة، وتعد اسبانيا أكبر مصدر 

ألسواق الجزائر وتونس وليبيا من الثروة السمكية القادمة من الشواطئ 

الموريتانية التي تعد أغنى الشواطئ في العالم، ويتم تصنيع األسماك 

المنطقة بأسعار مضافة ونتيجة لغياب الموريتانية في أوروبا بالتصدير لدول 

استراتيجية للتكامل بين الدول واالعتماد على االتحاد األوروبي في التسويق 

ماليين دوالر، فهي عاجزة على التنسيق  21واإلنتاج تخسر الدول سنويا 

 14.التجاري فيما بينها

واالعتماد  فاالقتصاديات المغاربية ظلت ومازالت مرتبطة بالدول الصناعية الغربية

عليها في استيراد اآلالت والمعدات والتكنولوجيا والخدمات والخبرة الفنية واستيرادها 

باإلضافة إلى ضعف الصناعات التحويلية في الدول المغاربية بحيث ، لحاجياتها الغذائية منها

م فيها أن الطابع الغالب على الصناعات األولية التي تعتمد أساسا على خامات محلية وال يساه

 .المدخل المعرفي التكنولوجي

إن انخفاض نسبة الصادرات الصناعية التحويلية في هيكل الصادرات السلعية في    

االقتصاديات المغاربية، يمثل أحد نقاط الضعف في التجارب اإلنمائية المغاربية والتي تركز 

الدراسات االقتصادية فإن على نمط التصنيع المعتمد على المواد األولية وكما تشير بعض 

نقص التنوع والتكامل اإلنتاجي يعد عقبة في سبيل نمو التجارة البينية المغاربية، فالتشابه في 

منطقة تتمثل في منتجات متشابهة ، ة لليالنسبلتكامل حيث أن الميزة المواد يحد من إمكانية ا

                                                           
  14- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.
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ية يحد من فرص التجارة قاعدة الصادرات خاصة في الصناعات التحويلعدم تنوع كذلك فإن 

 15.القائمة على تنويع السلع

 من الغذائي كمصدر لتهديد االمن في المغرب العربي: منذ التسعينات أصبح العجز األ

عدم قدرة الدول على توفير االحتياجات ب هاجس للدول المغاربية وذلكالغذائي 

وقد وصلت أزمة األساسية من الغذاء وضمان جد أوفر من تلك االحتياجات بانتظام، 

ستقرار المنطقة سياسيا الغذاء في الوطن العربي إلى حد حرج تهدد في أمن وا

دى التقارب بين معدل نمو اإلنتاج الزراعي في المنطقة أاجتماعيا فو اقتصاديا،

العربية والطلب على السلع الزراعية إلى تزايد حدة الفجوة الغذائية مما تعاني المنطقة 

عظم السلع الغذائية كما تعتمد الدول المغاربية اعتمادا كبيرا على من عجز في انتاج م

االستيراد في تجارتها الخارجية الخاصة بالغذاء، وتتميز بذلك بانكشاف للخارج، مما 

 16.ينتج عنه تبعية غذائية

فقد ساهمت السياسات غير المالئمة واالستثمار الضئيل في العلوم والتكنولوجيا 

في تدهور الموارد الزراعية واالستخدام الغير كاف لها وانتاجاتها المتدنية. والتنمية الزراعية 

فالنمو السكاني، والطلب المتزايد على الغذاء وتحويل األراضي الزراعية إلى االستخدام 

من الغذائي في المنطقة، ويبرز العجز الغذائي من لحضاري فهي تحديات أمام تحقيق األا

للدهون والزيتون، أي  28للسكر،  73للحبوب، 89الذاتي البالغة خالل نسبة االكتفاء 

 17.أن العجز يصل إلى نحو نصف الحاجة من المواد الغذائية األساسية

 :إن أغلب بلدان المغرب العربي تعاني من مشكلة المديونية لكل من البنك  المديونية

دولي وغيرها من األوروبي لالستثمار وميزانية الممثلية األوروبية والبنك ال

المؤسسات االفتراضية العالمية، ما أدى إلى ارهاق شعوبها والتأثير على التوازنات 

االقتصادية والمالية واالنعكاس على األوضاع االجتماعية، وتؤدي المديونية 

الخارجية لدول المغرب العربي إلى ترسيخ التبعية المالية للدول الصناعية باعتبارها 

 .لتدفق رؤوس األموال في الدول المغاربيةالمصدر الرئيسي 

                                                           
  15- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.

  16- فريزة بكدوش، المرجع نفسه ، ص29. 
  17-المرجع نفسه، ص ص21 – 21. 
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وقد ساهمت المديونية في امتصاص المداخيل المالية من مجمل صادرات الدول المغاربية 

 18.كما فرضت أيضا تبعية مالية دائمة للدول والمؤسسات الدائمة

 لسكاني هو : من أبرز المظاهر التي تؤدي إليها المديونية والتزايد في النمو االبطالة

في هذه الدول يفتقرون إلى مهارات التعلم وانتشار الفقر  شعوبمشكل البطالة الن ال

من وعدم قدرة االقتصاديات المحلية على توفير فرص العمل للشباب مما يزيد 

معدالت البطالة ويهدد االستقرار الجماعي حيث يصبح فيه االفراد يستهلكون وال 

 .شرعية نحو دول شمال البحر المتوسطينتجون ويصاحب ذلك مخاطر الهجرة غير ال

 إن عملية التنمية الشاملة أساس واقع التنمية الشاملة في المنطقة المغاربية :

االستقرار والرقي واالزدهار في كل المجاالت ولها أبعاد متعددة اقتصادية، سياسية، 

، وذلك عدالت التنميةاجتماعية، إنسانية، بشرية فتسعى كل الدول المغاربية لتحقيق م

والمنطقة المغاربية ذات إقليم شاسع يتميز بتنوع األراضي  عديدة. المتالكها مؤهالت

 هائلة وغابات وصحاري ويحتوي على ثروات سمكية وحيوانية معتبرة وقوة بشرية

مليون نسمة وهذا ما أعطى فرصة لهذه الدول للقيام بعدد من المشاريع  18حوالي 

يات والجهود واالستثمارات لم تصل هذه الدول إلى التنموية لكن رغم هذه اإلمكان

مستويات متقدمة من النمو. والتنمية السياسية ضعيفة فنجد نسب المشاركة السياسية 

ضئيلة، وغياب تفعيل لدور األحزاب السياسية وعدم وجود استقاللية لمكونات 

الوصول إليها المجتمع المدني فهذا ال يوحي بإمكانية تحقيق تنمية سياسية وال يمكن 

في ظل غياب مؤشرات مستقرة للحكم الراشد والسبب يعود إلى عدم االستقرار، كذلك 

غياب العدالة في توزيع الموارد ألن المصلحة الذاتية طغت على المصلحة العامة ما 

 .أدى إلى ظهور طبقات اجتماعية متفاوتة، طبقة فقيرة وأخرى فاحشة الغنى

بية للتنمية المستدامة واالستغالل الغير عقالني للمواد الطاقوية فقدان أداء الحكومات المغار

والمعدنية ولهذا فشلت الدول المغاربية في مسارات التنمية نتيجة لفشل تطبيق آليات الحكم 

 19.الراشد

                                                           
  18- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.

  19- قويدر شاكري، المرجع نفسه، ص ص222 – 222.
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 تعتبر الضرائب الجمركية على السلع والخدمات عدم وجود تعريفة جمركية موحدة :

قة للتبادالت التجارية بين دول المغرب العربي رغم من أهم الحواجز الجمركية المعي

وجود معاهدات واتفاقيات ثنائية تربط معظم بلدان المغرب العربي في المجاالت 

 .التجارية

إن عدم وجود تعريفة جمركية موحدة وال قانون اقتصادي يمنح امتيازات وتشجيعات لتنشيط 

تقوم به الدول والمجتمعات والتكتالت  حركة التجارة بين البلدان المغاربية على غرار ما

ن تجارة مغاربية ببنية متطورة، االقتصادية األخرى، يعتبر عقبة أمام تحقيق نسبة عالمية م

إلى إعاقة انسياب السلع والخدمات بين دول االتحاد المغاربي نتيجة تعدد الجهات  يديؤو

 .المسؤولة عن تخليص السلع المستوردة

 :اجز الجمركية التي تعرقل التبادل التجاري داخل المنطقة وهيوهناك العديد من الحو

 ال توجد قواعد مدققة خاصة بشروط المنشأ. 

 ال توجد قواعد تجانس الحواجز غير الجمركية بين الدول. 

 ة.نظمة النقدية بين الدول المغاربيعدم انسجام األ 

 انعدام األنشطة المصرفية والمالية بين هذه البلدان. 

 20.مناخ اعمال البنى التحتية عدم تطوير 

 :فنجد في هذه الدول نقص كبير للبنية التحتية المالئمة  قصور البنية التحتية المشتركة

كشبكات النقل والمواصالت والمعلومات واالتصاالت والرحالت الجوية والبحرية، 

التي تعتبر من أبرز العراقيل التي تقف أمام تنمية المبادالت التجارية بين الدول 

قد ال تكون مناسبة إلقامة  المغاربية وحتى إن توفرت في إطار الدولة الواحدة إال أنها

أشكال متطورة من التكامل االقتصادي خصوصا بين الدول المتجاورة وعدم توفير 

سبل المواصالت بين أجزاء الدول المغاربية وصعوبة عمليات اإلنتاج والتسويق 

من وقيام الصناعات الكبرى رغم القرب المكاني والجغرافي لدول االتحاد مما يحد 

التجاري والتخصص والتكامل اإلنتاجي ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع  إمكانية التوسع

                                                           
  20- كهينة أشرار، المرجع نفسه ، ص91.
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ونقص تنمية المبادالت التجارية فرغم وجود شبكات  21تكاليف النقل بين هذه الدول

في كل من ليبيا  ضعفالس والجزائر والمغرب يقابلها المواصالت في كل من تون

ق الجبلية والصحراوية وموريتانيا، فهذا غير كاف. كذلك عدم التوازن بين المناط

وبين المراكز السياحية الكبرى والسواحل وبين الداخل، فالبنية التحتية من شبكات 

النقل بمختلف أنواعها والموانئ والمطارات أعدت لخدمة المبادالت التجارية 

الخارجية )مراكز تصدير المواد األولية( فقط ماعدا شبكة السكة الحديدية التي تربط 

وتونس، المغرب أما بالنسبة للموانئ فنجد الخطوط البحرية محصورة  بين الجزائر

على أوروبا وحوض البحر المتوسط بسبب قصور اإلمكانيات ومشاكل التمويل 

 22.فتطور البنية التحتية داخل الدولة والربط أمر ضروري للتكامل والتنمية

 :يعتبر البحث العلمي المحرك األساسي للتنمية في  التحدي العلمي والتكنولوجي

مختلف المجاالت، حيث نجد في الدول المغاربية أن التطورات العلمية والتكنولوجيا 

 :هي من أهم المشاكل المسيطرة فيها، فهي تعاني من

 ضعف االنفاق في ميدان البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا. 

 في المراكز والمختبرات والمؤسسات  ضعف قاعدة المعلومات والبيانات

 23.اإلنتاجية، وعدم تقدير القطاع الخاص لقيمة البحث العلمي

لعالمية ألنها وحاليا أصبح التقدم العلمي والتكنولوجي موضوعا أساسيا في التجارة ا

العالمي، وهذا فإن الدول المغاربية بعيدة عن هذا المجال فهناك فرق  قتصادتشكل جهود اال

 :بسبب مغاربية من التبعية، ولهذا تعاني الدول الودول الجنوب ل الشمالبين دو

 فجوة بين البحث العلمي والميدان االقتصادي وجود. 

 )الوضعية االجتماعية السيئة للباحثين وخريجي الجامعات)البطالة. 

 نقص الهياكل العامة التي تشجع على تحديث البحث العلمي والتكنولوجي. 

 دمغة حيث تشكل هذه الظاهرة أحد األسباب الرئيسية في فشل الدول مشكل هجرة األ

 .المغاربية في تحقيق وانجاح السياسات العلمية

                                                           
  21- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه.

  22- محمد لمين لعجال أعجال، المرجع نفسه، ص ص12 – 11.
  23- المرجع نفسه، ص ص11 – 11.



ةالفصل الثاني:                                               التهديدات األمنية في الدول المغاربي  
 

56 
 

وانطالقا من هنا فإشكالية البحث العلمي تعتبر تحدي كبير يستوجب تكثيف الجهود على 

ل دة ومنسقة في مجاحى اإلقليمي بهدف إيجاد سياسات مووعلى المستو يقطرالمستوى ال

 24نمية والتطور في الفضاء المغاربي.تطوير وترقية البحث العلمي من أجل تحقيق الت

 أمن المغاربيالالثقافية المسببة لب الثاني: الحركيات االجتماعية والمطل

التي غالبا ما ت التي ظهرت بعد الحرب الباردة وتعد مشكلة األقليات من بين التهديدا

تنامت هذه الظاهرة خاصة بعد التطورات التي إقليمية، و ي نشوب نزاعات قوميةتكون سببا ف

بروز ما المعلومات ويعرف بعالم ثورة االتصاالت و ما باتعرفتها الساحة العالمية في ظل 

ولة خرق الحدود تسارع حركة نقل األخبار بين الناس فأدى إلى سهيسمى باإلعالم الجديد و

االقتصادية ماعية وسوء األوضاع االجتالء ونتماء والوبذب مشاعر االتذالسياسية للدول و

انيا بدرجة موريتتهدد الدول المغاربية الجزائر والمغرب و أصبحت األقلياتوالسياسية و

 ليبيا. كبيرة مقارنة بتونس و

في ظل الما يبقى في حدوده االجتماعية إذا كان التعدد العرقي يظل أمرا طبيعيا طو

خل فئات المجتمع وفقا توزيع األدوار المجتمعية داو تحقيق قدرا من العدالة االجتماعية

عصبوي إنه يتحول إلى تركيب كيان قبلي و، فللشفافية والنزاهة والتطور العلمي والمعرفي

هذا يعني أن الصراع العرقي الداخلي ليس السياسة الداخلية من حساباتها و مغلق كلما أسقطته

 إنما هو شعور هذه األعراق بأنها مهمشة.ة ونتيجة لوجود األعراق في المجتمعات المغاربي

ل العديد من المشكالت فنظرا لفشل النظام السياسي في الدول المغاربية أدى إلى تشكي

مطالبها تندرج ضمن حقوق ثقافية االجتماعية، منها مشكلة األمازيغ فهذه األقلية السياسية و

 يعود التطرفو .لى وتونسة األوالمغرب بالدرجوسياسية أكثر والتي تعني الجزائر و

ستعمارية التي استخدمت كثيرا من هذه األقليات العرقية أو العرقي األمازيغي إلى الحقبة اال

هو ما يعرف بالتطرف اللغوي الذي من شأنه إنتاج و 25الدينية في تقسيم الوطن العربي.

 26أزمات على مستوى الهوية مثل أزمات الريف في المغرب.

                                                           
- فتيحة شيخ، االندماج االقتصادي المغاربي بين العولمة واإلقليمية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية، تخصص: عالقات 

.112(، ص1111-1112ائر: كلية العلوم السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، دولية، )جامعة الجز 24  
  25- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه. 

  26- نيزاري صفية، المرجع نفسه، ص21. 
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بعد االستقالل اصطدمت هذه الدول بمسألة الهوية العربية، إذ كانت القومية العربية و

القومية العربية الناصرية التي ركات السياسية العربية كالبعثة وطاغية على كثير من الح

تعتبر وجود األقليات بينهم دليل ضعف في دولتهم األمر الذي أدى إلى التساؤل عن مكان 

 في الدولة القومية.  السكان غير العرب

ت ألن تجاهر بالمطالبة تجاه نحو الديمقراطية فتح الباب أمام األقلياولعل تزايد اال

كالت الدولة وتؤثر على نتائج تخلق مشبحقوقها وتنظيم المظاهرات لهذا الغرض و

هو ما تشكله أقلية األمازيغ في المنطقة المغاربية من االنتخابات وخلق نزاعات داخلية و

 27الفرنسية.المصالح ديات مستقبلية ما يساهم في مصالح خارجية كتح

ال تقوم بأي نشاط املة وخت في الدولة الواحدة لكن كما أنه توجد أكثر من فئة من األقليا

الفضل في ذلك ال بالنسبة للطوارق في الجزائر وإلخالل االستقرار الداخلي، كما هو الح

قليات عدم إدراجها ضمن أولوياتها بمنطق أن هذه األاألقليات ولى تجاهل النخبة لهذه راجع إ

ة هذا ما تتح عنه غياب التنشئة السياسيو المسلمة.بية العربية ويجب أن تخضع إلرادة األغل

ددة من جدة و متحتمال بروز أشكال جديفي هذه الدول وضعف من فكرة االنتماء الوطني وا

 28اللغوي.التطرف الديني و

 

 

 

 

 

 

                                                           
  27- رقية بلقاسمي، المرجع نفسه. 

