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تحوالت ال�سيا�سة الخارجية المغربية والدور
الجيو�ستراتيجي تجاه �إفريقيا والخليج العربي
خالد يايموت

ملخص

باحث سياسي

رئيسا يف العالقات الدولية .وقد ّ
–تارخييا -فاعلاً
شكل موقعه اجلغرايف،
ظل املغرب
ً
ًّ
ورصيده الديني الثقايف عاملني دائمني يف رفع هذا احلضور؛ واستطاع املغرب أكثر من
مرة هبام أن يتغلب عىل كثري من التحديات التي فرضتها حتوالت العالقات الدولية ،عىل
نموذجا للدولة املستقرة
الصعيدين القاري واجلهوي .كام أنه حياول اليوم تقديم نفسه
ً
قوى من سياسة تنويع
والفاعلة ،يف حميط إقليمي مضطرب وضعيف؛ يف الوقت الذي ّ
الرشكاء الدوليني واإلقليميني ،التي يسعى من خالهلا اخلروج من اهليمنة الفرنسية،
ودوليا.
وطنيا
ًّ
وضغوطاهتا عليه ًّ

ليس من الغريب أن يستثمر املغرب األزمة االقتصادية التي هزت العامل منذ سنة
2008م( . )1وأ ّثرت بشكل كبري يف فرنسا ،وأن تزيد من حتجيم نفوذها االنفرادي بإفريقيا
مع موجة "الربيع العريب" -منذ أواخر 2010م؛ ليعزز عالقاته بالدول اخلليجية التيتنظر إليه حلي ًفا تقليد ًّيا ينتمي إىل طبيعة نظمها السياسية الوراثية ،ومدخلاً
جيوسرتاتيجيا
ًّ
نحو إفريقيا.
وتعود أصول العالقات املغربية اإلفريقية
تارخييا إىل القرن العارش قبل
جنوب الصحراء
ًّ
امليلاد؛ إذ أ ّدت كل م�ن اجلغرافي�ا والرتكيبة
دورا حمور ًّيا يف تأسيس هذه العالقة
السكانية ً
وتعميقها عىل صعد خمتلفة .فقد كان للمغرب
عالقات قديمة مع كل من مملكة غانة ،ومملكة
م�ايل ،ومملك�ة س�نغاي .وق�د تط�ورت هذه
العالقات يف العهد اإلسلامي ،حيث شكل
املغرب البوابة الرئيسة لنرش اإلسالم بإفريقيا

مس�تثمرا بذلك األصول
اجلنوبي�ة والغربية،
ً
اإلفريقية واألمازيغية لساكنيها.
حت�و َل املغ�رب -يف عه�د
كما س�اعد ّ
املرابطين واملوحدي�ن -من دول�ة صغرية يف
شمال غ�رب إفريقي�ا إىل إمرباطوري�ة كبيرة
قائمة عىل أس�س ديني�ة؛ حتكمها أرس أصوهلا
متتين ه�ذه العالق�ة
ُ
جنوبي�ة صحراوي�ة-
التارخيية ،واس�تثامر موارد املغ�رب الطبيعية،
وموقعه التجاري الرابط بني إفريقيا وأوروبا،
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وس�هل ذلك قيامه بدور الوسيط بني الشامل
ّ
واجلنوب.
ح�اول املغرب بع�د االس�تقالل مبارشة
استرجاع دوره املح�وري بإفريقي�ا ،وس�اند
بالسلاح وامل�ال والتدري�ب احل�ركات
التحررية اإلفريقية ،وربطته بالزعيم نيلسون
مانديال عالقات قوية جدًّ ا؛ وساند احلركات
الت�ي هنج�ت أس�لوب التف�اوض ،كما ه�و
الشأن بالنسبة لكينيا مع الربيطانيني ،وأرسل
جن�وده للكونغ�و بعد حصول ه�ذه األخرية
دفاعا ع�ن وحدهت�ا الرتابية.
على اس�تقالهلا ً
وملواجهة مش�كلة التنمية عَّب�رَّ امللك الراحل
احلس�ن الثاين عن اس�تعداده لتموي�ل الدول
اإلفريقي�ة بالفوس�فات لتنمي�ة اقتصاده�ا
وفالحتها (.)2
م�ن جه�ة ثانية ،عم�د املغ�رب إىل تنظيم
اجله�ود الدبلوماس�ية على املس�توى القاري
يف مؤسس�ات .وقد ب�ذل جمه�و ًدا مهماًّ جلمع
األط�راف اإلفريقي�ة يف مؤمتر ال�دار البيضاء
1961م ،حرضه رؤس�اء بارزون من أمثال:
مج�ال عب�د الن�ارص ع�ن مصر ،وكوام�ي
نكروم�اه ع�ن غان�ا ،وفرح�ة عب�اس رئيس
احلكوم�ة املؤقت�ة للجزائ�ر ،وموديب�و كيت�ا
رئي�س م�ايل ،وأمح�د س�يكو ت�وري الرئيس
الغين�ي .وكانت هذه املبادرة لبنة أساس�ية يف
تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية بإثيوبيا سنة
1963م ،والت�ي حتول�ت بدوره�ا إىل منظمة
الوح�دة اإلفريقية .هذه األخرية سينس�حب
منه�ا املغ�رب س�نة 1984م ،بس�بب قبوهل�ا
لعضوية البوليس�اريو االنفصالي�ة .وقد جاء
ه�ذا القب�ول بضغوط�ات كبيرة م�ن العقيد
كبيرا يف تأجيج
الق�ذايف ،ال�ذي لع�ب ً
دورا ً
والسيام بعد
الرصاع حول الصحراء املغربية،
ّ
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انضمام اجلزائر إىل طرح القذايف العس�كري،
واحتضاهنا إىل اليوم البوليس�اريو فوق مدينة
تندوف ونواحيها.
ويف الوق�ت ال�ذي ت�رك املغ�رب منظمة
الوح�دة اإلفريقي�ة ،ع�اد للرتكيز جم�د ًدا عىل
دول اخلليج وبخاصة الس�عودية ،فقد كانت
تارخييا.
العالقة بني البلدين قوية
ًّ
وق�د قطع�ت العالق�ات الثنائي�ة يف عهد
املل�ك الراحل احلس�ن الثاين واملل�ك فهد بن
ً
ش�وطا يف غاية األمهي�ة ٬حيث
عب�د العزي�ز
كان�ت نموذجية وعائلية .ويمك�ن القول إن
اتفاقي�ة التعاون االقتص�ادي والتقني املوقعة
يف س�نة  ،1976واللجنة العليا املشتركة بني
البلدين كانت أحد أقدم آليات التعاون البيني
والذي تطور برسعة كبرية .وهو ما يفرس دعم
العربي�ة الس�عودية ودول اخللي�ج للمغ�رب
طوال مواجهاته مع البوليساريو واجلزائر إىل
ح�دود 1989م؛ كما دعمت جه�ود املغرب
العس�كرية ملنع تس�لل االنفصاليني املسلحني
م�ن اجلزائ�ر ،وذلك م�ن خالل اإلس�هام يف
متوي�ل بن�اء أكبر ج�دار ع�ازل باأللغ�ام يف
اجلنوب املغريب بمحاذاة اجلزائر.
فق�د بذل امللك فهد جه�د ًا كبري ًا لتحقيق
مصاحل�ة مغربية جزائرية منذ عام  ،1984يف
لقاء بمدينة وجدة املغربية .وذهب امللك فهد
أبع�د من ذلك حيث نج�ح يف مجع انفصاليي
جبه�ة البوليس�اريو يف لقاء ن�ادر بوفد مغريب
يف مك�ة املكرم�ة .هذا وجتدر اإلش�ارة إىل أن
اإلم�ارات والبحري�ن ظلتا تربطهما باملغرب
عالقات جدّ متينة ،يصفها اجلانبان باألخوية
والعائلية .وهي ال تتعلق فقط بقضية الوحدة
الرتابي�ة ،ب�ل أضي�ف إىل التع�اون التقليدي
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يف اجلان�ب العس�كري واألمن�ي -اجلان�ب
االقتصادي التجاري ،والديني الثقايف.
م�ن جهت�ه ش�ارك املغ�رب عس�كر ًّيا يف
حرب اخلليج األوىل 1991م؛ وال يزال يقدم
دعمه العس�كري واألمني لكل من البحرين
واإلم�ارات والس�عودية ،كما يش�ارك يف
اهلجامت اجلوية العربية على تنظيم "داعش"
منذ 2014م.

