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ندوة وطنية
املنطقة املغاربية يف اإلسرتاتيجية األوربية
املتوسطية
 12مارس 2017

تعاين دول املغرب العريب من ضعف اقتصادي وهشاشة
أمنية خاصة بعد احلراك العريب الذي عرفته منطقة الشرق

إمكاانت مادية واقتصادية هامة ،وأهنا ذات أبعاد إسرتاتيجية

األوسط ومشال أفريقيا عام  .2011وإذا كانت األحداث يف

يف التوازانت الدولية.

منطقة املغرب العريب هي أقل حدة وأتثري مما عرفته دول

حتتاج هذه املنطقة وأكثر من أي وقت مضى إىل إعادة النطر

املشرق العريب على غرار سوراي اليمن ومصر ،ابستثناء احلالة

يف الكثري من املعطيات واملواقف واإلسرتاتيجيات من أجل

الليبية اليت عرفت اهنيارا ملؤسسات الدولة وانفالات أمنيا

احلد من التدخالت اخلارجية ومواجهة خمتلف التحدايت

خطريا ،فإن هذه املنطقة تظل مسرحا للتجاذابت اإلقليمية

السياسية ،األمنية ،االقتصادية ،الثقافية واحلضارية.

والدولية والتدخالت األجنبية.

2017/2016

ومن منطلق أن اجلزائر هي مركز املغرب العريب ،فإن

إن منطقة املغرب العريب اليوم هي مركز اهتمام كبري للقوى

االهتمام هبذا الفضاء املغاريب يزداد ابلنسبة لنا كجزائريني،

الكربى خاصة فرنسا ،الوالايت املتحدة األمريكية ،روسيا

خاصة وأن كافة الدول املغاربية مقتنعة أبنه ال وجود إلحتاد

والصني .فباإلضافة إىل املصاحل االقتصادية وتزايد االهتمام

مغريب عريب وال ملشاريع تكاملية بدون اجلزائر.

ابلثروات النفطية يف املنطقة ،هناك املصاحل األمنية
واجليواسرتاتيجية السيما بعد تعاظم ظاهرة اإلرهاب اإلقليمي
واجلرمية املنظمة بكافة أشكاهلا.
وحبكم املوقع اجلغرايف وعوامل اترخيية وحضارية أخرى ،فإن
منطقة املغرب العريب ،تظل تشكل عمقا إسرتاتيجيا ابلنسبة
لدول اإلحتاد األورويب خاصة الدول املطلة على املتوسط.

السنة اجلامعية

املغرب العريب ساحة للتنافس للقوى الكربى ملا هلا من

وابلنظر إىل املوقع اجليوإسرتاتيجي ،تعترب منطقة

لذلك ،فإن هذه الندوة ستجيب على اإلشكالية املطروحة
من خالل طرح وتقدمي اإلجاابت والبدائل املختلفة.

حماور الندوة الوطنية:
 احملور األول  :جيوسياسية منطقة املغرب العريب
 احملور الثاين  :اإلسرتاتيجية األوروبية يف املنطقة املغاربية
بني التبعية والشراكة
 احملور الثالث  :تنافس القوى الكربى على منطقة املغرب
العريب

أهداف الندوة الوطنية:
 معرفة الثقل اإلسرتاتيجي ملنطقة املغرب العريب
 التعرف على اإلسرتاتيجية األوروبية يف املنطقة املغاربية
 إبراز التنافس بني القوى الكربى على منطقة املغرب العريب
 السعي إلجياد اإلجاابت والبدائل املختلفة من أجل احلد
من التدخالت اخلارجية ومواجهة التحدايت املختلفة

الرئيس الشريف للندوة الوطنية:
أ.د /حممد بزينة

رئيس الندوة الوطنية:
د /عبد املالك حطاب

اللجنة العلمية للندوة الوطنية:

اللجنة التنظيمية:

أ.د /بن خليف عبد الوهاب

أ /كرمية كروي

أ.د /مسعود شعنان

أ /سارة رتيمي

د /مجال تراكة ،رئيسا

أ.د /سامل برقوق
د /فلة بن جياليل

د /فلة بن جياليل ،رئيسا

أ /مجال بن مرار

د /حممد بن حاج الطاهر

د /عبد السالم عبد الالوي

د /سعاد طييب

أ /نصرية مالح

د /أمحد طيلب
د /أمينة رابحي
د /سليم سيخاوي

أ /عمر بوبراس
أ /العابد فواز

د /خالد تلعيش

أ /عبد الرمحن موساوي

د /مشري مرسي

أ /حممد ملني مستاك

أ /عبد الرزاق بن حليمة
أ /إبتسام أوعشرين

صربينة حريدي
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