  28- نيزاري صفية، المرجع نفسه، ص21.
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 المبحث الثاني: التهديدات الالتماثلية 

لقد برزت في اآلونة األخيرة في دول المغرب العربي، ما يسمى بالتهديدات الالتماثلية 

دول واستقرار المن أعلى الوحدات السياسية، حيث تهدد التي أصبحت تشكل تحديات واسعة 

 خاصة في المنطقة المغاربية.

الشائعة في الدول الجديدة ه التهديدات ذا المبحث بالحديث عن أبرز هوسنقوم في هذ

المغاربية، حيث سنتناول في المطلب األول التهديد اإلرهابي واإلتجار الغير الشرعي لألسلحة، 

سنتطرق إلى الهجرة غير شرعية واإلتجار والعالقة الموجودة بينهما، أما في المطلب الثاني 

 بالبشر مع إبراز العالقة الكائنة بينهما.

 غير الشرعي لألسلحةاإلتجار المطلب األول: التهديدات اإلرهابية و

 التهديد اإلرهابي في المغرب العربي (1

 اإلرهاب تعريف .أ

فيما يعرف  ه األوسع بهدف تحقيق منافع معينةهو الترويع وإفقاد األمن بمعنا لغة: 

المستهدف بهذا اإلرهاب  اإلجرامي لكنتداء يصل الى حد العمل اع"نه:دوليا بأاإلرهاب 

ياسية مة السالعمل بين الجري ي يفرق في الطبيعة القانونية لهذاذهو ال وطبيعته السياسية

 29."والجريمة اإلرهابية

او سلوك كل تصرف "االجتماع السياسي اإلرهاب بأنه: م من جهة أخرى يعرف عل

 واالستخدام غير واألذى الجسديلك اإلكراه ذلى استخدام قدر من القوة بما في بشري ينزح ا

سية التي لحقوق اإلنسان األسا والحديثة المخالفةح لتقنيات التعذيب التقليدية المشروع للسال

لك ذما في ية بدارة العالقات اإلنسانفي التعامل مع إ والمواثيق الدوليةأقرتها الشرائع السماوية 

غايات في  بهدف تحقيقواالجتماعية واالقتصادية والسياسية االختالفات في المجاالت الثقافية 

 30."التهميشضاع والضغط والتعديل وتلك المجاالت تتراوح بين اإلخ

                                                           
 29-ياسين سعدي، المرجع نفسه، ص62.

  30-ناصر الهاشمي، اإلرهاب: الجذور وسبل المكافحة، األردن: دار الحامد للنشر والتوزيع، 6102، ص62-62.
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 : المعنى اللغوي لإلرهاب .ب

 – يرهب-الفعل " ارهب  ولكنها عرفتكلمة إرهاب العربية القديمة  لم تذكر المعاجم  

لفظ اإلرهاب في المعاجم  ولم يظهر والفزع،الخوف  ، والرهبة هي" ايخاف –ورهبا رهبة 

 31حديثا.اال 

اإلرهابي هو من يلجأ الى من " أرهب" يعني األخذ بالسيف والتهديد. وهو مصدر و   

 هإلي والعنف يعمدنوع من الحكم يقوم على اإلرهاب  والحكم اإلرهابيالعنف إلقامة سلطته 

 32.وجماعات ثورية لتحقيق اهداف سياسيةحكومات 

به لتحقيق أهداف سياسية سواء  التهديدالعنف غير القانوني أو  استخدامهو  نواإلرهاب إذ

 والمعارضة.من الحكومة او األفراد أو الجماعات الثورية 

فيد انه يرهاب بما لفظ اإل والفرنسية ورداإلنجليزية  اللغتينالمترجمة الى  المعاجموفي 

 33.سياسيةعنيفة لتحقيق أهداف  وسائل والتخويف باستعمالعر ذوسيلة لنشر ال

أو روع أو نشر  أرهباألفراد، العنف سواء من جانب الحكومة أو  استخداملك الى مشيرة في ذ

واإلخضاع للتهديد  واستعمال القوة (،terroriser – terroriseيفيد معنى ) عر واإلرهاب،ذال

 الرعب أو الهلع. واإلرهاب بمعنىضد الشيء أو اإلنسان  سواء

 ة.سياسي والفزع ألغراضعر ذإرهاب بمعنى محاولة نشر ال السياسي القاموسوفي    

 ظمن اللفبمعنى يخيف أو يفزع او يشيع هلعا شديدا  (،tterireاللغة اإليطالية لفظ ) وقد اشتقت

( الى terrorismاللغة األلمانية اللفظ الفرنسي )ي ترجمت فيه ذ( في الوقت الterrorالالتيني )

(terrosmus،) 34.اشتقاقهالمتعرف لفظا مرادفا له يمكن  ألنه 

                                                           
 31-محمد الباشا، المعجم الكافي: عربي حديث، ط6، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 0996، ص22.

  32-عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ط6، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 0995، ص051.
-حسن سعيد الكرمي، المغني األكبر:)انجليزي-عربي(، مكتبة لبنان،0992، سهيل إدريس، قاموس المنهل)فرنسي-عربي(، ط01، بيروت،0991، 

  33ص0155. 
34-The American héritage Dictionary ; Boston ; ma : Houghtoon Co ; 1982 ; p1255.  
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 ما،هدف  والترهيب والتخويف لتحقيقالمنظم للعنف  االستخدامو فاإلرهاب ه   

  35.والتصرفاته األعمال ذي يقوم بهذال واإلرهابي هو

 جوهر اإلرهاب هو والمترجمة والالتينية أن العربيةوالقواميس من المعاجم  ويتضح لنا

 .الرهبة والتي تفيدأقرت كلمة إرهاب  ولكن المعاجمفأصل كلمة إرهاب هو الرعب  الرعب،

 تعريف الفقهاء لإلرهاب:   

 هنالك تعاريف مختلفة لإلرهاب من قبل الباحثين المختصين ومنها:

ضربات  اإلرهاب: "اإلرهابي يعرف الذ "بيتر والدمان" "تعريف الباحث األلماني

عنف، أعدت بصورة مخططة ومفزعة، موجهة خفية أو من وراء الستار ضد نظام سياسي ما 

 36ة".لك لكسب التأييد والمساندذرار، وكلنشر الخوف وعدم االستق

المختص األمريكي في شؤون اإلرهاب فإنه يشير من خالل  "بروس هوفمان" أما 

كون هدفه إحداث التغييرات السياسية:" اإلرهاب هو خلق الخوف تعريفه لإلرهاب إلى 

 37والرعب من خالل استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بهدف إحداث التغييرات السياسية".

استعمال القوة أو التهديد »اإلرهاب هو:  "والتر الكر"ويعتبر المؤرخ األلماني 

باستعمالها لنشر الخوف والفزع في مجتمع ما من أجل إضعاف الحكام أو إسقاطهم وإحداث 

 تغيير سياسي".

هو: "سالح وأسلوب يستخدمان من قبل الدول ومن  "كاي هيرشمان" أما اإلرهاب عند 

 38مقاصد سياسية".قبل جهات ال تمثل الدولة ألسباب و

اإلرهاب هو: "حصيلة عنف متطرف يرتكب بغرض تحقيق  Wilkinsonأما بالنسبة 

 39أهداف سياسية محددة، تتطلب تضحية بكل المعتقدات اإلنسانية واألخالقية".

                                                           
  35-عبد الرحمن أبو بكر ياسين، اإلرهاب باستخدام المتفجرات، الرياض: المرآز العربي للدراسات األمنية والتدريب، ب س ن، ص012.

  36- يوسف أمير فرج، مكافحة اإلرهاب، اإلسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية،6100، ص15.
  37- المكان نفسه..

  38-يوسف أمير فرج، المرجع نفسه، ص12.
  39- يوسف أمير فرج، المرجع نفسه، ص12.
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اإلرهاب بأنه:" كل اعتداء على األرواح واألموال  عبد العزيز سرحانيعتبر الدكتور و

ي العام بمصادره المختلفة، بما فحكام القانون الدولي والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة أل

 40لك المبادئ األساسية لمحكمة العدل الدولية".ذ

:" اإلرهاب عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد أحمد جالل عز الدينوعند 

منظمة بقصد تحقيق أهداف  العام الموجه لدولة أو لجماعة سياسية والدي ترتكبه جماعة

 41.سياسية"

هو:" صفة تطلق على األعمال غير المشروعة التي  Bower Bellبينما اإلرهاب عند 

 ".تمس المجتمع وتصيب أفراده بالفزع

 مصطلح اإلرهاب في القواميس والموسوعات العالمية: .ت

"اإلرهابي" هو الشخص الدي يستعمل  Terrorist"حسب قاموس أكسفورد نجد كلمة 

بمعنى اإلرهاب يقصد به  "Terrorism"العنف المنظم لضمان نهاية سياسية، واالسم 

 "استخدام العنف والتخويف خاصة في األغراض السياسية.

مجموعة األعمال واألفعال التي يستعمل فيها العنف كمحاوالت : "روبير الصغيرقاموس 

س سي للتأثير والضغط على نفالتي تقوم به منظمة أو تنظيم سيا االغتيال وخطف المدنيين

 42."البلد

:" مجموعة األفعال المتسمة بالعنف كمحاوالت االغتيال وخطف المدنيين الروسقاموس 

 ."من والتخويفأال الة أو تنظيم سياسي لخلق جو من التي تقوم به منظم

هديد تالعنف أو ال استعمال"بأنه: االلكترونية األمريكية، تعرف اإلرهاب  Encartaموسوعة 

 ."عر بين الناسذبه، من أجل إحداث جو من ال

                                                           
عبد العزيز سرحان، حول تعريف اإلرهاب الدولي وتحديد مضمونه من واقع القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، المجلة المصرية للقانون 

  40- الدولي، مجلد69، 0921، ص021.
  41-ياسين سعيدي، المرجع نفسه، ص99.

  42- المرجع نفسه، ص 26 – 21.
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أو دينية أو حكومات، أحزاب سياسية،  اثنيةيستهدف العنف اإلرهابي مجموعات 

 شركات، أو مؤسسات إعالمية.

: "يعني اإلرهاب استخدام العنف أو التهديد به بكافة أشكاله الموسوعة السياسيةتعرف  

 ف معين، مثل كسر روح المقاومة،والنسف...، بغية تحقيق هد والتعذيبالمختلفة كاالغتيال 

هدم معنويات األفراد والمؤسسات أو كوسيلة للحصول على معلومات أو مكاسب مادية، أو و

 43."اإلرهابيةإلخضاع طرف مناوئ لمشيئة الجهة 

 خوذةالمأيتضح لنا من خالل التعريفات السابقة أن هناك اختالف واضح حول العناصر 

ه الصعوبة من مدى إدراك كل طرف لتجليات الظاهرة ذي تحديد تعريف اإلرهاب، وتنطلق هف

 من يحصره على أنه فعل: اإلرهابية، فبين

  رعب.يتسم بالعنف والعدوان وبين من يعرفه على أساس أنه 

 .بين من يعرفه على أساس داخلي وبين من يوسعه على أنه فعل دولي 

  وبين الكفاح المسلح.بين من يعرف اإلرهاب كظاهرة، وبين من يفرق بينه 

 ك الدول.تلفراد والجماعات وبين من يضيف لبين من يقصره على أفعال األ 

  لتمييز األعمال اته ومن يركز على الدافع كمعيار ذبين من يركز على الفعل بحد

 44اإلرهابية عن غيرها من األعمال اإلجرامية األخرى.

وصناع القرار السياسيين  األكاديميينت ظاهرة اإلرهاب زخما كبيرا بين ذأخ   

والدبلوماسيين في دول المغرب العربي، نظرا للخطر اإلقليمي الجسيم الدي تسببه للمنطقة. 

إلى انتهاج القيادات  ا راجعذوهقليم المغاربي، وتنتشر التنظيمات اإلرهابية في معظم اإل

اإلسالمية العمل السري بعد رفض دول المنطقة من إقامة المشروع اإلسالمي محاولة تأسيس 

 حركات إسالمية تتولى النضال السياسي للتعبير عن ايديولوجيتها.

في حين اتخذت مجموعات أخرى طابعا عدائيا في التعبير عن موافقتها تجاه الدولة، 

كحركة الشبيبة اإلسالمية في المغرب التي قامت ببعض العمليات التخريبية واالغتياالت 

                                                           
  43-عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ط6، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 0995، ص11.

  44-ياسين سعيدي، المرجع نفسه، ص011.
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، وجماعة 451791اغتيال المعارض السياسي عمر بن جلول سنة  أبرزهاالمنظمة، وكان 

ت هي األخرى ببعض األعمال اإلرهابية خالل الفترة ما بين بويعلي في الجزائر، التي قام

الهجوم المسلح على مدرسة الشرطة صومعة )والية البليدة(  أبرزها، كان (1791-1799)

 1791.46سنة 

ومع بداية التعددية الحزبية في دول المغرب العربي، حاولت التيارات اإلسالمية تحقيق 

ع محاوالتها لم ترى النور خاصة بعد فشل التجربة مشروع الدولة اإلسالمية، اال أن جمي

الجزائرية بعد فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ما دفع بالكثير من الراديكاليين في الحركة 

 في التحول نحو تبني وبدأواسياسي والدعائي، اإلسالمية الى االقتناع بعدم جدوى النهج ال

داث ى احمن أسس الشرع، وان السبيل الوحيد ال النشاط اإلرهابي على اعتبار ان الدولة خارجة

 ا األسلوب ان انتقل وعم باقي دول المغرب العربي.ذيرات سياسية هو العنف، وما لبث هتغي

نشاطا فعليا للجماعات اإلرهابية، وذلك بإعالن قائد الجماعة  7119حيث عرفت سنة 

د باالنتماء رسميا إلى التنظيم الجديالسلفية للدعوة والقتال بالجزائر "عبد المالك درودكال" 

تحت اسم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"، ثم انضمت له مجموعة المقاتلين اإلسالمية 

الليبية بقيادة أبو الليث الليبي ومجموعة المقاتلين المغاربة بقيادة اإلرهابي أبو البراء، ودخل 

 مةالعديد من المنشآت واالهداف العاالتنظيم الجديد العمل الميداني وتم استهداف وضرب 

 47بالجزائر، المغرب، وموريتانيا، تحت لواء القاعدة.

، وما نتج عنها من 7111بعد التحوالت التي عرفتها دول المغرب العربي بداية من 

أزمات بنيوية، خاصة األزمة الليبية التي بدأ الوضع في ظلها أكثر مالئمة أمام الحركات 

ة على الصعيد اللوجستي، بسبب انتشار السالح واتساع المناطق غير اإلسالمية الجهادي

الخاضعة لسلطة الدولة، وكذا تفريغ السجون في ليبيا وتونس من السجناء، وأدى إلى خروج 

. وقد لقي هذا الوضع 48إلى النشاط في ظل الوضع المالئمالعديد من اإلرهابيين وعودتهم 

                                                           
45 - Abderrahmane Lemchichi, Transition politique au Maroc, Revue confluence Méditerranée, édition 
l'harmattan, 1999, p. 42. 

  46-ياسر الزعاترة، الظاهرة اإلسالمية قبل 11 أيلول، تجارب وتحديات وآفاق، بيروت: الدار العربية للعلوم، 6111، ص59.
47 - Luis Martines, Al Qaida au Maghreb Islamique, européen union, Instule for sécurity, studios, 2007. 

، على من موقع الجزيرةالطيب بوعزة، القاعدة في المغرب اإلسالمي: -

 2007l8l19lhttp:llwww.aljazzera.netlKnowledgegatelopinionsl%48 الرابط:
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رب العربي اإلسالمي باعتبار التحوالت قامت ضد األنظمة ترحيبا لتنظيم القاعدة في بالد المغ

الموالية للغرب، وأصبحت تحركات القاعدة في المغرب العربي أكثر تعقيدا حيث التسلطية 

أصبح يشكل خطرا كبيرا في المنطقة. وبعد سقوط النظام التونسي والليبي شهدت المنطقة ميالد 

ة " بقيادة سيف هللا بن الحسين، الملقب بشيخ تنظيم إرهابي جديد تحت اسم "أنصار الشريع

الجهاديين في تونس، وفي ليبيا بزعامة محمد علي الزهاوي، حيث قام هذا التنظيم بالعديد من 

العمليات في تونس كان أبرزها الهجوم على السفارة االمريكية هناك، واغتيال المعارضين 

يال يا فقد قامت إحدى خاليا التنظيم باغتالسياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اما في ليب

علن منشقون عن القاعدة من كتيبة أببنغازي، وفي الجزائر  7117السفير األمريكي في سبتمبر 

الهدى عن إنشاء فرع "جند الخالفة" التابع للدولة اإلسالمية، وفي ليبيا أعلنت جماعة ناشطة 

تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية، أما في تونس في شرق مدينة درنة عن قيام "إمارة إسالمية " 

   49فقد أعلنت كتيبة "عقبة بن نافع" عن انضمامها إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.