مبررات الدرا�سة و�أهميتها

ت�روم ه�ذه الورق�ة مناقش�ة حت�والت
السياس�ة اخلارجي�ة املغربي�ة على املس�توى
اإلفريقي ،وكذا تطورات التوجه املغريب نحو
جملس التعاون اخلليجي بعد "الربيع العريب".
لذل�ك س�نركز على العوام�ل املتحكم�ة يف
التغريات الراهنة واملس�ترشفة للمستقبل ،يف
حماول�ة لتحديد أس�باب ه�ذه التحوالت من
جه�ة العوامل اإلقليمي�ة والدولية وتداخلها
مع ما هو وطني ُقطري.

لذل�ك س�نحاول التع�رض ملس�تجدات
التوجه�ات املغربي�ة يف السياس�ة اخلارجي�ة
على مس�تويني متداخلين من حي�ث اهلدف
اإلستراتيجي بالنس�بة للمغ�رب ،وخمتلفين
من حيث الوس�ائل واالنتامء اجلغرايف .فرغم
أن املغ�رب كانت له عالقات مهم�ة بإفريقيا
وم�ع دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي ،فإن�ه
غيرّ من بع�ض أهدافه التقليدية واس�تحدث
أخرى .كام غيرّ بش�كل ملحوظ نظرته ملوقعه
اجليوستراتيجي ،وكيفية اس�تثامره يف املنتظم
الدويل ،خاصة وأن هذا األخري يعيش مرحلة
انتقالي�ة يف غاي�ة التعقي�د؛ يف الوق�ت ال�ذي
"رب�ح" املغرب رهان اخل�روج من تداعيات
"الربي�ع الع�ريب" باس�تقرار س�يايس ضمنته
اإلصالحات السياس�ية التي رسخها دستور
2011م.
لذا س�تنظر هذه الدراس�ة إىل التحوالت
السياس�ة اخلارجي�ة نحو اجلن�وب اإلفريقي،
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والس�يام جمل�س التعاون
والشرق األوس�ط
ّ
يب نحو بناء
اخلليج�ي -عىل أنه انعطاف مغ�ر ّ
سياس�ة خارجية جديدة ،يف ظ�ل التحوالت
املتس�ارعة للمنظومتين العربي�ة واإلفريقية.
وهلذا نج�د أن السياس�ة اخلارجي�ة للمغرب
تنظ�ر إىل التجمع�ات اإلقليمي�ة العربي�ة
واإلفريقي�ة يف ارتباطهما واتصاهلام بأطروحة
التكام�ل واالندماج الت�ي يتبناها املغرب من
خالل اخلطابات وتوجهاته الرسمية.