 شرعي لألسلحة في المنطقة المغاربية:الغير االتجار  (2

 معروف ان تجارة األسلحة ال تقتصر فقط على التجارة الرسمية ما بين الدول ،من ال   

ولكن هناك تجارة سرية تتم في الخفاء، سواء ما بين بعض الدول أو ما بين بعض الدول 

و ما بين بعض الشركات المنتجة. وبواسطة لك، أذعسكرية، أو إرهابية أو غير ومنظمات 

لك بمعرفة السلطات الرسمية في البلد المصدرة أو ذا المجال، وقد يكون ذمتخصصين في ه

 بدون معرفتها.

شرعية لألسلحة أحد أوجه الجريمة المنظمة األكثر خطورة، لما لها الغير لتجارة وتعد ا

 انعكاسات على الواقع األمني في أي منطقة من العالم.

عديد الدراسات إلى أن تهريب األسلحة والذخيرة الخفيفة واإلتجار بهما، أصبح الوتشير 

مليون  911الدولية هناك أكثر من مربحا أكثر من أي نشاط تهريبي آخر، وحسب اإلحصائيات 

 قطعة سالح تروج سنويا عبر العالم.

                                                           
  49- ياسين سعيدي، المرجع نفسه، ص016.
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ا ذن المنطقة المغاربية قلقة بشأن ها الخطر، لم تكذن رغم فزع الدول عبر العالم من هلك

الموضوع بشكل عميق، ومع التطورات األمنية التي عصفت بالمنطقة، والناجمة عن تلك 

ا النوع من المخاطر يبعث القلق لدى دول المنطقة حيث ذ، بدأ ه7111 ذتحوالت السياسية منال

تائب وتسليح الدول األجنبية للكفتح مخازن األسلحة الليبية من طرف العقيد معمر القذافي، ب

معضلة حقيقية نحو اتساع تعقيدات األزمة الليبية التي بات منطق السالح فهي المناوئة لنظامه، 

 50فيها حاضرا بقوة.

ير أعده فريق من خمسة خبراء لدى األمم المتحدة، على استمرار تدفق في حين أشار تقر

 االنتهاكاتدولة على األقل. ويؤكد التقرير على  11األسلحة الى ليبيا، ومنها يجري تهريبها الى 

قة ي يشكل إحدى العقبات الكبرى لتحقيق االستقرار في ليبيا والمنطلذعلى ليبيا واكلهاالمستمرة 

الحدود أكبر عائق يواجه ليبيا من أجل إعادة بناء مراقبة  ويعتبر مشكل ضعفاربية، المغ

ا ما يزيد ذبتهريبه خارج الحدود الليبية، ه المسيطرة على السالحللميليشيات طاعها األمني ق

المجاورة فيما يخص مراقبة حدودها، ويضاعف من تفويض فرص إعادة بناء من أعباء الدول 

 51االنتشار المتزايد للسالح الليبي.الدولة الليبية في ظل 

ا ذه اب المنظومة اإلقليمية، وينطلقاما على الصعيد اإلقليمي فقد باتت مخاوف كبرى تنت

القلق من تلك األدوار التي أصبحت تضطلع بها جماعات متطرفة وأخرى متمردة في المتاجرة 

ديد يلقي ا التهذحيث أضحى ه وتهريبها عبر الحدود،بمئات األطنان من ترسانة األسلحة الليبية 

بظالله الكئيبة على أجندة وتحركات دول الجوار الليبي التي تأثرت في العمق باألزمة الليبية 

 52في ظل انتعاش األنشطة اإلجرامية العابرة للحدود.

ما في الجزائر فقد كانت ابرز العمليات الناجمة عن تعاظم مصائب السالح الليبي، هو أ

اء أحد أمرما أكده مختار بلمختار  ذاأة الغاز بجنوب شرق الجزائر، وهثة منشاستخدامه في حاد

أن أغلب الهجمات ا السالح، وذاء كميات كبيرة من هي أعلن عن شرذالتنظيم اإلرهابي، وال

لك ذفي تونس أثبتت تحقيقات أمنية كوالتي تتعرض إليها الجزائر مصدرها السالح الليبي، 

                                                           
  50- ياسين سعيدي، المرجع نفسه، ص015.

  51- عبيد إمجين، انتشار السالح الليبي والتعقيدات األمنية في إفريقيا، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 6101/01/60، ص1.
  52- عبيد إميحن، المرجع نفسه، ص1.



 الفصل الثاني:                                                التهديدات األمنية في الدول المغاربية
 

66 
 

استخدام مسدسات ليبية في االغتياالت السياسية بتونس، حيث أكد وزير الداخلية التونسي آنذاك 

بواسطة  تم البراهيميلطفي بن علي أن اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد 

الح الس ذاه كبيرة من وأن كمياتبوبكر الحكيم. أسلحة ليبية تورط في جلبها اإلرهابي التونسي 

دريب تابعة كرات تت الى تونس عن طريق ليبيا، بهدف تنفيذ سلسلة اغتياالت وإقامة معسوصل

لتنظيم القاعدة، كما شهدت والية تطاوين التونسية من قبل معركة بين أهالي منطقتي رمادة 

تشار ، مما يشير إلى انالمهربة من التراب الليبيوذهيبة استعملت فيها بنادق الكالشينكوف 

 53ح داخل البالد.ظاهرة السال

اربية مغشرعية خطرا كبيرا على المنطقة الالغير خطر المتاجرة باألسلحة  وقد يظهر مع

سلح حروب أهلية في ظل نشر ثقافة الت وبالتالي إمكانية متزايدة الندالعالذي يتجلى في تهديد 

 العرقية والدينية في المنطقة. األنسجةغير القانوني داخل 

 ةحة لألسليعشرالغير والتجارة  ةاإلرهابي بين التنظيماتالعالقة الموجودة  (3

ة حة لألسلحة بعدا منذ التسعينات نظرا لكثرة النزاعات المسليعاتخذت التجارة غير الشر

وزيادة الطلب عليها، إضافة إلى ضعف الرقابة على بيعها بالسوق السوداء خاصة في 

النزاعات الداخلية المسلحة وما يتجه ذلك من ضعف فرص رقابة الدولة  اإفريقيا التي فيه

خاصة  من عمليات تهريب األسلحةتسهل مما على حدودها وهذا بوجود جماعات متمردة 

 .بين المنظمات االرهابية

وهذا على جبهتين رئيسيتين ابية إن هذا النشاط يهدد استقرار وأمن الدول المغاربية 

تتمثالن في النزاعات المسلحة التي يعرفها الجوار المغاربي من جهة، واألنشطة اإلرهابية 

واالجرامية المنظمة من جهة أخرى، فالحدود الجنوبية االفريقية للدول المغاربية تشهد 

لمتمردة كما ول والجماعات اروبا ونزاعات داخلية مسلحة بين القوى الحكومية لهذه الدح

ل في التشاد، مالي، النيجر، وتحصل هذه الفصائل المسلحة على األسلحة من خالل حاهو ال

 .ما يشكل خطر القضاء على األمن االستقرار المغاربياالتجار غير المشروع بها 

                                                           
  53- المرجع نفسه، ص5.
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إن ما يزيد من خطورة هذا النشاط اتجاه المنظمات االجرامية إلى تهريب السالح واحتمال 

فيتوفر السالح في السوق السوداء  رام الدولي باإلرهاب الدولي في المنطقة.تالقي االج

العالمية التي تعد إفريقيا أحد أهمهم نقاط تسويقه ازدادت خطورة الجماعات اإلرهابية على 

االمن المغاربي، وتسلح المجموعات اإلرهابية في المنطقة من خالل السالح المهرب وذلك 

لي، إن هذا السالح مكن تلك الجماعات المتطرفة األصولية من عبر قنوات االجرام الدو

في شمال إفريقيا من أجل تحقيق أهدافها السياسية وتجسيد  شعوبخويف الاستخدامه لت

 54رؤياها األيديولوجية.

 شرعية واإلتجار بالبشرالالمطلب الثاني: الهجرة غير    

  شرعية التعريف الهجرة غير  .1

 ل إلى مكان آخر بحثا عن وضع أفض أو جماعة من مكان: هي انتقال فرد الهجرة

ان فمند ظهور اإلنساجتماعيا، سياسيا، دينيا، اقتصاديا. وهي ظاهرة بشرية قديمة، 

خر بنية اإلقامة في الدولة رض وهو يتنقل من مكان نحو مكان آعلى سطح األ

 55ق.عوائرية التنقل دون حد فروع حاألخيرة بصفة دائمة، والحق في الهجرة يعد أ

وأصل  نها الخروج من أرض إلى أرض،"على أ لسان العرب:تعرف الهجرة على ف

المهاجر عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن غير أن المعنى يتسع ألن تكون أرض 

 56"هجرت الشيء هجرا".المغادرة أو الوصول معنوية ال طبيعية فيقال: 

الغير  قشرعية تلك الهجرة التي تتم بالطرال: تعتبر الهجرة غير شرعيةالالهجرة غير  -أ

لك إما عن طريق وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات التهريب ذقانونية والغير شرعية، و

المهاجر يبقى حتى  ذان أول األمر تأشيرة صالحة لكن هوالجريمة، كما يمكن أن تكو

 افقة السلطات. بعد انتهاء صالحية التأشيرة ودون الحصول على مو

                                                           
  54- فايزة غنام، المرجع نفسه، ص 615 – 612.

  55- عتيقة بلجيل، الهجرة غير الشرعية واالستغالل البشري، 
  56- ونيسة الحمروني الورقلي، الهجرة غير الشرعية في دول غربي المتوسط، اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي، 6105، ص25.
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 ومن تلكشرعية صورا عديدة تؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة الالهجرة غير  وتأخذ

 الصور نجد:

 تهريب(.-دخول الشخص حدود دولة ما دون إجراءات قانونية )تسلل 

  دخول الشخص حدود دولة ما بوثائق لفترة معينة وبقاؤه إلى ما بعد انتهاء الفترة القانونية

 السلطات المعنية.دون موافقة 

االنتقال فرديا أو جماعيا من : "شرعية على أنهاالالهجرة غير  علم السكانوقد عرف 

 ".أو اقتصاديا او دينيا أو سياسيا إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعياموقع 

شرعية في الجزائر: هو االتجاه نحو الضفة الشمالية للبحر الأما مفهوم الهجرة غير 

وثائق رسمية عبر قوارب الموت، بتأشيرات مزورة أو الذهاب للسياحة دون المتوسط بدون 

 رجعة.

 ن موافقة: هي ظاهرة عرفتها الحدود الدولية وهي اجتياز الحدود دوالتعريف القانوني -ب

تزوير كالدول المستقبلة، فينتقل بأساليب غير مشروعة  ذاسلطات الدولة األصل وك

 57عن المراقبة األمنية والجمركية.لك بعيدا ذالوثائق أو غيرها. ويكون 

: الهجرة غير الشرعية تنشأ بتأثير عدة عوامل، وتلعب وسائل تعريف علم االجتماع -ج

يندفع بقوة التقليد نحو ممارسة اإلعالم دورا هاما حيث ان الفرد يملك استعدادا للهجرة ف

 58اس.يها غالبية النلك القيم والمعايير التي يشترك فذا السلوك، فيصبح مخالفا بذه

 ىمع تضييق الخناق علومختلف الدول، ونتيجة لألوضاع السيئة التي يعيشها شباب 

 الهجرة القانونية، فإن الحل الوحيد للراغبين في الهجرة هو الطرق غير القانونية.

بناءا على ما تقدم فإنه يلزم لبيان مفهوم الهجرة غير الشرعية النظر إليها من زاويتين، 

المهاجر منها، حيث تعرفها بأنها: "الخروج من دولة ما بطريقة فاألولى هي زاوية نظر الدولة 

                                                           
- فايزة بركان، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الحقوق، تخصص: علم اإلجرام والعقاب، )جامعة باتنة: 

  57كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 6100 – 6106(، ص02.
  58- فايزة بركان، المرجع نفسه، ص 05.
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لك باستعمال طرق غير مشروعة، أو من غير ذوعة من المنافد المحددة للخروج وغير مشر

 ."فدهاته المنا

أما بالنسبة لزاوية النظر الثانية، فهي تعرف الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر الدولة 

"متى وصل األفراد إلى حدود إقليمها بأي طريق مشروع أو غير  :المهاجر إليها حيث تعتبرها

 ."ا األمر بغير موافقة من تلك الدولةذوع، ومهما كان غرضهم طالما كان همشر

بخصوص المغرب العربي فإن أصل الظاهرة بشكلها الحالي يعود إلى ثمانينات القرن 

الماضي كأحد نتاج إفرازات الدول اإلفريقية المأزومة، بسبب استمرار النزاعات ومختلف 

الواقعة جنوب االضطهاد والعنف وفشل جهود التنمية السيما في الدول اإلفريقية أشكال 

األمر بفئات عديدة إلى عبور الحدود واالبتعاد عن بؤر التوتر ا ذالصحراء، حيث دفع ه

المنطقة  تنجتماعية، وبالتالي كاباالنتقال إلى مناطق أكثر أمنا في الناحية االقتصادية واال

المغاربية من الفضاءات المستهدفة بتوافد األفارقة خصوصا عبر حزام ليبيا والجزائر 

من الدول اإلفريقية خالل جنسية لمهاجرين قادمين  51والمغرب، حيث تم إحصاء أكثر من 

ا التوافد لسنوات عديدة عبر مسالك في جنوب الصحراء تلتقي بمدينة ذه الفترات، استمر هذه

"الغوس " و"بنن سيتي "جنوب غرب نيجيريا، وصوال إلى "كانوا" و"سيكوتوا" في شمالها، 

شماال، ومنها  "أورليت"يجر، ثم إلى ومنهما عبر الحدود إلى "ميرادي" و "زندر" جنوب الن

إلى منطقة تمنراست جنوب الجزائر، ومن هناك يتشتت المسافرين باتجاه الشمال. أما الطريق 

فيمر من مالي، انطالقا من باماكو في الجنوب مرورا بموبتي وتيساليت ومن ثم إلى الثاني 

 بوسط الجزائر. برج باجي مختار، وبعدها إلى نقاط مركزية في تمنراست وغرداية

عبر طرق عديدة امتدادا من تشاد والنيجر والسودان، وصوال الطريق الشرقي فيمتد  أما

إلى ليبيا ومن ثم يتفرع المهاجرون عبر طرق إما للمكوث او للوصول إلى الشمال الليبي، 

 لوعبور البحر نحو إيطاليا، في حين يمتد الطريق الغربي من مالي إلى موريتانيا عبر الساح

 الغربي وصوال إلى مناطق مختلفة بالمغرب، للبحث عن فرص العبور عبرها إلى اسبانيا.

يعتبر القرب الجغرافي عامال محفزا ألعداد كثيفة من األشخاص لالنتقال إلى دول 

ي لمرات ففي الكثير من ا والتي ساهمترغم الظروف الطبيعية الصعبة المغرب العربي، 
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 مان ظروفأمام رغبتهم في االنتقال نحو ض حاجزانه لم يبقى مهاجرين، إال أ د كبيرهالك عد

 ه الدول أو بالتوجه عبرها إلى دول أوروبا.ذباالستقرار في ه ذاحياة أفضل، سواء كان ه

ت البنيوية ي يتميز بعدم الثبات نتيجة التحوالذلوضع الحالي للدول المغاربية والوبالنظر ل

 ستمرمحركة الهجرة غير الشرعية تتجه نحو تزايد  نا لك يقود للقولذخاصة في ليبيا، فإن 

ي فيقية للشركاء المغاربية من جهة و، ويمكن ان تشكل معضلة أمنية حقعن حياة أفضل ثللبح

 الظاهرة. ذهال تقوم بجهود كبيرة للحد من هالتي  عالقاتهم األمنية مع الدول

 بالبشر تجارتعريف اإل (2

جماعات منظمة، وال تعتبر جريمة اإلتجار باألعضاء البشرية جريمة منظمة تقوم بها 

كان على  اذا نفسية على الضحايا والمجتمع لشك أنها من الجرائم الالإنسانية والتي تترك أثار

واإلتجار بالبشر هو مفهوم مركب من  59ه الجريمة والتصدي لها.ذه المجتمع الدولي مكافحة

 تجار والبشر.مصطلحين: اال

 هي مزاولة أعمال التجارة بتقديم السلع إلى : هو مصطلح مشتق من التجارة واإلتجار

 ر بمقابل عن طريق البيع والشراء.الغي

 هم أشخاص يتم المتاجرة بهم باعتبارهم سلعة يمكن تداولها ومصادرتها داخليا : البشر

 بمقابل، وبذلك يصبح اإلنسانترحيلها من بلدها األصلي إلى بلدان أخرى أو عن طريق 

 60الطلب.محال للعرض و

 : تبرز أهم التعريفات الفقهية للتجارة بالبشر فيما يلي:التعريف الفقهي -أ

"هو عملية تطويع األشخاص ونقلهم من خالل استعمال العنف أو التهديد باستخدامه أو 

كراه أو بعمليات اإلة خديعيا أو الخاصة بالضحااستغالل سلطة منصب أو باستغالل الظروف ال

ك الستغالل هؤالء البشر جنسيا أو اقتصاديا، اإلجبار على الخدمة، االسترقاق، ذلاألخرى، و

االستبعاد، سرقة األعضاء لمصلحة أشخاص آخرين كالمهربين والوسطاء، ومالك بيوت 

                                                           
- هيثم عبد الرحمن البقلي، الحماية الجنائية لنقل وزراعة األعضاء البشرية بين الشريعة والقانون المقارن، ط6، دار العلوم للنشر والتوزيع، 

  610159، ص01.
- سهام دبه ّوإزواون نسمة، المكافحة الدولية لجريمة االتجار باألعضاء البشرية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: القانون 

  60الخاص والعلوم الجنائية، )جامعة: بجاية: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الخاص، 6102 – 6102(، ص65. 
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الدعارة، ومنظمات الجريمة، ولكل من لديه القدرة المالية ويريد شراء األشخاص أو 

 61ائهم".أعض

استخدام القوة أو استغالل  أو ويعرف أيضا بأنه: "استدراج األشخاص من خالل التهديد

فجريمة  ،أو الغش أو الخداع ألغراض االستغالل في ممارسة الدعارة وأعمال الرق" ذالنفو

ائها نظير ربسلع مادية بحيث يمكن بيعها وش-في العالم األعم–التجارة بالبشر تتعلق بالتجارة 

 62السلع يمكن مصادرتها في أحوال معينة. ذهمقابل مادي محدد، وه

كما يعرف بكونه: "كل عملية تتم لغرض بيع أو شراء أو تهريب أو خطف األشخاص 

تجات مثل المواد واستغاللهم ألغراض العمل القسري أو الخدمات الجنسية أو غيرها من المن

 63مل آخر مرتبط بالجنس".ة والزواج حسب الطلب أو أي عاإلعالنية اإلباحي

يرى فيه جانب من الفقه بأنه: "التصرفات المشروعة التي تحول اإلنسان لمجرد سلعة و

أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية قصد استغالله في 

التصرف بإرادة  ذالك، وسواء تم هذي أو في أعمال جنسية أو ما شابه ات أجر متدنذأعمال 

 64الضحية أو بأي صورة أخرى من صور العبودية".

ويعرفه البعض اآلخر بأنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم بالقوة أو اإلكراه او الخداع ألغراض 

الجنسي، العمل الجبري، الخدمة القسرية،  االستغاللك ذلبشتى صوره ومن  االستغالل

 65ك".ل، تجارة األعضاء وغير ذاالسترقاقالتسول، 

"نقل األشخاص بواسطة العنف أو الخداع أو اإلكراه لغرض  ويعرف أيضا على أنه:

 أو الممارسات التي تشبه العبودية". العبوديةالعمل القسري أو 

                                                           
- أميرة محمد بكر البحيري، االتجار بالبشر وبخاصة األطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية واالجتماعية والقانونية، القاهرة: دار النهضة 

  61العربية، 6100، ص10.
- سعيد أحمد علي قاسم، شرح قانون االتجار بالبشر العماني )دراسة مقارنة بين التشريعات العربية واألجنبية، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 

  610062، ص11.
  

  64- سوزي عدلي ناشد، االتجار في البشر بين االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي، اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 6100، ص02.
- فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم االتجار بالبشر، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة االمارات العربية، عدد11، 

  611965، ص025.
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تصرف قانوني أو غير قانوني يرد على اإلنسان  وويرى جانب آخر بأنه: "كل فعل أ

ها، ه الجسدية أو جزء منفيجعله مجرد سلعة تباع وتشترى بغرض استغالله في كامل أعضائ

لك بموافقة الضحية أو قسرا عنه، وأيا كان وجه االستغالل أو وسيلته سواء داخل ذسواء تم 

 66حدود الدول أو خارجها".

نقل واالخفاء والتسليم لألشخاص من خالل التهديد أو ويعرف أيضا: "باالستخدام وال

دفعات غير شرعية  ذاالجبار أو من خالل إعطاء أو أخ االختطاف واستخدام القوة والتحايل أو

 67أو فوائد الكتساب موافقة وقبول شخص يقوم بالسيطرة على شخص آخر بهدف االستغالل".

الدكتور محمد مختار القاضي: "أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه  حسببالبشر  واالتجار 

نقل أي شخص أو مجموعة من األشخاص سواء كان طفال أو رجال أو امرأة إلى اشخاص 

لك الستغاللهم جنسيا )في كافة األنشطة الجنسية( أو استغاللهم في ذمقابل، و آخرين نظير

 هم تجاريا في بيع أعضائهم واستغاللهم فيالبحوث العلمية، وفي الحروب كمرتزقة، واستغالل

، سواء تمت هذه األفعال بمقابل أو دون مقابل وسواء رة غير الشرعية والتسفير الوهميالهج

 68تمت بإرادتهم الحرة أو رغما عنهم".

 تعريف االتجار بالبشر في االتفاقيات الدولية: -ب

االتجار باألشخاص وخاصة عرف بروتوكول األمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة 

هديد تالنساء واألطفال بأنه: "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة ال

لك من أشكال االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة ذبالقوة واستعمالها أو غير 

ايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على أو حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مز

شخص آخر لغرض االستغالل، ويشمل االستغالل كحد أدنى استغالل دعارة الغير أو سائر 

أو الخدمة قسرا، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو أشكال االستغالل الجنسي أو السخرة 

 69االستعباد أو نزع األعضاء".

                                                           
  66- محمد علي العريان، عمليات التجار بالبشر وآليات مكافحتها، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 6100، ص11.

  67- محمد مختار القاضي، االتجار في البشر، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 6100، ص20.
  68-  المرجع نفسه، ص26.

- خيرة طالب، جرائم االتجار باألشخاص واألعضاء البشرية في التشريع الجزائري واالتفاقيات الدولية، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، 

  69جامعة تلمسان: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 6102 – 6109، ص65 – 62.
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يرة األخ ذهد االتجار بالبشر فقد عرفت هل ضاما اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعم

التهديد باستعمال القوة أو  على أنها: "تجنيد أو نقل أو إيواء أو استالم األشخاص عن طريق

لك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو ذغير 

أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة  استغالل مواقف الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية

 70على شخص آخر".

من خالل التعريفات السابقة يتضح أن جريمة االتجار بالبشر تقوم على ثالثة عناصر 

 وهي:

 .األفعال: وهي أفعال تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم 

  أنواع التهديد بالقوة أو استعمالها، الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة: تشمل كل

 أو االختطاف أو االحتيال او إساءة استعمال السلطة....

  أغراض االستغالل: تشمل استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستعمال الجنسي أو

السخرة أو الخدمة قسرا أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو 

 71نزع األعضاء.

بشر الذي بالإلتجار ن اضح لنا الخطر الحقيقي الذي ينتج عن خالل التعاريف السابقة يتم

ا، ولقد ساعد على ظهور هذه واستقراره دوليعد من أكثر المشاكل التي تهدد االمن 

 من العوامل واألسباب المحلية والدولية: خاصةفي منطقة المغرب العربي رة الظاه

ن وسوء أنظمة التأمي شعوب منطقة المغرب العربية بين تفشية بكثرمالبطالة ال -

 االجتماعي.

ومشاكل  األثنية، الصراعات والنزاعات واالقتصاديةاالضطرابات االجتماعية  -

 وانعدام األمن الغذائي والعدالة بين شرائح المجتمع. نالفقر والحرما

                                                           
  70- المكان نفسه.

  71- خيرة طالب، المرجع نفسه، ص62.
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حياة ل سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المؤدية إلى الفساد التدريجي -

الشعوب، إذ شجعت هذه المؤسسات العديد من الشعوب على تطوير صناعة السياحة 

 والتجارة الجنسية.

ومن مظاهر هذا التهديد في القارة اإلفريقية بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة 

 .إنتشار بالنساء وانتشار أمراض خطيرة كاإليدز

مقاومته، ، ولذا يجب على شعوب المنطقة إن الواقع يثبت أن االتجار بالبشر يصعب 

يرفع  ذيالالتي أغلبيتها تدين باإلسالم العودة إلى تعاليم الدين واإلستفادة من أحكامه 

 72.من شأن اإلنسان الذي يضمن حقوقه ويقر واجباته

 تجار بالبشرر الشرعية باالهجرة غيعالقة ال (3

بالبشر ظاهرتين معقدتين، ورغم االنفصال التجار تبر كال من الهجرة غير الشرعية واتع     

وال شك أن هناك عالقة وطيدة بينهما، فغالبية أمور كثيرة،  بينهما إال أنه تشتركان في

المهاجرين غير الشرعيين يلجؤون إلى أباطرة تهريب البشر لتنظيم هروبهم إلى الدول التي 

لمتاجرة بالبشر يمثل ، حيث أن ا73مقابل مبالغ مالية فيها والعيش إليها يرغبون في االنتقال

تعد مرادفا لمصادرة الحرية وخرق حقوق اإلنسان، فاألشخاص التي هامة في الهجرة، ونقطة 

تستغل  وتقوم عصابات التهريب بجلبهم يجدون أنفسهم في الغالب مجردين من أوراق السفر 

اد لدول، فيجبر أفرهذه العصابات غياب سياسة الهجرة متعددة األطراف وغياب التعاون بين ا

هذه العصابات، النساء والفتيات على البقاء ويزداد عدد الصغار من الذكور واإلناث متواجدين 

ايا التهريب هم من من ضح %91في غير صحبة أحد. وتشير اإلحصائيات أن ما يقارب من 

 74.النساء

 

 

                                                           
  72- مصطفى ونوغي، جدلية األمن والتنمية في منطقة الساحل اإلفريقي، مجلة الدراسات اإلفريقية، العدد 12، جامعة القاهرة، 6105، ص621.

  73- فيصل الشنطاوي، حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني، ط6، الجزائر: مكتبة البليدة للنشر والتوزيع، 6110، ص95. 
  74- علي فايز الجحني، الهجرة غير الشرعية، السعودية: مكتبة العبيكان، 6110، ص 12
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  استنتاجات الفصل الثاني

ظهرت على الساحة الدولية استطاعت العديد منها في ظل التكتالت اإلقليمية التي         

الوصول إلى قمة التقدم والتطور بفضل تحقيق التعاون والتكامل بين دول أي تنظيم إقليمي، 

الدول العربية التي تتمتع بأهمية استراتيجية ومؤهالت ف ومن خالل إلغاء الحواجز والقيود،

ة، طاقوية، بشرية، مالية وتجارية تؤهلها وامكانيات ضخمة من موارد طبيعية، زراعية، معدني

 لتمثل قطب تكاملي بين التكتالت العالمية.

فهي ما تزال تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات انطالقا من مخلفات االستعمار والمشاكل 

كالخالف الليبي التونسي، وأزمة الصحراء الغربية، باإلضافة إلى التحديات الحدودية 

ا للتكتالت الدولية الكبرى المتنامية نجدها تفرز عراقيل القتصاديات الدول االقتصادية. فنظر

 المغاربية خاصة في ظل موجة العولمة.

زيادة على ذلك انتشار التهديدات األمنية الجديدة في الدول المغاربية التي انتجت هشاشة امنية، 

ك ظهور المشاكل كتنامي ظاهرة اإلرهاب وانتشار الجماعات اإلرهابية المسلحة، كذل

 ت الدول المغاربية تعيش حالة منتمخدرات، الهجرة غير الشرعية، فبااالجتماعية كالبطالة، ال

المعقول أن يستمر هذا التنافر في وليس من  ساحة للحروب،والتخلف والتبعية والمتاهة 

السياسات والتباعد في اإلجراءات، بحيث تعيش كل دولة بمعزل عما يجري في الدولة 

 المجاورة.

 

 



 

 

 

 

 

 

  منبناء األ تاستراتيجياالفصل الثالث: 

 المغاربي
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 تقديم

يتوجب على أية عملية وظيفية للدولة ضرورة توفر البنية المؤسسة الحقيقية لتفعيل 

األداء، بحيث يسمح ذلك للنظام السياسي القيام بمهامه بشكل مؤسسي وقانوني يضمن األمن 

للمواطنين وتحقيق جميع الرغبات وآمال الشعوب في المجال ويوفر الحقوق والحريات 

السياسي واالقتصادي ولهذا جاء هذا الفصل من خالل المبحث األول ليركز ويولي اهتماما 

كبيرا لدور الدولة في تحقيق األمن والبناء السليم و اتبعها بجملة من السياسات لمواجهة 

ية بين دول االتحاد المغاربي، وعالقة ذلك األخطار والتهديدات وتنسيق السياسات األمن

بالمدخل السياسي في المبحث الثاني الذي يساهم هو اآلخر في تحقيقه وخدمته الذي يقوم على 

حماية الموارد واالستغالل العقالني واألمثل لها والتنويع االقتصادي، وتطوير البنية التحتية 

الثالث ليتضمن أهم االقتراحات  المبحث أتيفيما بين دول االتحاد وتوجيه االستثمار، كما ي

االجتماعية والثقافية البديلة لبناء مجتمع مغاربي عادل تسوده المساواة والتفاهم الذي يعتبر 

 جزء لخدمة وتكملة المدخلين السابقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استراتيجيات بناء األمن اإلقليمي المغاربي                                       الفصل الثالث: 
 

77 
 

 المبحث األول: االستراتيجية السياسية واألمنية لبناء أمن إقليمي مغاربي

إن بناء األمن اإلقليمي المغاربي يصاحبه تحديات وعراقيل مختلفة في جميع الميادين، 

فبناء دولة قوية وتحقيق رغبات الشعوب وضمان الحريات والحقوق يجب التركيز على 

العملية البنيوية في أبعادها القانونية والمؤسسية باإلضافة إلى رسم واختيار توجهات 

التي تحدث على المستوى تحاد متكامل وكذا تجنب اختالالت اقتصادية صحيحة من أجل ا

والتحسب لها فإذ ما طبقت هذه االستراتيجيات وتمت في اطارها االجتماعي والثقافي 

 المرسوم فإنها كفيلة باالنتقال بالدول إلى طريق البناء السليم وتحقيق األمن الدائم.

 المطلب األول: االستراتيجية السياسية 

االتحاد المغاربي يعود بالدرجة األولى إلى العوامل السياسية، إذ يعتبر المدخل إن تراجع 

األهم لتفعيل االتحاد ثم تليها مداخيل أخرى، ولهذا البد من وضع استراتيجيات  هو السياسي

 وبدائل لتجاوز ذلك.

 البناء القانوني في دول المغرب العربي: (1

نتقالية  تحظى عملية وضع الدستور بأهمية بالغة إعادة البناء الدستوري والعدالة اال -أ

باعتبارها تعكس في غالب األحيان الخطوة األولى نحو البناء الدوالتي، حيث تبنى الدساتير 

في سياق التحوالت السياسية واالجتماعية االوسع نطاقا وقد تكون مرتبطة بعملية سالم او 

ة والمشاركة والتوزيع العادل للثروات خالل بناء دولة، كما يرتبط كذلك بالحاجة إلى المصلح

الصراعات، فهو يشكل ثنائية العالقة بين النظام السياسي ومكونات  الفترات التي تعقب

المجتمع المدني، بشكل يقود إلى تشكيل هوية مشتركة وخلق المساحات المؤسسية التي 

المساواة مع حكامهم، حيث يكون الدستور هو الضابط  ميتفاعل من خاللها المواطنون على قد

 لكل الممارسات داخل الدولة.

فمثال في ليبيا تمثل عملية وضع الدستور أهم حدث لالنتقال نحو البناء الديمقراطي والقضاء 

على كل مظاهر االنهيار الدوالتي وإعادة تأهيل مجتمع باسره والحق في العدالة والتعويض 

ماضي وهو أمر يتطلب مجموعة من اإلجراءات إلقامة دولة القانون ورغبة وتجاوز مآسي ال
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المجتمع في إعادة بناء الثقة بين مؤسساته وأفراده ضمن أطر إصالح قانونية شاملة، بغية 

 الدفع بمسار االنتقال السياسي والوصول إلى بناء نظام حكم ديمقراطي في البالد.