الإ�شكالية المركزية للدرا�سة

تتمح�ور اإلش�كالية الت�ي تعاجله�ا هذه
الدراس�ة يف قضي�ة التحوالت التي ش�هدهتا
السياس�ة اخلارجية للمغ�رب ،ورهاناهتا عىل
مس�توى الس�احل والصح�راء اإلفريق�ي؛
وارتب�اط ه�ذا التح�ول بالتغيرات الت�ي
ش�هدهتا العالق�ات املغربي�ة م�ع دول جملس
التعاون اخلليجي بعد "الربيع العريب" .لذلك
ستسعى الدراسة إىل تناول طبيعة التحوالت،
وس�ياقها ،واأله�داف اإلستراتيجية الت�ي
رس�مت خط الرتابط القائم بني التوجه نحو
إفريقي�ا واخللي�ج ،واحتماالت تط�ور ه�ذه
السياسة اجلديدة مستقبلاً .
ويف ه�ذا اإلط�ار س�نحاول اإلجاب�ة عن
سؤالني فرعيني ،مها:
 1مل�اذا حتول�ت السياس�ة اخلارجي�ةاملغربية يف إفريقيا من جمرد مش�ارك للسياس�ة
أساس�ا ،إىل حماولة لبناء
اخلارجي�ة الفرنس�ية
ً
إسرتاتيجية ودينامية مغربية خاصة؟
 2وه�ل التوجه نحو جمل�س التعاوناخلليج�ي ي�أيت يف إط�ار منفصل ع�ن التوجه
اجلديد بإفريقيا أم هو تقوية ودعم له؟
منهجية الدراسة
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لإلجاب�ة ع�ن اإلش�كالية الرئيس�ة
وأس�ئلتها الفرعية اخرتنا يف هذه الورقة عدم
االس�تغراق يف التط�ورات التارخيي�ة للعالقة
املغربية بكل من إفريقيا ودول جملس التعاون
اخلليجي .وركزنا على مقاربة حتليلية لطبيعة
التح�والت اجلاري�ة حدي ًث�ا يف منطلق�ات
وإسرتاتيجية السياس�ة اخلارجية املغربية جتاه
ه�ذه األطراف؛ م�ع البحث ع�ن الرابط بني
التحرك املغ�ريب الدويل يف اجتاهني خمتلفني يف
طبيعتهام اجليوسرتاتيجية.
ونعتقد أن هذا االختيار القائم عىل املنهج
التحلييل يتيح لنا النظر إىل التحوالت وأسباهبا
وأهدافها يف بيئة دولي�ة معقدة ومركبة؛ ومن
َث ّم قراءة جتربة التحول يف السياس�ة اخلارجية
م�ن خالل قرهبا وبعدها ع�ن فكرة التكامل،
واالندم�اج ،وتنوي�ع الرشكاء -الت�ي يتبناها
املغرب الرسمي.

� اًأول :المغرب وفرن�سا� ،سيا�سات جديدة
وواقع متغير

مهم�ة على
تش�هد إفريقي�ا حت�والت ّ
مس�توى الفاعلين الدوليين املهيمنين على
الدينامي�ة اجلدي�دة ،فق�د ش�هدت العرشون
فرنس�يا متزاي�دً ا لصالح
تراجعا
س�نة املاضية
ً
ًّ
()3
ق�وى دولية جديدة عىل الس�احة اإلفريقية
 .وق�د أصبح صعود قوى كربى ،مثل الصني
واهلن�د والربازيل ،مصدر قل�ق لصانع القرار
الس�يايس الفرنسي ال�ذي مل يرتاج�ع ع�ن
أس�لوبه القديم املتمثل يف التدخل العسكري
املبارش يف الشؤون الداخلية للدول اإلفريقية
وبخاصة الفرنكفونية .ويف هذا الصدد تؤكد
جيوديش�يليّ الت�ي عمل�ت ثماين س�نوات يف
وزارة اخلارجية الفرنس�ية أن "رشكاء باريس
األوروبيني يقرون برشعية املبادرة الفرنس�ية
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يف إفريقي�ا ،وينظ�رون إىل فرنس�ا ك�رأس
حرب�ة للنفوذ األورويب يف مواجهة واش�نطن
والقوى الدولية الصاعدة والس�يام اآلسيوية
منها"(. )4