لشعبية في ضرورة تطبيق العدالة قبل الحديث عن أي أي أن هذه الرغبة ال تنفي المطالب ا

مصالحة العتبارهم بأن الخوض في مسار المصالحة قبل تبيان الحقيقة، تعد خطورة بديلة 

 عن العدالة ال مكملة لها.

بإعادة بناء  لتجنب الفراغ البناء الدستوري والعدالة االنتقالية ترسيخكذلك في تونس يكون 

اتي في البالد واالنطالق في إعداد دستور جديد للبالد المؤسساتي وتفعيل األداء المؤسس

فاقية والجزائر والمغرب وموريتانيا الوفي  بني خيار الديمقراطيةوالقانوني، ضف إلى ذلك ت

لذي يتجاوز التنافس األيديولوجي بين مختلف فقد دستوري أما البناء الدستوري في االصالح ا

إلى إيجاد مواصفات بناء التحالفات وترسيخ ثقافة التوافق القوى السياسية واالجتماعية 

السياسي لبناء الدولة وتطبيق العدالة االنتقالية، لتحقيق عملية االنتقال الديمقراطي كمطلب 

 شعبي وشعار مركزي دون اللجوء إلى العنف.

دمة تلعب اإلصالحات الدستورية دورا فعاال في تنشيط وعقلنة العمل السياسي والمدني لخ

المواطنين وتوفير احتياجاتهم إضافة إلى بناء دولة الحق والقانون والحريات وضمان 

الحقوق، وتوسيع مجال المشاركة، فقد مرت الجزائر بتعديالت دستورية خالل فترة حكم 

الحريات والحقوق للشعوب في بلده، كذلك  ىعطأ الذيالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

 التعديالت في المغرب.

التعديالت في موريتانيا منعت من االنقالبات العسكرية وبناء الدولة الموريتانية ومنع  أما

، وإقرار كذلك مبدأ والتنوع الثقافي في البالداالسترقاق والتمييز العنصري فيها، واالقرار 

 1المناصفة بين الرجل والمرأة في المجالس النيابية

 

 

                                                           
 121 - 111، ص ص نفسهمرجع الياسين سعيدي، 1
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 العالقات الجزائرية المغربية:تسوية قضية الصحراء الغربية وتطبيع  -ب

حيث أن المغرب العربي لم يعرف مشكلة أكبر تعقيدا وخطورة مثل مشكلة الصحراء الغربية 

، وإلى غاية اليوم لم تتمكن 1791التي وقفت عثرة في طريق بناء المغرب العربي منذ سنة 

 . 2دول المغرب العربي من المضي قدما نحو التكامل بفعل هذه القضية

د تعددت المحاوالت والمساعي الدولية لحل القضية الصحراوية، إال أن كل الحلول ولق

منها المقترحة لم يكتب لها النجاح واصطدمت بالعديد من العراقيل التي تشمل كل المستويات 

 . 3االقتصادية، السياسية، االجتماعية، العسكرية

تطبيق حق تقرير المصير -تحدةاألمم الم–فكلما كان هناك حال وحاولت المنظمة الدولية 

للشعب الصحراوي، انفجرت عدة مشاكل واختلفت بشأنه وجهات النظر، وبذلك تجمدت كل 

المحاوالت والمساعي الدولية، سواء القانونية أو السياسية. إذ ال يمكن قيام مغرب عربي 

ل تمكين ا، لذا يجب وضع حل جذري لهذا النزاع، والذي لن يكون إال من خالممتكامل بدونه

الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، كما يجب النظر في القضايا العالقة وأهمها 

 . 4فتح الحدود الجزائرية المغربية

 البناء المؤسساتي في دول المغرب العربي: (2

 فما يحدث في ليبيا يختلف عن متطلبات البناء إعادة بناء المؤسسات في ليبيا  

إليه الدول المغاربية إلى تحقيقه، فهي تحتاج إلى إعادة بناء الدولة الديمقراطي الذي تسعى 

غربية خالل عهد القذافي، ككل من خالل استحداث مؤسسات جديدة خالفا لتلك المؤسسات ال

الحرص على إقامة مؤسسات ضامنة للحقوق الديمقراطية األساسية للشعب الليبي في ب

ر، وممارسة المواطنون لحقوقهم وعدم تقييد شنالحريات بما فيها حرية الرأي والمجال 

حرياتهم وبدون رقابة إال ما يهدد النظام ويحرض العنف السياسي، وإقرار التعددية 

السياسية والحق في المشاركة، ومنع أي شكل من أشكال احتكار التمثيل السياسي من قبل 

 حزب حاكم واحد.

                                                           
 118، صنفسهمرجع العائشة مصطفاوي، -2
 22 – 22صص ،نفسهمرجع الزين الدين بكري، -3
 118.  ، صنفسهمرجع العائشة مصطفاوي، -4
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المسار السياسي، اذ يشكل وجود  ويعد تردي الوضع األمني من أهم أسباب عرقلة تقدم

دولة ككل خاصة في ليبيا التي لم مؤسسات أمنية نظامية أحد أبرز آليات الدفع بمسار بناء ال

 .5عرف هذا النوع من األنظمةت

  إن المنطلق في تقوية البناء المؤسساتي في تونس، الجزائر، المغرب، وموريتانيا •

سية التي تعني احتواء عملية صنع واتخاذ القرارات مأسسة السلطة، هو مأسسة العملية السيا

السياسية ضمن إطار المؤسسات السياسية مما يسهل على النظام السياسي اكتساب قدر يعتد 

 به من الشرعية السياسية.

  وهناك جملة من اإلصالحات التي تتبعها الدول المغاربية في اإلطار السياسي

 ت منها والمؤسساتي، والتي يجب أن تشمل ضرورا

  إدارة النخب الحاكمة للوضع الراهن بأكثر عقالنية وحكمة باتخاذ إجراءات تباشر في

التغيير الفعلي ال التغيير الشكلي، من خالل عقالنية الممارسة السياسية في سياق 

الحكم الراشد وبناء الصرح المؤسساتي للدولة الحديثة وتحول المقاربات البوليسية 

 في سياق التنمية والتنمية المستدامة.إلى مقاربات تنموية 

 .اصالح أجهزة الدولة وبناء الثقة بين الحكام والمحكومين 

 .تعزيز الحريات والحقوق ورعاية شؤون المواطنين على قدر من العدل والمساواة 

  إعادة صياغة العالقة بين األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتبني

من خالل فتح المجال إلنشاء األحزاب السياسية، وسن إصالحات قانونية سياسية 

قوانين انتخابية، وذلك لما لألحزاب من دورها في عملية المأسسة وتبني الديمقراطية 

 .6الداخلية

 إشراك المجتمع المدني في العملية التكاملية: •

من أجل تحقيق الضمانة واالستمرارية والتطور في العمل االنتخابي، من الضروري 

ن تأخذ القوى الشعبية مكانتها ودورها لبناء المغرب العربي، باعتبارها واجهات للرأي العام أ

                                                           
 .127، ص نفسهمرجع السعيدي ياسين، -5
 .127، 127، ص صنفسهمرجع ال -6
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الضامن ألي خطوة تعبر عن أمانيه وتطلعاته ومصالحه، وهذا ما صرح به وزير الخارجية 

الجزائري السابق "األخضر االبراهيمي" إذ يقول " أن الوحدة المغاربية ممكنة وضرورية 

نطباع أن الشباب يشعرون بهذه الحاجة أكثر من الكبار، وإذا اعطيناهم طبعا ولدي اال

 . 7الفرصة للتقارب سيقومون بأشياء كثيرة أحسن لما فيه لصالح الجزائر والمغرب"

 االبتعاد عن النزعة القطرية وتوحيد الرؤى الوحدوية: •

لسيادة القطرية، فلن فنجاح أي تكتل يكمن في التصور المشترك ووحدة الهدف واالبتعاد عن ا

تستطيع الدول المغاربية أن يبني اتحاد مغاربي دون تقديم تنازالت لصالح مؤسسات العمل 

 . 8الوحدوي

 إقامة مراكز دراسات استشرافية: •

إن االنطالق من تجارب التكتالت االقتصادية، أصبح من األهمية إقامة مراكز دراسات 

واستشراف المستقبل في واقعة المحلي واإلقليمي والدولي مستقبلية مغاربية، لتقييم الواقع 

بناء على المستجدات وتقديم البدائل لصانعي القرار في المنطقة، إذ أنه وفي ظل تسارع 

األحداث وتشابك العالقات الدولية، أصبح من الصعب اختيار المنهج السليم دون االستعانة 

وانبه قصد التوصل إلى الطريق األمثل بالدراسات المتخصصة والمعمقة للواقع من كل ج

 إلقامة التعاون المغاربي، فبدون المدخل السياسي الذي له أهمية ال يمكن أن يكون هناك اتحاد

عملية تكاملية ولكن البد من مداخل أخرى  يةربي، فهذا المدخل هو المنطلق ألمغرب ع

 . 9لنجاح االتحاد

 المطلب الثاني: االستراتيجية األمنية

التكاملية  اعات والتحديات التي جمدت مسيرتهاالتحاد المغاربي في جو تسوده النز يعيش

 ، ولتحقيق ذلك البد من االتجاه نحو خطط بديلة وهي دولالوالتطور والتنمية فيما بين 

                                                           
 21، صنفسهمرجع الزين الدين بكري،  -7
 118، صنفسهمرجع العائشة مصطفاوي، -8
 72، صنفسهمرجع الزين الدين بكري، -9
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االعتماد األمني المتبادل: التعاون والتنسيق الثنائي بين دول المغرب العربي  (1

  لمجابهة التحديات األمنية

االعتمادية كمفردة مهمة لتحليل الديناميكيات السلوكية بين دول اإلقليم، هي ببساطة وجود 

دولتان أو أكثر تعتمد على بعضها في مجاالت معينة بحيث ال تعكس صيغة االعتماد المتبادل 

مسألة التساوي بين أطراف التفاعل، وهذا المصطلح )االعتماد المتبادل( يفسر بعض درجات 

ر المتبادل حول قضية تستدعي توحيد الجهود بغرض تحقيق عملية مشتركة تكون التأثي

 . 10األهداف فيها واقعية ومحددة

وإن التعاون ميزة األقاليم في العالم، ولعل من أهم صيغ التعاون األمني هي اإلجراءات 

على األمنية المشتركة سواء ما كان بصفة رسمية أو غير رسمية، من خالل رابط الحفاظ 

المصلحة المشتركة بين دول األقاليم المجاورة إذ كلما وجدت عالقات اعتماد متبادل مكثفة 

 بين مجموعة من الدول كلما نشأت عالقات تعاون أمني تجمع مصالح الطرفين.

وتتركز الشراكة األمنية من خالل االعتماد المتبادل على إجراءات األمن التعاوني وبناء الثقة 

العملية التعاونية، وتتجسد عمليا عبر تبادل المعلومات والتنسيق في مجال بين وحدات 

المراقبة والتنفيذ والتعاون لتخفيض العنف وتعزيز االستقرار والسلم في المنطقة بتفعيل 

 . 11االتفاقيات والمعاهدات

نية لجأت الدول المغاربية إلى تبني خيار التعامل الثنائي المباشر لمجابهة التحديات األم

الطاغية وذلك بقيامهم بالعديد من الزيارات والنشاطات فيما بينهم بهدف تفعيل العمل الثنائي 

وإيجاد آليات تنسيقية تعاونية من شأنها التقليل من المخاطر المتنامية في المنطقة، وذلك عن 

نوقشت بمدينة "غدامس" الليبية والتي  2112طريق القيام بمبادرة متعددة األطراف في يناير 

فيها العديد من القضايا األمنية التي تجمع اهتمامات الدول لمواجهة التهديدات األمنية لها، 

 وانتهت هذه القمة بوضع استراتيجية التنسيق األمني تتضمن ما يلي 

 .بناء منظومة معلوماتية مشتركة لمراقبة الحدود 

                                                           
 .181، صنفسهمرجع الياسين سعيدي، -10
تخصص: عالقات دولية، ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسيةحمزة حسام، الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري، -11

 27، ص2811-2818قسم العلوم السياسية،  جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 ثالث.إقامة لجان دورية مشتركة لتبادل المعلومات بين الحكومات ال 

  تفعيل دور المجتمع المدني في توطيد العالقة بين شعوب الدول خاصة في

 المناطق الحدودية.

  تأكيد المسؤولين في المملكة المغربية حرصهم على اتحاد المغرب العربي

وأنه يبقى على رأس أولوياتهم، حينما عرض عليهم االنخراط ضمن مجلس 

 التعاون الخليجي.

متبادل والتنسيق الجهوي تبدو المراقبة األفضل لوصف وتفسير واقع وبالتالي فاالعتماد ال

االستجابة للمشاكل األمنية الموجودة في المغرب العربي، ويشار في هذا الصدد إلى طبيعة 

 . 12الدولة المخولة بمواجهة مثل هذه التحديات الجديدة ومدى قدرتها على التكيف وااللتزام

 مأزق االختراق الكوني: (2

 األجندة األوروبية في المغرب العربي: -أ

فقد وقعت الدول األوروبية اتفاقيات الشراكة مع دول المغرب العربي كل على حدى،  

ففي البداية لم يحظى المجال األمني في عالقات أوروبا بدول المغرب العربي باهتمام كاف، 

تهديدات األمنية القادمة نظرا لسعي الدول األوروبية إلى تبني سياسة كسب النقود و نظرا لل

من الخارج للدول األوروبية سعت هذه الدول إلى بلورة رؤية أمنية مشتركة، وسعت من 

خالل االتحاد األوروبي إلى تفعيل العمل الجماعي في عالقاتها الخارجية. حيث بدأ ذلك بعقد 

الجنوبية  الذي كان هدفه بناء عالقات مميزة بين ضفتي المتوسط 1771مؤتمر برشلونة في 

والشمالية تكون قاعدتها األمن واالستقرار والرخاء االقتصادي والتنسيق والتشاور في 

مختلف القضايا و المجاالت، ويسعى المشروع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وخلق 

منطقة تبادل حر أوروبية متوسطية وتشجيع التعاون للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية 

إلى الشراكة السياسية واألمنية الحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل، واحترام حقوق  ويهدف

                                                           
 .718، صنفسهمرجع الياسين سعيدي،  -12
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اإلنسان وبناء دولة القانون قائمة على أساس النهج الديمقراطي وعدم استخدام العنف ومنع 

  13انتشار األسلحة ومحاربة اإلرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة

 عاون السياسي واألمن لتحقيق وأعطت وثيقة برشلونة األولوية للت

 .مبدأ السلم واالستقرار واألمن في حوض المتوسط 

  ترقية النظام اإلقليمي غبر نظام يقوم على مفهوم األمن الشامل، وهذا لمواجهة

التحديات األمنية الجديدة كظاهرة اإلرهاب وزيادة تدفقات المهاجرين غير 

 الشراكة نجد   الشرعيين، ومن أهم البرامج التي قدمتها لدول

 .برنامج لتعزيز آليات العدالة في دول المغرب العربي 

  برنامج لتعزيز التعاون االتصالي في مجال مكافحة اإلرهاب لمراقبة الحدود

 ألوروبا.

 ( التي تضم دول غرب أوروبا وهي  فرنسا، اسبانيا، 1+1باإلضافة إلى آلية )

الجزائر، ليبيا، تونس، إيطاليا، البرتغال، مالطا ودول جنوب المتوسط  

المغرب، موريتانيا. يرتكز دورها في مجال التعاون األمني والسياسي من 

 . 14أجل تطوير التنسيق في مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية

 األجندة األمريكية في المغرب العربي: (ب

المغاربية لعقود طويلة على أساس اقتصادي وخلق شراكة -قامت العالقات األمريكية

سبتمبر  11قوية مع دول المغرب العربي خاصة الجزائر، تونس، المغرب. ولكن مع أحداث 

طغى الهاجس األمني على الخطاب السياسي األمريكي، مما دفع الواليات المتحدة األمريكية 

إلى حماية األمن القومي األمريكي والمصالح األمريكية في المنطقة  لبناء سياسة جديدة تهدف

المغاربية بالتركيز على المقاربة األمنية، وأكدت على أن ظاهرة اإلرهاب في المنطقة ترجع 

إلى التطرف المالزم لمظاهر التخلف واالستبداد والشمولية، وعدم ممارسة الديمقراطية 

اإلدارة االمريكية الدول المغاربية لممارسة الديمقراطية والحرية وحقوق االنسان، ما دفع 
                                                           

 187، صنفسهع مرجالياسين سعيدي،  13
مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في جويدة حمزاوي، التصور األمني األوروبي: نحو بنية أمنية شاملة وهوية استراتيجية في المتوسط، -14

السياسية، ، تخصص: دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون واألمن، )جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم العلومالسياسية

 .72(، ص2811 – 2818
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ومراعاة الحقوق والحريات ودعم المشاريع التي تروج لثقافة المجتمع المدني واإلصالح، 

إضافة إلى ضغط الواليات المتحدة األمريكية الدول المغاربية تبني سياسات إصالحية تحاكي 

ها لالنخراط في منظومة كونية لمحاربة الطرح األمريكي للنموذج الديمقراطي وتقود

 اإلرهاب.