 - 1التراجع الفرن�سي ب�إفريقيا

يف س�ياق هذه التط�ورات الدولية ،أعلن
فرنس�وا هوالند يف خطابٍه الذي ألقاه خالل
األول/
زيارت�ه لدول�ة الس�نغال يف ترشي�ن ّ
أكتوبر  2012عن هناية زمن سياس�ة "فرنسا
القارة األفريقية"( . )5وهذا الواقع
املهيمنة عىل ّ
املوضوعي أصبح من واجب فرنس�ا التعامل
والتكي�ف مع مس�تجداته ،خاصة مع دخول
كل م�ن الصين والربازيل وروس�يا واليابان
واهلن�د وتركيا وقطر واملغرب ...يف املنافس�ة
الدولية حول موارد إفريقيا.
وقد أصب�ح موض�وع الرتاج�ع الفرنيس
داخليا حيت�دم النق�اش فيه بني
إفريقي�ا ش�أ ًنا
ًّ
ًّ
النخب السياس�ية واالقتصادية؛ وبني جمموع
ه�ذه النخ�ب والنخب�ة األمني�ة العس�كرية.
كما أصبح كثير م�ن الدراس�ات األكاديمية
الفرنس�ية تقر هب�ذا التطور ،وتؤك�د أن ذلك
يعني أن فرنس�ا يف الس�نوات القادمة س�تفقد
مكانته�ا الدولي�ة كق�وة عظم�ى ،رغ�م م�ا
تتمت�ع به عىل مس�توى جمل�س األمن من حق
الفيت�و .وهو ما أثر يف محاية مصاحلها بش�كل
والس�يام يف لبنان
ق�وي يف الرشق األوس�ط،
ّ
وس�وريا والعراق؛ أمام تزايد النفوذ اإليراين
والتحالف الرويس الصيني ،ورصاعاهتام مع
الواليات املتحدة بآسيا الوسطى.
ورغ�م أن فرنس�ا اس�تغلت التق�ارب
األمريكي اإليراين لبناء حتالف جديد مع كل
من الس�عودية واإلم�ارات العربي�ة املتحدة،
عىل مس�توى الرشق األوس�ط وإفريقيا؛ فإن

رغم �أن فرن�س�������ا ا�س�������تغلت التقارب الأمريكي الإيران�������ي لبناء تحالف
جدي�������د مع كل من ال�س�������عودية والإم�������ارات العربي�������ة المتحدة ،على
م�ستوى ال�ش�������رق الأو�سط و�إفريقيا؛ ف�إن ّ
كل هذه المجهودات تواجه
�إفريق ًّيا مناف�سة �ش�������ديدة من طرف ال�صينً ،
انطالقا من تبني القوة
الناعمة  .مما يجعل من الدور المغربي حاجة ملحة لفرن�سا
ّ
إفريقيا منافس�ة
كل ه�ذه املجه�ودات تواجه
ًّ
ش�ديدة من ط�رف الصني ،انطال ًق�ا من تبني
الق�وة الناعمة ( . )6مما جيعل من الدور املغريب
حاجة ملحة لفرنس�ا ،ملا له م�ن نفوذ قوي يف
بع�ض أهم أجزاء القارة؛ وغري خاف أن هذه
عمليا
التغريات ،تس�هم يف تقوية دور املغرب ًّ
وتفاوضيا يف الدفاع عن مصاحله القومية.
ًّ
فطبيعة التحوالت الدولية جعلت فرنسا
تواج�ه خماط�ر ع�دة فيام خي�ص احلف�اظ عىل
نفوذها بالقارة السمراء.
فف�ي الوقت ال�ذي يع�اين اقتصادها من
أزم�ة خانق�ة من�ذ 2008م جعل�ت النم�و
الس�نوي ال ي�كاد يص�ل أو يتجاوز 1%س�نة
 2013و2014م -بدأت أزمة مايل مع بوادر
إخفاق اخلطة الفرنسية الساعية إىل اهليمنة عىل
مقدرات النفط الليبي ومش�اريع إعادة إعامر
ليبي�ا بعد اإلطاح�ة بالق�ذايف .ب�ل إن الواقع
اإلقليم�ي اجلديد بع�د ثورة فرباير (ش�باط)
2011م بليبيا هدد بشكل كبري مناطق النفوذ
التقليدية الفرنس�ية املتمثلة يف تش�اد والنيجر
عن طريق تغيري اخلريطة السياسية واجلغرافية
ونظرا خلطورة األمر وعجز فرنس�ا عن
ملايل.
ً
التدخل املنفرد وحتم�ل تكلفة ذلك؛ عمدت
فرنسا إىل حتريك املجموعة االقتصادية لدول
غ�رب إفريقي�ا "إك�واس" ،وتش�جيعها على
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ق�وات إىل م�ايل بذريع�ة احلفاظ عىل
إرس�ال ّ
وحدة الرتاب املايل.
ويلخ�ص ترصي�ح وزي�ر اخلارجي�ة
الفرنسي لوران فابي�وس يف  14يناير(كانون
الثاين) 2013م الوضع القائم آنذاك بالقول:
"لق�د كانت املصالح األساس�ية بالنس�بة لنا
وألوروبا وإلفريقيا على املحك ،لذلك كان
علين�ا التحرك برسع�ة" .ه�ذا التدخل فرسه
اخلبري املصري يف الش�ؤون اإلفريقية محدي

يظهر �أن �إيطاليا قد حققت ن�صرًا �أول ًّيا تمثل في تعيين
�شخ�صية �إيطالية تتبنى النظرة الر�سمية لروما اً
ممثل
للأمم المتحدة بليبيا .كما �أنها �أ�ص�������بحت تميل �إلى
قيادة نوع من العمل الع�سكري� ،أو مراقبة وقف �إطالق
النار بين الميل�شيات الم�سلحة بليبيا
عب�د الرمح�ن بأنه "على رأس تل�ك املصالح
الفرنس�ية مس�ألة الوص�ول إىل اليوراني�وم
يف الصح�راء اإلفريقي�ة .إذ تعتم�د فرنس�ا يف
تلبية نحو  75%م�ن احتياجاهتا من الكهرباء
على الطاق�ة النووي�ة .وهو م�ا يفسر اعتامد
فرنس�ا الكبري على خ�ام اليورانيوم .وتشير
تقدي�رات الطاق�ة الدولي�ة إىل أن صح�راء
تتب�وأ املرتبة الثالثة
شمال مايل ورشق النيجر ّ
يف اس�تحواذها عىل احتياط�ات اليورانيوم يف
الع�امل فضلاً عن امتالكه�ا الحتياطات كبرية
من النفط اخلام" (.)7
إن هذه املرونة األوروبية جتاه التحركات
"االس�تعامرية" الفرنس�ية ،ال تت�م م�ن دون
تكلف�ة ،إذ تتع�رض فرنس�ا لضغوط�ات
إقليمي�ة م�ن ط�رف إيطاليا فيام خيص شمال
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إفريقي�ا ،وبخاصة الرصاع ال�دويل حول ليبيا
م�ا بع�د الق�ذايف .حي�ث نجح�ت إيطاليا يف
عرقلة التحال�ف الفرنيس املرصي اإلمارايت،
وتدخل�ه العس�كري بليبي�ا .وقد اس�تطاعت
حتجي�م النزوعات الفرنس�ية ع�ن طريق بناء
حتال�ف مضاد ،يضم كلاًّ م�ن أملانيا وأمريكا.
وه�ذا م�ا أدى إىل تراجع اجلزائ�ر عن رؤيتها
املندرجة ضمن "التحالف" الفرنيس املرصي
اإلمارايت.
لكن فرنس�ا ويف إطار رصاعه�ا التارخيي
م�ع الواليات املتحدة األمريكية حول شمال
إفريقيا والساحل والصحراء ( )8؛ ومع الصني
يف جنوب القارة -ستسارع إىل التدخل للمرة
الثانية عسكر ًّيا يف ظرف سنة تقري ًبا ،وهذه املرة
يف دولة إفريقيا الوس�طى .وهلذا تسعى فرنسا
للس�يطرة عىل خ�ارصة القارة الس�مراء ،من
خالل ش�بكة من القواعد العس�كرية تتمركز
فيها قوات للتدخل الرسيع يف كل من جيبويت
( 1900جن�دي) ،وم�ايل ( 1700جندي)،
وبوركينافاس�و ( 80جند ًّي�ا م�ن الق�وات
ش�خصا) والسنغال
اخلاصة) ،وتشاد (950
ً
ش�خصا)،
ش�خصا) ،والنيجر (240
(350
ً
ً
ويف الكامريون توجد قاعدة لوجس�تية يعمل
هب�ا  15عس�كر ًّيا لتقدي�م الدعم العس�كري
واللوجس�تي وتوجيه العمليات .أما الغابون
ففيها حوايل (  900جندي) ،وس�احل العاج
( 450جند ًّيا) ،أما مجهورية إفريقيا الوسطى
(فح�وايل  1200جن�دي)؛ وه�ذا يعن�ي
اإلحاطة ش�به الكاملة بمنطقة وسط إفريقيا،
بدء ًا من جيبويت وانتهاء بداكار السنغالية(.)9
أوليا
ويظه�ر أن إيطاليا قد حقق�ت ً
نرصا ًّ
متثل يف تعيني ش�خصية إيطالي�ة تتبنى النظرة
الرس�مية لروما ممثلاً لألمم املتحدة بليبيا .كام
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أهن�ا أصبحت متي�ل إىل قيادة ن�وع من العمل
العس�كري ،أو مراقبة وقف إطالق النار بني
امليلشيات املسلحة بليبيا (. )10
ف�إذا كان�ت فرنس�ا يف العقدي�ن املاضيني
ترف�ض أي رشاك�ة هل�ا يف جماهل�ا "املحفوظ"
ريا عىل حتالفها
تعول كث ً
اإلفريق�ي؛ فإهنا اليوم ّ
املتعاظ�م م�ع كل م�ن اإلم�ارات العربي�ة
والس�عودية ،للتنس�يق يف املواق�ف الدولي�ة
اخلاص�ة بالشرق األوس�ط ،مث�ل املشروع
الن�ووي اإليراين وامللف الس�وري واللبناين؛
وك�ذا متوي�ل جمه�ودات التدخ�ل الفرنسي
بإفريقي�ا .فالس�عودية تس�تفيد م�ن عضوي�ة
فرنسا يف جملس األمن ،يف الوقت الذي تراجع
في�ه رهاهنا على أمريكا ،ومن هن�ا يأيت تبادل
املصالح ،ليعول عىل إمكانيات السعودية من
اجلانب املايل ،كام يراهن عىل رشكائها العرب
والسيام املغرب.
اإلسرتاتيجيني،
ّ