وفي ظل التنافس األمريكي على النفوذ في المنطقة، قامت بتعزيز عالقاتها مع الدول 

المغاربية وإقامة برامج التعاون العسكري بينها وبين دول المغرب العربي بهدف محاربة 

يادة أفر يكوم وهي آلية عسكرية ق ءلجريمة الدولية في المنطقة وانشاالتهريب، اإلرهاب، وا

. وعليه لهذا األخير قوبلت بالرفض من الدول المغاربية لكنلتحديث الجيوش االفريقية، 

العالقات األمنية وتبادل المعلومات والمحافظة على  استمر النمط األمريكي لكن بتكثيف

ال مختلف المصالح االقتصادية مع عدم تراجعها، ما دفعها للمحافظة على هدوئها حي

التطورات في مقابل تراجع النفوذ األوروبي، وتوجيه هذه األحداث بما يخدم المقاربة األمنية 

 . 15واالقتصادية االمريكية في المنطقة

 التحاد المغاربي:لالوظيفة األمنية  (2

تتجلى أهداف االتحاد لتحقيق األمن المغاربي في صيانة السالم المرتكز على العدل 

دفاع المشترك بين الدول األعضاء حيث أن كل اعتداء تتعرض له دولة من واالنصاف وال

، وسعيها لرد العدوان 16الدول األعضاء يعتبر اعتداء على الدول األعضاء األخرى

نزاعات عديدة، زيادة على  نشوبالخارجي، لكن فشل االتحاد المغاربي في ذلك بحيث 

النزاعات، فاألهمية االستراتيجية واالستقطاب الدولي للمغرب العربي والتهديدات األمنية 

الجديدة المكتشفة فيه وجب على الدول المغاربية االنتقال في عالقتها الصراعية إلى تفعيل 

يد الرؤى والجهود، فرص التكامل والتعاون وتجاوز التحديات األمنية المستعصية وذلك بتوح

فعملت هذه الدول على عقد اجتماعات ومؤتمرات وبيانات مثل بيان الجزائر الصادر في 

إشكالية األمن ومكافحة المخاطر في إطار مقاربة متكاملة ضمن حول  2112جويلية 

استراتيجية شمولية تدمج البعد التنموي بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي 

                                                           
 .122 – 128صص ، نفسهمرجع الياسين سعيدي، -15
 .78، صنفسهمرجع ال، ـجمال عبد الناصر مانع16
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مستند على مبادئ االعتدال والوسطية، وبلورة رؤية مشتركة وتحسين التنسيق بين دول ال

الذي  2112ر أمن الحدود بطرابلس المغرب لمواجهة التحديات األمنية، إضافة إلى مؤتم

تضمن  االهتمام بالتنمية البشرية المستدامة وتحقيق األمن الحدودي بتوفير التدريب 

دود أو توظيف قوانين التقنيات االلكترونية المتقدمة ألمن التخصصي في مجال أمن الح

 الحدود.  

 على  2112أفريل21كما نص مجلس وزراء داخلية اتحاد المغرب العربي بالرباط في 

  مكافحة اإلرهاب والجريمة المنظمة وذلك باجتثاث جذوره والتنديد به وتوحيد

واحباط أساليب  الجهود والتعاون من خالل تبادل المعلومات والخبرات

 التنظيمات اإلرهابية والعمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول االتحاد.

 تجار بالبشر، حيث شدد الوزراء على مكافحة الهجرة غير الشرعية واال

عتبار، وتشجيع حرية التنقل والهجرة الاعين ضرورة أخذ البعد اإلنساني ب

لك بالتعاون مع الشركاء الشرعية، والحد من جرائم االتجار بالبشر وذ

األوروبيين والمنظمات الدولية المعنية من أجل ضمان معالجة أفضل لتدفق 

ر الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي، ما يترتب عليه من اجرين غيالمه

 مخاطر الجريمة المنظمة.

 17خدرات، وما ينتج عنهامكما تكثف من اآلليات والطرق لمكافحة االتجار بال . 

 هندسة المنظومة األمنية المغاربية نحو بناء أمني مغاربي: (4

 وذلك بإيجاد حلول أمنية وتنموية بحيث 

  تقليص أكبر لخصائص السيادة للدول األعضاء من أجل الحد من حريتها

 المطلقة في إثارة النزاعات والصراعات التي تؤثر على األمن القومي الشامل.

  ،إنشاء مجلس أمن مغاربي توكل إليه المهام الرئيسية في نظام األمن المغاربي

وإن كانت تفضيالت تشكيل هذا المجلس، ونظام التصويت فيه وحدود 

صالحياته واختصاصاته هي أمور تحتاج إلى دراسات، إال أنه يجب أن يكفل 
                                                           

 .121، 121ص  ، صنفسهمرجع الياسين سعيدي،  -17
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على لمجلس األمن المغاربي أكبر قدر ممكن من سرعة التحرك، والقدرة 

قف في وجهه عراقيل اإلجماع أو ال تاتخاذ القرار الحاسم الذي ال يجب أن 

 . 18يقع عدوان على احدى الدول األعضاء يثالحق في االعتراض، سيما ح

 .إقامة منتدى لألمن المغاربي للتعامل مع القضايا األمنية 

 .إنشاء صناعة عسكرية مغاربية مستقلة 

  تتسم بالواقعية والموضوعية، التي تبرز التركيز على تبني مقاربة تنموية

الخصوصية الثقافية والفكرية وتتصف بالمصداقية الشعبية للمشاركة وضمان 

 الثقة والقدرة على التعبئة.

   إنشاء قوات أمن مغاربية من قبل مجلس وزراء الدفاع المغاربية لوقف

ي، ثم النزاع بين دول االتحاد، وترتبط هذه القوات بمجلس األمن المغارب

 تتطور إلى جيش مغاربي موحد. 

 ، االجتماعية والثقافيةالثاني: االستراتيجية االقتصاديةالمبحث 

 المطلب األول: االستراتيجية االقتصادية

إن العامل االقتصادي له أهمية بالغة بالنسبة لمسار تفعيل االتحاد المغاربي من خالل 

االتحاد إلى بر األمان، لكن االتحاد يواجه تحديات المشاريع التي بإمكانها فتح آفاق تخرج 

تعرقل اقتصاده وبالتالي فشله، لذا البد من إيجاد جملة من الحلول لهذه المعوقات وبذل 

 مجهودات لتجاوزها ومن بينها 

 المنهج التنموي الالزم لنجاح استراتيجية التكامل المغاربي: (1

م المرتبطة بها وتباين النظم السياسية من لما كان اختالف المذاهب االقتصادية والنظ

معوقات التكامل االقتصادي بين الدول المغاربية، فقد أصبح من الضروري االسترشاد بمنهج 

تنموي يتميز بالواقعية والموضوعية ويتسم بالمرجعية الحضارية التي تبرز الخصوصية 

                                                           
 .127، صنفسهمرجع ال، سعيدي ياسين-18
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ة لضمان عنصر الثقة الثقافية والفكرية ويتصف بالمصداقية الشعبية من حيث المشارك

 والقدرة على التعبئة والمساهمة اإليجابية في العملية التنموية.

فبعد النتائج السلبية التي ترتبت على تطبيق المناهج التنموية المستوردة ونماذج النمو 

وسياسات التنمية المرتبطة بها سواء على مستوى التكامل بين الدول المغاربية أو على 

كتفاء الذاتي القطري ال يجب أن تكرر نفس التجربة في ظل الموجة مستوى تحقيق اال

العالمية الحالية التي تريد تعميم وفرض االتجاه الليبيرالي بشكل يؤدي إلى إعادة هيكلة الدول 

النامية بما يحقق مصالح الدول المتقدمة ويخفف من أزماتها، فإن هذا التوجه سيدعم 

يد من تفاقم المشكالت الداخلية فالدول المتقدمة نفسها ال تؤمن السياسات التنافرية القطرية ويز

وال تطبق من السياسات المستمدة من فلسفة االقتصاد الرأسمالي في تطوراتها الحالية إال 

 ها ويؤمن لها نموها االقتصادي، ويخفض من أزماتها.حبمقدار ما يحقق مصال

هج التنموي الذي يتالءم مع اذن على الدول المغاربية استنباط معالم هذا المن

من التقارب  خصوصياتها الحضارية ويتناسب مع امكانياتها وظروفها الواقعية بصورة تزيد

 . 19منافع االستغالل الجماعي للثروات المتاحة والتعاون وتعظيم

تنسيق السياسات االقتصادية المغاربية وذلك ببلورة استراتيجية تكامل واندماج  (2

 اقتصادي:

لى تطوير وتوسيع الشراكة البينية بين الدول المغاربية آخذين بعين االعتبار تعمل ع

حجم السوق المغاربية والمواد المتوفرة والكامنة إلقامة تكامل صناعي مغاربي يكون دعامة 

لمجابهة تحدي الشراكة األجنبية، واالمتناع عن التعامل الفردي، بل توظيف عملية التنافس 

على منطقة المغرب العربي لصالح الدول المغاربية عبر تفعيل دور األوروبي األمريكي 

إضافة إلى اإلصالح المالي والنقدي والمصرفي واإلصالح  ،20الدولياالتحاد ضمن السياق 

 . 21الضريبي والجمركي

 

                                                           
 نفسهمرجع الرقية بلقاسمي، -19
 111، صنفسهمرجع العائشة مصطفاوي، -20
 27، صنفسهمرجع الزين الدين بكري، -21
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 االستراتيجية البديلة: (2

للسكان بشكل هدفها يتمثل في قدرة دول االتحاد المغاربي على تغطية االحتياجات األساسية 

يضمن األمن االقتصادي وهذه القدرة تتجاوز المفهوم البسيط لالكتفاء الذاتي الذي يمثل نسبة 

اإلنتاج المحلي إلى إجمالي االستهالك دون مراعاة ضعف القوة الشرائية الفردية نتيجة لتزايد 

ألمن االقتصادي ي يتحقق في إطاره اذمفهوم الصحيح لالكتفاء الذاتي الالفقر وبالتالي فإن ال

القطري والجماعي لدول االتحاد المغاربي يركز على االكتفاء الذاتي الحقيقي الذي يراعي 

ضرورة ارتفاع القدرة الشرائية في إطار التطور االقتصادي و االجتماعي لمجتمعاتنا وما 

إلى يترتب عنها من زيادة كمية ونوعية في الطلب على السلع والخدمات، كما يؤدي المفهوم 

توفير العائدات الالزمة لتغطية قيمة االحتياجات المستوردة المكملة لإلنتاج المحلي الالزم 

 لتحقيق االكتفاء الذاتي.

تهدف االستراتيجية البديلة إلى توفير اإلنتاج واالستغالل الرشيد لإلمكانيات المتاحة والموارد 

هذا الحجم من السلع والخدمات إلى  الكامنة للحد من التبعية للعالم الخارجي، ويتطلب توفير

إعادة النظر في السياسيات االقتصادية الحالية الستغالل الموارد في دول االتحاد حسب ما 

تقتضيه ضرورة توفير المتطلبات األساسية وبه القضاء على سوء التغذية والفقر في 

 . 22المنطقة

 تطور البنية التحتية المشتركة: (4

أنها األساس إلقامة المشاريع المشتركة بين الدول المغاربية، باإلضافة إلى  تعتبرالتي 

، فالعمل على تطوير شبكة المواصالت واستكمال شبكة 23مجال أوسع للتعاون المغاربي

ة بين الدول يالطرق البرية وتدعيم الشحن الجوي ومواصلة انجاز شبكة السكة الحديد

بين الدول المغاربية الخمسة، وقد سبقت اإلشارة إلى  يوصلالمغاربية والطريق السيار الذي 

الدور الذي تلعبه البنية التحتية في تنمية وتطوير التكامل بين الدول وتسهيل المبادالت 

 . 24التجارية

                                                           
 نفسهمرجع الرقية بلقاسمي، -22
 .27، ص نفسهمرجع ال، سعيدي ياسين 23
 112، صنفسهمرجع العائشة مصطفاوي، -24
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 نظام استغالل الموارد في إطار االستراتيجية البديلة: (1

ى مستوى الدول المغاربية عامال م االستغالل للموارد المتاحة علالقد كان االضطراب في نظ

مساعدا على تدهور وضعيتها حيث تميزت بالتغيرات االرتجالية المتوالية تبعا لتغيير 

كما هو الحال  به النظام االشتراكي أو االسترشاد الت تطبيقحاواألنظمة المستردة بدءا من م

القطاع الخاص، وبعد في الجزائر وتونس وليبيا وما ترتب عنها من نظام االستغالل وتحجيم 

التحوالت التي شهدها العالم بدأت دول المغرب العربي في إصالحات كبيرة تتماشى مع 

التوجهات الليبيرالية لالقتصاد على المستوى القطري أو في عالقة تلك الدول بالسوق الدولية 

 باستثناء السوق المغاربية.

اب ونظام استغالل الموارد االضطرولنجاح هذه االستراتيجية يجب التخلص من ذلك 

 مراعاة الضوابط التالية  ب

  الوضوح والثبات النسبي في القوانين والتشريعات التي تحدد طبيعة الملكية

ومجاالتها والقيود التي ترد إلى استغاللها بحيث تحفظ الملكيات العامة 

الموجودة في ظل استغاللها بالطرق التي تعظم منفعتها الجماعية والفردية 

لتي تبنت تجربتها األساسية كفاءتها بصورة تضمن ملكية األصل وتبيح ا

 خوصصت عملية استغاللها.

  إزالة العوائق القطرية وإتاحة فرصة التملك بشكل يؤدي الى نمو المشاريع

 المشتركة وتطورها.

 25ها والحفاظ على البيئة بتحديد طرق االستخدامينمثالحفاظ على الموارد وت . 