وق�د كان�ت س�نة 2013م بداية ظهور
عجز فرنس�ا الواض�ح للمب�ادرة املنفردة يف
أفس�ح املج�ال أم�ام
إفريقي�ا الس�احل ،مم�ا
َ
تبل�ور جدي�د للسياس�ة اخلارجي�ة املغربية.
ُ
املغرب
التدخل الفرنيس يف مايل
حيث ك ّلف
َ
ميزاني ًة "رس�مية"ُ ،أ ِ
علنت يف مؤمتر املانحني
حول م�ايل يف يناير (كانون الثاين) 2013م
بأدي�س أبابا بتقديم مس�اعدة مالي�ة مغربية
بقيمة  5ماليني دوالر إس�ها ًما منه يف جهود
متويل البعثة األممية لدعم مايل حتت إرشاف
إفريق�ي ( .)11إضاف�ة لفت�ح جمال�ه اجل�وي
للطائ�رات الفرنس�ية ودع�م اس�تخبارايت
قوي س�بق وجوده إرس�ال القوات الدولية
ملايل؛ وليس مستبعدً ا أن تكون وحدات من
(الكومن�دو) املغربية تش�ارك عىل األرض.
لوجستيا ،وبحوايل
بينام أس�همت اإلمارات
ًّ
 6ملي�ارات دوالر (.)12
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 - 2الق�ضية المالية والإ�ستراتيجية
الجديدة لل�سيا�سة الخارجية
المغربية
ُي َع�دّ تدخ�ل املغرب إىل جانب فرنس�ا يف
م�ايل س�نة  2013حت�ولاً جوهر ًّي�ا من حيث
طبيعته وأهدافه ،فقد كانت السياس�ة املغربية
عىل وعي بالرهان الدويل اإلسرتاتيجي حول
انج�رارا
إفريقي�ا .ومل يك�ن تدخ�ل اململك�ة
ً
وراء اس�تعادة فرنس�ا لنفوذها ،بق�در ما كان
حماول�ة حلامية جمال من جماالت النفوذ املغربية
القديم�ة؛ لذل�ك كان احلض�ور املغ�ريب م�ن
الناحي�ة األمنية أس�بق من التدخ�ل الفرنيس
العس�كري بحوايل ثالثة أش�هر ،مع اس�تثامر
التع�اون املغ�ريب املوريت�اين يف ه�ذا املج�ال.
ريا
ورغم أن ذلك الوجود ّ
سهل عىل فرنسا كث ً
م�ن األم�ور امليداني�ة ،إال أنه أكد م�ن جديد
إقليمي�ا ،ويف منطق�ة الس�احل
ق�وة املغ�رب
ًّ
والصحراء.
ويمك�ن الق�ول إن تدخ�ل املغ�رب ل�ه
أهداف إستراتيجية أخ�رى يمكن تلخيصها
عىل الشكل اآليت:
 - 1رب�ح ره�ان الرصاع م�ع اجلزائر يف
منطقة الس�احل والصحراء .ذلك أن املغرب
يربط الصراع املايل الداخيل بقضية الصحراء
املغربي�ة ،واقرتاح�ه عىل األم�م املتحدة جتربة
احلك�م الذايت املوس�ع على أنه احل�ل الوحيد
املقبول لديه .ومن َث ّم وجد أن القضية املالية،
وما تس�عى إليه احلركة األزوادية وغريها من
التنظيمات املطالب�ة باحلكم الذايت -س�تدعم
الرتوي�ج ال�دويل للمقترح املغ�ريب اخل�اص
حقيقيا أمام
بصحرائه .وهذا سيش�كل حتدّ ًيا
ًّ
اجلزائ�ر الت�ي ترف�ض املس�اس بوح�دة مايل
نظرا لوج�ود قبائل الط�وارق فوق
الرتابي�ةً ،
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جزء من الرتاب اجلزائري .مما يعني أن رهان
املغرب عىل النموذج امل�ايل حلل النزاع ،يعزز
م�ن موقف�ه ال�دويل ويضع�ف البوليس�اريو
ومنارصهيا األفارقة.
 2س�عى املغرب م�ن وراء اإلس�هاميف التدخل يف م�ايل إىل تعزيز قوته التفاوضية
والسيام
فيام خيص الرصاع الدويل حول ليبيا؛
ّ
أن املغ�رب يرب�ط بش�كل مبارش بين النظام
الس�يايس القائ�م بليبي�ا ،وقضي�ة الصح�راء
املغربي�ة .ويف ه�ذا اإلط�ار احتض�ن املغرب
اجتامع�ا لوزراء خارجي�ة  19دولة ،من بينها
ً
فرنس�ا وليبيا وم�ايل بتاريخ نوفمبر (ترشين
الثاين)  ،2013وافق فيه عىل إنش�اء معس�كر
باملغ�رب لتدري�ب مشترك لتأمين احلدود؛
وه�و االتفاق الذي أطلق عليه اس�م "إعالن
الرب�اط" ،وت�روم األط�راف املوقع�ة على
اإلعلان تكثي�ف جهوده�ا ملحارب�ة هتريب
السلاح واملخدرات ،ونش�اطات اجلامعات
املسلحة.
مسارا
 - 3جاء التدخل ليعيد للس�طح
ً
ديني�ا ،يؤك�د أن منطق�ة م�ايل ظل�ت
تارخيي�ا ًّ
ًّ
إقليميا منذ عهد
جم�الاً للنفوذ الديني املغ�ريب
ًّ
املرابطين ( . )13م�ن هنا جاء التدخ�ل لتأكيد
دور اململك�ة املح�وري يف م�ايل ،وبخاص�ة
أن بع�ض عن�ارص احلركة الوطني�ة األزوادية
يتمتع�ون باجلنس�ية املغربي�ة ،وهل�م عالقات
جيدة باملغرب...
 - 4إن التدخ�ل املغريب يف مايل ،جاء يف
إطار إستراتيجية املغ�رب ملواجهة اإلرهاب
أمنيا وعس�كر ًّيا ،كام تأخذ
الت�ي تأخذ ً
طابع�ا ًّ
ثقافيا ،من خالل نشر النموذج
ً
ديني�ا ًّ
طابع�ا ًّ
املغ�ريب يف التدي�ن الوس�طي املعت�دل .وه�و
نظ�را لل�دور
نم�وذج مرح�ب ب�ه يف م�ايلً ،
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التارخيي للتصوف املغريب والزوايا ( )14التابعة
له بإفريقيا .مما يس�اعده يف جت�اوز إقصائه من
طرف اجلزائر من عضوية "جلنة هيئة األركان
املشتركة" اخلاصة بتنس�يق عمليات مكافحة
اإلره�اب بين اجلزائ�ر ،وم�ايل ،وموريتانيا،
والنيجر.
ويف هذا الس�ياق ق�دّ م ملك املغرب حممد
ومنحا دراسية
السادس مساعدات إنس�انية،
ً
دينية للطلبة املاليني يف اجلامعات املغربية؛ كام
ُو ِّقعت اتفاقية يف سبتمرب (أيلول) عام ،2013
بني حكومتي مايل واملغرب إلعداد  500من
األئم�ة الدينيين يف املغ�رب .وهدف�ت ه�ذه
اخلطوة إىل بناء جيل شبايب جديد من النخب
املالي�ة ،املش�بعة بالثقاف�ة املغربي�ة ،وتدينه�ا
املالكي املعتدل .و"تأمل احلكومتان أن يكون
تدريبه�م بمثاب�ة الدرع احلصني ض�د الدعاة
املتش�ددين الباكستانيني والس�عوديني الذين
بنوا مدارس ومس�اجد يف مايل .فاحلساسيات
األصولي�ة للس�لفيني والوهابيين ق�د حلت
تدرجييا حمل الصوفية األكثر اس�تكانة يف مايل
ًّ
وعرب شامل إفريقيا" (.)15
 5م�ن جان�ب آخ�ر تدخ�ل املغ�ربليق�وي من صورت�ه لدى اخلليجيين؛ لكونه
بواب�ة الس�عودية واإلم�ارات يف إفريقي�ا،
بحكم جتربته وقدرته عىل تش�بيك العالقات
اخلليجية م�ع ال�دول الفرونكفوني�ة ونخبها
�م بناء قدرة
االقتصادي�ة والعس�كرية؛ ومن َث ّ
تنافسية خليجية مع القوى اإلقليمية والدولية
املتصارعة بإفريقيا.
واستمرارا للرؤية اإلسرتاتيجية اجلديدة،
ً
تدخل املغرب جمد ًدا سنة 2013م ،مع فرنسا
الت�ي تزعمت الق�وات العس�كرية األممية يف
مجهوري�ة إفريقيا الوس�طى؛ وأرس�ل املغرب

�أخذ المغرب يطور عالقاته مع مجموعة من الدول المهمة ب�إفريقيا ،كغانا
و�إثيوبي�������ا و�أنغ�������وال الغنية بالنف�������ط ،كما كثف من جه�������وده المراهنة على
تطوير عالقاته مع نيجيريا ،التي لها ت�أثير في وحدة المغرب الترابية داخل
المحور الثالثي القائم حال ًّيا بين الجزائر ونيجيريا وجنوب �إفريقيا
فرقة عس�كرية مل يكش�ف عن طبيع�ة عملها
بالتحدي�د ،وال عن عدده�ا .ويمكن كذلك
تأكي�د أن الرؤية املغربية اجلدي�دة تعتمد عىل
توس�يع النفوذ التقليدي ،والرجوع إىل بعض
املناطق التي خرج منها املغرب بسبب اعرتاف
دوهل�ا بجبه�ة البوليس�اريو االنفصالي�ة .من
جهة أخرى ،حتقق هذه الرؤية اإلستراتيجية
وأمني�ا يف مناطق
اجلدي�دة التمركز عس�كر ًّيا
ًّ
التوت�ر حلامي�ة االس�تثامرات واملصال�ح
االقتصادي�ة املغربي�ة ،م�ن دون الرج�وع إىل
قرارات االحتاد اإلفريقي.
ويف ه�ذا الس�ياق أخ�ذ املغ�رب يط�ور
عالقاته مع جمموعة من الدول املهمة بإفريقيا،
كغان�ا وإثيوبي�ا وأنغ�وال الغني�ة بالنف�ط ،كام
كثف من جه�وده املراهنة عىل تطوير عالقاته
م�ع نيجريي�ا ،التي هلا تأثير يف وحدة املغرب
حاليا بني
الرتابية داخل املحور الثالثي القائم ًّ
اجلزائر ونيجرييا وجنوب إفريقيا ( . )16فالقوة
الناعم�ة الت�ي يتبناه�ا املغ�رب أخ�ذت تنمو
وتتزاي�د قدرهت�ا االقتصادية ،وه�ذا ينعكس
عىل مس�تقبل العالقات املغربي�ة -اإلفريقية.
م�ن ذل�ك مثًل�اً  ،النش�اط املغ�ريب املتعل�ق
باكتش�اف عامل املناجم املغربية الحتياطيات
هائل�ة م�ن امل�وارد الطبيعية يف م�ايل ،وكذاك
نش�اطات املكت�ب الوطن�ي للفوس�فات يف
بعض مناطق غرب إفريقيا.
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وإىل ح�دود س�نة 2013م هناك أكثر من
 500اتفاقي�ة موقع�ة بين املغ�رب وال�دول
اإلفريقي�ة يف جم�االت التع�اون االقتصادي،
ً
ب�ارزا يف
دورا
وتلع�ب االتفاقي�ات الثنائي�ة ً
السياس�ة املغربي�ة اجلدي�دة ،حيث ت�م توقيع
 88اتفاقي�ة م�ع مايل وس�احل الع�اج وغينيا
والغاب�ون م�ن ط�رف العاهل املغ�ريب امللك