 ات والقوانين المتعلقة بنظام استغالل الموارد بدءا من القوانين توحيد التشريع

التي تنظم الملكية وطرق استغاللها وكيفية انتقالها في المجال االتحادي مرورا 

بتوحيد أسعار الضرائب على السلع وتثبيت أسعار الصرف بين عمالت الدول 

إلى توحيد األعضاء في االتحاد المغاربي وحرية التحويل بينها، وصوال 

جهات تحصيل الضرائب الجمركية واعتماد مبدأ المعاينة العشوائية للبضائع 

                                                           
 88 – 82صص ، نفسهمرجع المحمد لمين لعجال أعجال، --25
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والسلع المستوردة والمصدرة، وأخيرا إلغاء االزدواج الضريبي على أن يتم 

الحقا االتفاق على تعريفة جمركية موحدة الضبط وايرادات الدول األعضاء 

تاح األسواق المغاربية على من العالم الخارجي، وبالتالي المساهمة في انف

 . 26بعضها البعض

 استحداث شبكة من المؤسسات التمويلية: (6

يمكن التعامل معها على المستوى المغاربي يتوخى فيها حماية المودعين والمالك 

والمستثمرين بغية االنطالق في تجسيد المشاريع المشتركة التي تضمن المصالح المشتركة، 

توجب االعداد تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة التي تساألمر الذي يساعد على 

 . 27ت البشرية وبالتالي القضاء على البطالة تدريجياقاالمتزايدة من الطا

 توجيه االستثمارات نحو األولويات: (9

إن توجيه االستثمارات عن طريق التشجيع والتحفيز والدعم مسألة هامة ألنه يترتب عنها 

والتكامل نحو انتاج الضروريات الالزمة ثم الحاجيات ثم التحسينات،  توجيه عوامل التنمية

وهذا التوجيه يستند بالطبع إلى اإلمكانيات والموارد المتاحة على مستوى دول اتحاد المغرب 

العربي وهذا ما ينتج عنه مسألة حدوث التخصص في اإلنتاج لبعض السلع والخدمات 

مغاربي والتخلص من التبعية المطلقة لألسواق وحدوث تكامل واكتفاء على المستوى ال

 . 28الخارجية

كما يتوجب على الدول المغاربية توجيه االستثمارات نحو القطاعات الهامة التي تحتاج 

إليها الجماهير وخاصة اإلنتاج الغذائي، عن طريق تشجيع القطاع الزراعي اذ يشكل قطاعا 

من اليد العاملة في دول المغرب % 11ق استراتيجيا حيويا حيث يمكن أن يستوعب ما يفو

العربي، ونظرا ألن الزراعة أصبحت سالحا خطير جعل كل بلد يفكر في أمنه الغذائي 

محاوال تأمين عجزه، ومن هنا يمكن تدعيم المشاريع الخاصة بتأمين العجز الغذائي بدول 

المساحة االجمالية  1/6االتحاد من خالل محاولة االستفادة من الصحراء الكبرى التي تمثل 
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لدول المغرب العربي، وذلك عن طريق استصالح األراضي وتدعيم الفالحة الصحراوية 

والزراعة المحمية لتأمين الغذاء خاصة الحبوب التي تستورد حاليا من الخارج، وجعل 

، وفي مجال الصيد البحري يمكن للدول المغاربية أن  29الطاقة الشمسية لكهربة الصحراء

يه من خالل إقامة شركات مختلطة على أن تكون المغرب وموريتانيا هما الرائدتان تستثمر ف

في هذا المجال من خالل إقامة مصانع تجفيف وتجميد وتعليب األسماك واالستفادة من 

من الضروري إقامة  املعالتجربة المغربية هذا المجال واعطائها ثقلها الحقيقي في الت

 . 30مع الشريك األجنبي شافمشاريع مشتركة للبحث واالستك

وفي مجال االستخراج واالستكشاف وتوزيع البترول بين الجزائر وليبيا بحيث تقدم 

الجزائر الخبرة البشرية والمعدات في هذا المجال وتقدم ليبيا التمويل، ومن هنا تتكامل 

لفعلية الدولتان ويمكنهما مجابهة الشريك األجنبي عن طريق التعامل معه بمبدأ الشراكة ا

وإمداد بقية دول المغرب العربي بهذه المادة الحيوية بأسعار معقولة في إطار التبادل بين 

أعضاء االتحاد كذلك ضرورة تدعيم الجزائر في مسعاها الرامي إلى استغالل الغاز الطبيعي 

والتخصص فيه فيما يخص االستخراج والنقل والتوزيع بما يعود بالفائدة على الدول األخرى 

تفتقد لهذا المورد، ويمكن اإلشارة هنا إلى انبوبي الغاز الطبيعي العابرين  التي التحادل

 ألوروبا عبر المغرب وتونس وتمديدها نحو ليبيا وموريتانيا وافريقيا.

أما بالنسبة للمجال الصناعي فهناك إمكانية إقامة شركات مختلفة للصناعات الحديدية، 

صة بين الجزائر وتونس وتسويقها بدول المغرب العربي مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة خا

بدون التأثيرات الخارجية مما يخلق تبادل جديد بين دول المغرب العربي ويشغل نسبة 

 . 31معتبرة من عمال الدولتين

باإلضافة إلى إمكانية تنسيق الجهود بين تونس والمغرب فيما يخص الصناعات النسيجية 

الحمائية التي يطبقها االتحاد األوروبي وصناعة الجلود لفائدة والوقوف في وجه اإلجراءات 

 دول االتحاد.
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ومن خالل ما سبق يمكن تحقيق التكامل المغاربي والتنمية االقتصادية الشاملة عن طريق 

 . 32إقامة المشاريع المشتركة

 توزيع وتسويق وحماية اإلنتاج داخل السوق االتحادية: (8

 التوزيع: -أ

استخدام الموارد المتاحة بكفاءة بدرجة كبيرة، على كفاءة توزيعها، والتوزيع يتوقف 

 يشمل عدة مراحل 

فالتوزيع األولي قبل عمليات استغاللها يعد من أهم مراحل التوزيع واستعمال آلياته 

يؤثر على استخدام الثروات المتاحة في المجتمع، ويسميه بعض االقتصاديين بالتوزيع 

زيع المصادر المادية لإلنتاج ومرحلة توزيع عوائد عوامل اإلنتاج، ولقد القاعدي أو تو

أهملت الدول المغاربية هذه المرحلة سواء تلك التي استرشدت بالمنهج االشتراكي سابقا أو 

 التي اتبعت المنهج الرأسمالي.

وانطالقا من ذلك فإن تصحيح مسيرة التنمية يترافق مع إعادة النظر في عملية توزيع 

المصادر المادية للثروة، بما يضمن تحفيز الناس على االستثمار والتملك واالنتفاع بثمار 

الجهد المبذول، وفي نفس الوقت تزال مظاهر االستنثار واالحتكار والتسلط وغيرها من 

 الطرق غير المشروعة للهيمنة على مصادر الثروة المجتمعية.

ة مكافأة عوامل اإلنتاج ويسميها بعض إن توزيع عوائد عوامل اإلنتاج يشكل إشكالي

االقتصاديين بالتوزيع الوظيفي، وإلحداث نتائج إيجابية في االقتصاديات المغاربية يستدعي 

 االمر اتخاذ إجراءات على مستوى تنظيم عوامل اإلنتاج وضبط آليات توزيع عوائدها.

تي تتحرك في وإن عملية توزيع عوائد عوامل اإلنتاج التي تتم في محيط السوق ال

إطارها قوى العرض والطلب في ظل ضوابط مرشدة ال يمكن لوحدها أن تحقق التوزيع 

العادل، فقد تفرز تفاوتا كما هو مالحظ اليوم في معظم الدول المغاربية، لعدم كفاية تلك 

الدخول خاصة بالنسبة للعمالة العادية مما يستدعي ضرورة استحداث آليات التوزيع التوازني 
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ول تأخذ بعين االعتبار الكثير من المؤسسات التي ساهمت في حركية التوزيع في للدخ

 االقتصاديات اإلسالمية مثل مؤسسة الزكاة ومؤسسة األوقاف.

كما أن تلك التحوالت سوف تترتب عنها تكاليف ومنافع سواء على مستوى االفراد 

تدعي األمر توزيع تلك والطبقات أو على مستوى األجيال أو على مستوى الدول، ولذا يس

التكاليف والمنافع بشكل متوازن يضمن الحركية االقتصادية، وما يرتبط بها من توازنات 

 .33اجتماعية

 تسويق وحماية اإلنتاج: -ب

ال نتوقع نموا معتبرا يتناسب مع نمو االحتياجات إال في ظل حماية اإلنتاج من المنافسة 

مغاربية وإزالة الحواجز القطرية أمام انتقال عوامل األجنبية غير المتكافئة وفتح السوق ال

 اإلنتاج وكذا مخرجات الجهاز اإلنتاجية.

الدول المتقدمة  بلقادة فتح أسواق الدول النامية من حيث شهد اليوم صراعا كبيرا من أجل إع

 . 34ة حماية انتاجها كاليابان والدول األوروبية والواليات المتحدة االمريكيةالتي تمارس سياس

وعليه كان من الضروري على الدول المغاربية أن تعمل على حماية أسواقها ومن ثم 

منتجاتها خاصة تلك التي تتمتع فيها بميزة نسبية أو شبه مطلقة، ألجل البقاء في السوق 

الدولية ويتحقق هذا من خالل انفتاح األسواق القطرية المغاربية على بعضها البعض وخلق 

ول داخل السوق المغاربية والعمل على تيسير عملية توزيع وتنقل السلع عملة واحدة للتدا

والخدمات وحتى الموارد االقتصادية داخل السوق المغاربية من خالل تدعيم الطرق البرية 

 والبحرية، وفي هذا الصدد يمكن الحث على 

 إعادة تشغيل شبكة الحديد العابرة للمغرب العربي وتحديثها وتوحيد تسعيراتها 

وأنماط عربات النقل ومحاولة توسيعها لربط ليبيا عن طريق تونس 

 وموريتانيا عن طريق المغرب.

 35تدعيم الطرق البرية السريعة في الدول المغاربية . 
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 ث النقل البحري بين الدول المغاربية عبر شركات مختلطة لنقل عالتفكير في ب

بحرية تنقل البضائع السلع والبضائع واألشخاص، إذ ال يعقل أن نجد أساطيل 

واألشخاص نحو أوروبا من كل بلد مغاربي، ونفتقد لهذا بين الدول المغاربية، 

هذه المبادرة تساهم في تحسين التبادالت التجارية بين الدول المغاربية، هذا 

باإلضافة إلى تدعيم الموانئ والعمل على تخصيص البعض في النقل البترولي 

 . 36واألشخاصوالموارد األولية والبضائع 

 حركية رؤوس األموال -ت

عن طريق تشجيع حركة رؤوس األموال وتنتقل األشخاص بين أقطار المغرب العربي، 

 .  37أهداف المعاهدة من جهة وتطبيقا التفاقية تشجيع االستثمار وترقيته مع وذلك تماشيا

 بناء شبكة معلومات بين الدول المغاربية -ح

الجامعات ومراكز البحوث لمزيد من االستفادة من اإلمكانيات  وذلك بتعزيز االتصاالت بين

المتوفرة والخبرات المتبادلة، وهذا من شأنه أن يساعد مؤسسات اإلنتاج على تعزيز قدراتها 

 . 38التنافسية عن طريق استخدام البحث العلمي والتكنولوجي في انتاج منتجاتها

 والتجارة الخارجيةإقامة المصرف المغاربي لالستثمار  -خ

المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي متكامل والعمل على تمويل المشاريع  في  وذلك من أجل

ذات المصلحة المشتركة، وإيجاد عملة موحدة تساعد على تطوير المبادالت المغاربية البينية 

 .39واستقطاب مساهمات أجنبية بهدف تمويل المشاريع المشتركة
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 عن االقتصاد: فصل السياسة -د

أي التعامل مع الشأن االقتصادي بحيادية تامة بعيدا عن األيديولوجيا والمصالح الشعوبية 

الضيقة وترسيخ ثقافة إيجابية إلرادة الخالفات واالخذ بعين االعتبار موقع المغرب العربي 

 . 40وموارده وإمكانياته وطموحات شعوبه

ائل وتبني هذه الخيارات التنموية الجديدة لبناء فيجب على الدول المغاربية اتباع هذه البد

اقتصاديات ها حيث يلعب االقتصاد دور هام كعامل مؤثر في أي عملية انتقالية أو تحويلية 

وهو من تجارب التحول الديمقراطي، بحيث أن الدول المغاربية فشلت في خياراتها التنموية، 

دف إلى التخفيف من وطأة االقتصاد فعليها رسم سياسة اقتصادية ذات توجهات جديدة ته

 .الريعي والتنويع والتوزيع العادل للثروات إضافة إلى بناء قدرة انتاج التكنولوجيات الحديثة

 : االستراتيجية االجتماعية والثقافيةطلب الثانيالم

إضافة إلى الخطط والبدائل السياسية واالقتصادية البد على المجتمع المغاربي القضاء على 

  فيجب اتباعاالختالالت التي يعاني منها من الناحية االجتماعية والثقافية 

 االستراتيجية االجتماعية  (1

  نشر ثقافة الوحدة الوطنية، وتوحيد الوالءات القبلية والعشائرية تحت راية

 41ء الوطني.الوال

 ادماجهم ضمن الهوية الوطنية الجامعة، مع  وفي مسألة األقليات حيث يجب

احترام خصوصياتهم الدينية والثقافية ليعيشوا بانتماءاتهم لوطنهم ومساواتهم 

مع غيرهم، وتحقيق مبدأ العدالة التي تضمن احترام الكرامة اإلنسانية وحقوق 

 42االنسان.

 ة لمعنى الهوية األقلية من أجل مستقبل أكثر تفكير وفهم الدول المغاربي

 ديمقراطية.

                                                           
 27، صنفسهمرجع ال زين الدين بكري،-40
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  توفير بيئة مساعدة تتضمن اإلطار التنظيمي والتشريعي الذي يضمن حقوق

الجمعيات والحوافز لتدعيم وتسهيل الطرق التي تؤدي إلى زيادة المشاركة في 

 صنع السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها.

  إحداث تغيير جذري في المجتمع، وهو توحيد الجهود وتكاملها من أجل

المدخل المالئم لمواجهة التحديات وافشال مخططات التفتيت واالنقسام، وهذا 

إلى تعزيز الوعي وإقرار التنوع واالعتراف  الحال التوحيد يستند بطبيعة

باآلخر وتطوير ثقافة وطنية تقبل التعامل مع الثقافات االخرى، وتجيز تعزيز 

وبالتالي بناء ثقافة سياسية تقوم على المشاركة وتقبل  الصالت مع اآلخر

 اآلخر.

  توفير الفرص والخدمات للمواطنين وتنمية قدراتهم وتحسين مستوى معيشتهم

وهذا ما سيزيد من فرص انخراط المواطنين في الحياة السياسية والمشاركة 

 43فيها.

 والتواضع لتعلم  امتالك مواطني الدولة المقيمين في أقاليم األقليات الشجاعة

 اللغات المحلية وفق مبدأ الجهوية في تلك األقاليم.

  ترقية دور المجتمع المدني ألنه يعتبر الوجه السياسي للمجتمع، حيث أنه

يضم  الذي 44يحمي حقوق المواطنين ويسهل اتصال األفراد بالحياة العامة،

ية غير منظمات ومؤسسات مثل الجمعيات الخيرية المسجلة، ومنظمات التنم

الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي، والمنظمات والمؤسسات النسائية، 

وتعتبر منظمات تطوعية والتي تلعب دورا مهما بين األسرة والمواطن من 

جهة والدولة من جهة أخرى، لتحقيق مصالح المجتمع في السالم واالستقرار 

هيب، وال قمع( بكل والتكافل االجتماعي ونشر ثقافة )ال عنف، ال تمييز، ال تر

 45أنواعه )الديني، والقومي والمذهبي والسياسي والفكري وغيرها(.

                                                           
 818ص ،نفسهمرجع الإسماعيل قيرة وآخرون،  -43
 المكان نفسه-44
أغسطس  17المركز الديمقراطي العربي،  ،دور المجتمع المدني في تحقيق السالم واالستقرار والتنمية والديمقراطيةقتيبة قاسم العرب،  -45
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والمحبة والتعاون  حترسيخ قيم ومبادئ ومعايير التسام على ويقوم المجتمع المدني

والتراضي والتعايش السلمي واالحترام وقبول اآلخر والشفافية والتعامل بين أفراده من كل 

األطياف بلطف ومصداقية، وتجنب سوء المعاملة والكراهية والحقد فذلك ما يؤدي إلى تحقيق 

 التنمية.

ب هذه المنظمات تمثل دور المجتمع المدني كذلك في رعاية ودعم الطالب والشباب وأغليو

غير حكومية تقوم باإلغاثة اإلنسانية والتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والصحية 

والرياضية، والتراثية والبيئية وحقوق االنسان، فأي مجتمع بدون منظمات مجتمع مدني 

 46ومؤسساته يكون ناقص.

 االستراتيجية الثقافية: (2

  حدود الدولة، والتأكيد الرمزي للمساواة بين االعتراف بالتنوع اللغوي داخل

 اللغات.

 .تبني لغة مشتركة تحقق التواصل بين جميع مواطني الدول 

  المساواة بين مختلف المجموعات وإعطاء الحقوق الثقافية والحريات وحسن

 47المعاملة.

  دور المنظومة التعليمية في بناء الوعي الوطني، حيث يعد شباب أي أمة

لمدخالت الرئيسية في دراسة مركز ثقلها الحضاري وهو من د احبمثابة أ

زاوية أخرى أحد الدعائم في بنية الرصيد االستراتيجي لحركة التنمية فيها، 

فالتزايد في االهتمامات لجودة التعليم الجامعي بحيث انتاج المادة واألفكار 

لمتخصصة العلمية التي تساهم في تغير المستقبل، إلى جانب إعداد الكفاءات ا

التي تضطلع لمهام التنمية ألن مخرجات التعليم الجامعي هي في الوقت نفسه 

 مدخالت لسوق العمل.

                                                           
 .نفسه مرجعال، قتيبة قاسم العرب -46
موقع:  ، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، اطلع عليه من المغاربي العدالة اللغوية في المجتمعأحمد عزوز ومحمد الخايم،  -47
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  اصالح التعليم لما ينتجه من علماء ومتخصصين بإدخال مضامين وأساليب

جديدة عليها في التدريس، والعامل األساس في تقييم جودة األداء الجامعي هو 

واطن وإعداده مواطنا نشيطا مدركا لواجباته ما يتعلق بنموذج شخصية الم

ومسؤولياته، وحفز ارادته تجاه العمل الوطني وفق صورة رمزية يأملها 

 لمجتمعه في عالم المستقبل.

  تأصيل روح المواطنة وتكوين الشباب الجامعي والتأكيد على حق الوطن

إلى رفاهية  لتحقيق ذاته ومكانته وتنمية قيم المواطنة والتفوق العلمي ما يؤدي

 المجتمع والقدرة على العطاء لتحقيق مزيد من تطور المجتمع واستقراره.

ومن آليات تدعيم مناخ التربية والتعليم العالي الكتساب قيم المواطنة والتفوق العلمي 

 وتنميتها 

حسن تمثيل مفردات الخطاب الوطني على مسؤوليات الدور الوظيفي للطلبة  •

 لوطنية.وواجباتهم العلمية وا

وعي الطلبة بالدستور والقانون والقنوات الشرعية لعالقاتهم بالمنظومة التعليمية  •

 وبمؤسسات الدولة ونظمها.

وحدة حركة الشباب الجامعي مع األهداف االجتماعية والوطنية لبناء صورة  •

 المستقبل.

 تشجيع روح المنافسة العلمية وقدسية الحرم الجامعي. •

الشباب الجامعي في النسيج المجتمعي فهو األساس للنهضة العلمية تأكيد مكانة  •

 والتنمية الوطنية.

االيمان باألهداف والمصالح الوطنية بما يعكس صورة رمزية لمجتمع المستقبل في  •

 عيون أبنائه.

تنمية قيم المواطنة والتفوق العلمي تفض تنمية الوعي باألهداف الوطنية للدولة،  •

 نتماء، المسؤولية والثقة.وتعزيز قيم اال
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بناء الثقافة الوطنية، ومواجهة ظاهرة العولمة التي تأثرت فيها بعض عناصر الهوية  •

الوطنية بالتأكيد على دور الجامعة في اكتساب طالبها ثقافة المواطنة من أجل التفوق 

 48العلمي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، من الموقع:   2887، نشر في األيام الجزائرية يوم دور المنظومة التعليمية في تنمية قيم المواطنة والتفوق العلميثامر كمال محمد،  -48
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 استنتاجات الفصل            

االستراتيجيات البديلة التي يجب أن تلتزم بها الدول المغاربية على هناك مجموعة من 

جميع األصعدة السياسية واألمنية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية من أجل تحقيق األمن 

والتنمية والعدل، فعلى المستوى السياسي فإن أكبر تحدي يمكن معالجته هو السعي لتسوية 

قف أمام المسار التكاملي لالتحاد المغاربي وكذلك اشراك قضية الصحراء الغربية التي ت

المجتمع المدني في العملية التكاملية والبناء القانوني والمشاركة السياسية وإعطاء الحريات 

والحقوق وإعادة البناء المؤسساتي، أما في المجال االقتصادي وإعطاء فرص عمل للشباب 

باإلضافة إلى التوزيع العادل للثروة وتجنب وتشكيل آليات الرقابة ومحاربة الرشوة، 

االقتصاد الريعي خاصة في كل من الجزائر وليبيا، وتحقيق االكتفاء الذاتي وإقامة التجارة 

البينية وبناء شبكة معلومات وتطويرها من أجل تحقيق التنمية والتكامل والقضاء على 

لنزاع، فالتكامل أهم استراتيجية الصراعات وعدم االستقرار المغاربي واحالل التفاهم محل ا

أمنية بديلة للمغرب العربي، كما يجب اتباع استراتيجيات اجتماعية وثقافية في هذه الدول ما 

يستدعي توحيد الوالءات القبلية ودمج األقليات ضمن الهوية الوطنية واحترام خصوصياتهم 

 والعدالة اللغوية ألجل تحقيق المساواة.
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جاءت التحوالت السياسية العالمية التي ظهرت بعد الحرب الباردة بمجموعة من  

وأوجدت مفاهيم جديدة لألمن استجابة للبيئة الدولية الديناميات الجديدة على الساحة الدولية 

إخراجه من المفهوم الضيق في بعده العسكري حسب النظرية الواقعية الجديدة، وهذا عن طريق 

إلى المفهوم الموسع ليشمل أبعادا جديدة، وكانت اإلسهامات األولية في ذلك لمدرسة كوبنهاجن 

 التي على رأسها باري بوزان.

وهذا التحول الذي عرفه مفهوم األمن ارتبط بطبيعة التهديدات والمخاطر التي تهدد أمن  

لدول والتي ظهرت بشكل جديد عابر للحدود والقارات كالجريمة المنظمة، اإلرهاب والهجرة ا

غير الشرعية وانتشار األسلحة ... الخ، وأصبحت الدول غير قادرة على حماية حدودها وأمنها 

بمفردها، ما استدعى هندسة وترتيبات أمنية تعاونية إقليمية كفيلة بإيجاد حلول لإلشكاليات 

 الت األمنية الجديدة.والمعض

وتعتبر المنطقة المغاربية من المناطق المتأثرة بهذه التحوالت التي باتت تهدد أمن دول  

حظيت هذه المنطقة بمكانة متميزة عبر التاريخ مما أثارت ومازالت المغرب العربي، ولقد 

 تثير اهتمام القوى الكبرى التي ترتكز مصالحها في هذه المنطقة.

راستنا بالبحث والتحليل واقع الدولة المغاربية من ناحية أمنية من خالل وتناولت د  

التحديات والتهديدات الجديدة التي أحدثت خلال أمنيا كبيرا في هذه الدول، وفي بحثنا هذا إدراك 

وإبراز الحركيات التماثلية من ضعف الديمقراطية وضعف المجتمع المدني وغياب الحريات 

صاد مهمش فالتوزيع الغير العادل للثروات واالستغالل المفرط إضافة إلى ودولة القانون، واقت

التهديدات الالتماثلية كالهجرة غير الشرعية واإلرهاب والمخدرات بحيث أنتج تعقيدات في 

حاد المغاربي ونمو عناصر الالأمن فيها. فرغم توسع دراسة الظاهرة األمنية في دول االت

 اال أن ظاهرة ضعفانتشاره في العديد من الدول أبعادا جديدة و أصبح يشمل ألمن الذيمفهوم ا

األداء الوظيفي للدولة في المغرب العربي وهشاشة األنظمة السياسية واختالف توجهاتها 

قبضة الالحريات والحقوق والمطالب وانتشار باإلضافة إلى انعدام مناخ مناسب للتعبير عن 

تجة عن الخلل الوظيفي للدولة المغاربية على المستويات األمنية كذلك التراكمات السلبية النا
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المختلفة السياسية، االقتصادية واالجتماعية، كان سببا مباشرا في انطالقة العراقيل وانتشارها 

 في المنطقة، مما سمح بتعقيد الوضع األمني وتوسيع مختلف التهديدات.

تسعينات القرن العشرين ما جديدة تعود إلى كظاهرة فبروز اإلرهاب في المنطقة   

خاصة في ليبيا الذي أحدث فوضى خارقة مما أدى إلى تقوية  صاحبها ظاهرة انتشار السالح

الظاهرة اإلرهابية وظهور العنف الذي عين خطوط الهجرة غير الشرعية في هذا اإلقليم، كلها 

 .تعقيدات أمنية يستلزم تفكيكها بهدف االنطالق في إعادة البناء المغاربي

نستخلص مما سبق أن قيام االتحاد المغاربي جاء لرد المستعمر وبناء الوطن لتحقيق   

مشروع الوحدة خاصة بعد استقالل كل األقطار المغاربية وتطور مسار التجربة الوحدوية 

لدولية التي برزت في الساحة ااالتحاد نظرا للمتغيرات الجديدة االقتصادية. فظهر وبناء األسس 

المحها نهاية الحرب الباردة وبروز العامل االقتصادي كمؤشر في العالقات الدولية من أبرز م

وبهذا تشجعت هذه الدول في بناء تكتل مغاربي يهدف لتمتين أواصر االخوة وتدعيم التعاون 

والتنسيق بين دوله وتحقيق خطوات التكامل االقتصادي بالتدرج وصوال إلى الوحدة السياسية 

ة، مسيرتهم منها السياسية واالقتصاديتدهور متواصل إذ يواجه تحديات تعرقل لكن االتحاد في 

فبدون تسوية جذرية النزاع في الصحراء الغربية لن يكون هناك مغربا عربيا موحدا. فيجب 

على االتحاد مواجهة المشاكل بشفافية وعدم تركها تتراكم حتى ال تؤثر على مسيرة بناء االتحاد 

فير اإلرادة السياسية لدى صناع القرار سببا لتحقيق التعاون والتكامل، إذ المغاربي، فيعد تو

يجب مراجعة سياسية تقوم على نبذ الخالفات وتجاوز الصراعات وتوفير الثقة المتبادلة 

المجتمع المدني كونه يساهم في اندماج واالهتمام بالمصالح المشتركة بدون تهميش دور 

 مغاربي.

ل أن مشروع اتحاد المغرب العربي ال يمكن تجاهله أو االستغناء وفي األخير يمكن القو

عنه في ظل التحديات والتهديدات الراهنة فيه، فهو بمثابة مخرج أساسي لحل مختلف 

االختالالت االقتصادية والسياسية، االجتماعية والثقافية التي تعاني منها هذه الدول، وهو وسيلة 

ديات العولمة، فعلى االتحاد رسم استراتيجيات بديلة تنطلق تالت االقتصادية وتحلمواجهة التك

من واقع الدول المغاربية لتحقيق هوية مغاربية يسمح إنشاء تكتل مغاربي من خالله يمكن 
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، ما يعني االستقرار مواجهة كل العراقيل التي تواجهها الدول المغاربية على فرادى

 واالستمرار.

المغاربي مشحونة بالخالفات السياسية واختالف أرضية االتحاد فتجاهل ذلك تبقي 

تحاد لن يذهب بعيدا في تحقيق الرهانات وجهات النظر حول طبيعة التكامل المنشود وأن اإل

 التي جاءت في معاهدة نشأته كما هو الحال لهذه الدول حاليا.
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تخصص: دراسات متوسطية، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

 العلوم

المصطفاوي عائشة، اتحاد المغرب العربي )دراسة في المعوقات والتحديات(  (1

العربي الحديث  مذكرة لنيل شهادة الماستر في تاريخ المغرب، 1971-1999

، )جامعة الوادي: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم العلوم السياسية، والمعاصر

 (.2511 – 2511شعبة التاريخ، 

المغرب العربي  بكدوش فريزة وقاسيمي أمازيغ، التهديدات األمنية الجديدة في(1

، السياسية والعالقات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلومدراسة حالة ليبيا، 

خصص: دراسات متوسطية، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم السياسية ت

 (.2517-2511والعالقات الدولية، 

مذكرة لنيل شهادة  بكري زين الدين، اتحاد المغرب العربي )المعوقات والرهانات(،(1

، تخصص: تاريخ العالم المعاصر، )جامعة المسيلة: كلية العلوم االنسانية الماستر

 (.2517- 2511ماعية، قسم التاريخ، واالجت

لية، التحديات واآلفاق المستقب بلقاسمي رقية، التكامل اإلقليمي المغاربي: دراسة في(7

: ، تخصصوالعالقات الدولية مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية

 ومالعلالحقوق والعلوم السياسية، قسم  دراسات مغاربية، )جامعة بسكرة: كلية

 (.2511-2515السياسية والعالقات الدولية، 

بوزناد حليمة وأحسن دالل، تأثير األقليات على األمن اإلقليمي في منطقة الشرق (6

 ،في العلوم السياسية مذكرة لنيل شهادة الماسترأكراد سوريا نموذجا،  –األوسط 
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، قسم ةتخصص: دراسات استراتيجية، )جامعة تبسة: كلية الحقوق والعلوم السياسي

 (.2517-2511العلوم السياسية، 

تيباني وهيبة، األمن المتوسطي في استراتيجية الحلف األطلسي دراسة حالة: ظاهرة (9

، تخصص: دراسات مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسيةاإلرهاب، 

متوسطية ومغاربية، األمن والتعاون، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعلوم 

 (.2511-2511سياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ال

 مذكرة لنيل شهادةحسام حمزة، الدوائر الجيوسياسية لألمن القومي الجزائري، (9

، تخصص: عالقات دولية، )جامعة باتنة: كلية الحقوق الماجيستير في العلوم السياسية

 (.2511 – 2515والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

 حمزاوي جويدة، التصور األمني األوروبي: نحو بنية أمنية شاملة وهوية(15

 ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسيةاستراتيجية في المتوسط، 

تخصص: دراسات مغاربية ومتوسطية في التعاون واألمن، )جامعة باتنة: كلية الحقوق 

 (.2511 – 2515سية، والعلوم السياسية، قسم العلوم السيا

نطقة تجاه م حموته فاطمة، البعد الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي(11

 ،يةفي العلوم السياس مذكرة لنيل شهادة الماجيسترالمغرب العربي بعد الرب الباردة، 

تخصص: دراسات مغاربية، )جامعة بسكرة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 

 (.2511-2515ياسية، )الس

داودي هشام، األبعاد األمنية في ظل التنافس االوروأمريكي على المنطقة المغاربية، (12

، تخصص: دراسات مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقات الدولية

-2511مغاربية، )جامعة السعيدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية والعالقات الدولية، 

2511.) 

رسولي أسماء، التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي بين أدوار الدول اإلقليمية (11

، في العلوم السياسية أطروحة دكتوراه، 2551سبتمبر  11والقوى الكبرى بعد أحداث 

تخصص: عالقات دولية، )جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 

 (.2519-2516السياسية، 

 روابحي كمال، التهديدات األمنية الجديدة في المتوسط وتداعياتها على األمن(11

، تخصص: مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسيةالقومي الجزائري، 

استراتيجية وعالقات دولية، )جامعة المسيلة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 

 (.2519-2516ية، السياسية والعالقات الدول

 هادةلنيل ش مذكرة سعيدي ياسين، التحديات األمنية الجديدة في المغرب العربي،(11

، )جامعة وهران: كلية الحقوق الماجيستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية

 (.2517 – 2511والعلوم السياسية، 

-2551قويدر، التحديات المتوسطية لألمن القومي لدول المنطقة المغاربية  شاكري(17

 ،والعالقات الدولية رسالة لنيل شهادة الماجيستير في العلوم السياسية، 2511

تخصص: دراسات مغاربية، )جامعة الجزائر: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

 (.2511 – 2511قسم الدراسات الدولية، 
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 شهادة مذكرة لنيلاالقتصادي المغاربي بين العولمة واإلقليمية،  شيخ فتيحة، االندماج(16

، تخصص: عالقات دولية، )جامعة الجزائر: كلية العلوم الماجيستير في العلوم السياسية

 (.2556 – 2557السياسية واالعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

نوب، والجالشمال ليندة، تأثير التهديدات األمنية الجديدة على العالقة بين  عكروم(19

، تخصص: دراسات مقارنة، )جامعة بسكرة: رسالة ماجيستير في العلوم السياسية

2515.) 

العمري مومن، شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح (19

، )جامعة قسنطينة: كلية لحديث والمعاصرأطروحة دكتوراه في التاريخ االوطني، 

 (.2515 – 2559العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم التاريخ، 

 – 2551) 1+1مغاربي: دراسة حالة حوار -غنام فايزة، التعاون األمني األورو(25

والمغاربية في األمن  متوسطية مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في دراسات(، 2511

تيزي وزو: كلية العلوم الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم ، )جامعة والتعاون

 (.2512-2511السياسية والعالقات الدولية، )

تير شهادة الماجيس مذكرة لنيلفايزة بركان، آليات التصدي للهجرة غير الشرعية، (21

)جامعة باتنة: كلية الحقوق والعلوم  ، تخصص: علم االجرام العقاب،في الحقوق

 .2512 – 2511قسم الحقوق،  السياسية،

الميني حجيلة وحساني مليكة، االستراتيجية األمريكية اتجاه دول المغرب العربي (22

الماستر في العلوم السياسية  مذكرة لنيل شهادة(، 2517-2555دراسة حالة ليبيا )

، تخصص: دراسات متوسطية، )جامعة تيزي وزو: كلية الحقوق والعالقات الدولية

 .2516 – 2517والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

هادة مذكرة لنيل شليندة بوعافية وشهيدة برباش، الهجرة غير الشرعية ومكافحتها، (21

لحقوق ا، فرع القانون الدولي وحقوق االنسان، )جامعة بجاية: كلية الماستر في القانون

 .15(، ص 2511 – 2512والعلوم السياسية، قسم القانون العام، 

عاون وأثره على الت مقدم عبد الجبار، التنافس االوروأمريكي في المنطقة المغاربية(21

ة ، تخصص: تحليل سياسالسياسية مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلومالمغاربي، 

-2516لوم السياسية، قسم العلوم السياسية، خارجية، )جامعة الجلفة: كلية الحقوق والع

2519.) 

المغاربية )مقاربة  هنون نصر الدين، التنافس األمريكي الفرنسي في المنطقة(21

، تخصص: دراسات مغاربية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية أمنية(،

لدولية، السياسية والعالقات ا)جامعة السعيدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم 

2511-2511.) 
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