ي��������ؤ ّدي المغرب دو ًرا مه ًّما في جمع �أطراف متعددة لمناق�ش�������ة
ق�ض�������ايا الأمن العالمي .حيث ا�ست�ض�������اف بتاري�������خ  14فبراير
(�ش�������باط) 2015م المنتدى الدولي ال�ساد�س للأمن ب�إفريقيا،
�شارك فيه حوالي  80دولة من �إفريقيا و�أوروبا و�آ�سيا و�أمريكا،
وممثلون عن منظمات دولية ،وخبراء �أمنيون وع�سكريون
حمم�د الس�ادس يف آخر زي�ارة ل�ه إىل إفريقيا
سنة 2014م.
دورا مهماًّ يف مجع أطراف
وي�ؤ ّدي املغرب ً
متعددة ملناقش�ة قضايا األم�ن العاملي .حيث
اس�تضاف بتاري�خ  14فرباي�ر (ش�باط)
2015م املنت�دى ال�دويل الس�ادس لألم�ن
بإفريقي�ا ،ش�ارك في�ه ح�وايل  80دول�ة م�ن
إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا ،وممثلون عن
منظامت دولية ،وخرباء أمنيون وعسكريون.
أك�دت توصيات�ه "رضورة تغلي�ب احلل�ول
الس�لمية لفض النزاع�ات ،واعتامد مقاربات
تأخ�ذ بعني االعتبار مس�ألة التنمية ،واحلاجة
امللح�ة العتامد مقارب�ة ش�مولية ،ترتكز عىل
تقاسم التحديات األمنية ملواجهة التهديدات
اإلرهابي�ة بإفريقي�ا .واعتبروا أن�ه باإلضافة
إىل املقارب�ة األمني�ة يف التص�دي للتهديدات
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اإلرهابية -ينبغ�ي تطوير التزام إستراتيجي
وقائي عىل املس�توى الس�يايس والسوس�يو-
اجتامع�ي ،وعلى املس�توى الثق�ايف والديني،
ويتعل�ق األم�ر بدع�م االس�تقرار الس�يايس
و(احلكامة) األمنية لل�دول ،داعني إىل وقف
أي دع�م للح�ركات املتم�ردة واالنفصالية،
ب�ؤرا جديدة
الت�ي جتع�ل من مناط�ق الن�زاع ً
ومرتع�ا لإلره�اب وللجريم�ة العاب�رة
ً
()17
للحدود" .
كما احتض�ن املغ�رب بع�ض املنتدي�ات
واللق�اءات ذات الطاب�ع االقتص�ادي
اإلفريق�ي ،مث�ل املنتدى االقتص�ادي املغريب
الغين�ي األول ،لتعزيز جهوده ودوره يف قيادة
مش�اريع التنمية األفريقية وفرص لالس�تثامر
( .)18ويف ه�ذا اإلط�ار ت�م توس�يع جم�االت
التع�اون بني البلدي�ن يف قطاع�ات اقتصادية
متع�ددة ،منه�ا الفالح�ة والصي�د البح�ري،
السياحة ،والنقل.
م�ن جان�ب آخر ،يتق�دم املغرب بش�كل
كبير نح�و التح�ول للع�ب دور ٍ
مرك�ز م�ا ّيل
إقليم�ي يف ق�ارة إفريقيا ( ،)19مس�تغلاًّ بذلك
اس�تقراره الس�يايس وموقعه اجلغ�رايف .وقد
و ّقع من أجل ذل�ك عد ًدا من االتفاقيات بني
املؤسس�ات املالي�ة العاملي�ة ،جلل�ب مزيد من
االس�تثامرات إىل املغ�رب ( . )20وه�و م�ا بدأ
ي�ؤيت أكله حيث ش�هدت الس�نوات األخرية
تركيز بعض الق�وى االقتصادية العاملية ،مثل
االحتاد األورويب والواليات املتحدة والصني
والياب�ان وكن�دا جهودها يف مش�اريع التنمية
اإلفريقية بالتنسيق مع املغرب.
وتؤك�د املعطي�ات الرس�مية أن التب�ادل
التج�اري بين املغ�رب وإفريقي�ا بل�غ حوايل
 6.4%م�ن إمج�ايل املب�ادالت التجاري�ة
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للمغرب؛ وأف�ادت وزارة االقتص�اد واملالية
املغربي�ة أن الفرتة بني ع�ام  2003و2013م
ارتفاعا للتبادل التجاري بني املغرب
شهدت
ً
والدول اإلفريقية بنسبة .260%
كام حتدثت الدراس�ة الت�ي أنجزهتا وزارة
املالي�ة أن املب�ادالت التجاري�ة بين املغ�رب
ودول شامل إفريقيا -وتشمل كلاًّ من اجلزائر
وتون�س وليبيا ومرص -متثل نس�بة  60%من
إمج�ايل حج�م التب�ادل التج�اري م�ع الدول
اإلفريقية ،ومتثل اجلزائر  35%من حجم هذا
التب�ادل .بينام بلغ�ت واردات املغرب الطاقية
من اجلزائر ما يفوق الـ 10مليارات درهم يف
عام . 2013
ومثل�ت اس�تثامرات املغ�رب يف إفريقي�ا
جنوب الصح�راء يف عام  2013نحو 1.63
ملي�ار دره�م ( 186ملي�ون دوالر) ،وهو ما
يمث�ل  54%م�ن إمجايل االس�تثامرات املغربية
اخلارجية التي تقدر بـ( 343مليون دوالر).
وأش�ارت دراس�ة وزارة املالي�ة املغربي�ة
لس�نة 2013م إىل أن قط�اع البن�وك وقط�اع
يتبوأ أولوية االستثامرات املغربية
االتصاالت ّ
بالدول اإلفريقية .كام يستثمر املغرب بإفريقيا
يف قطاعات أخرى ،مثل الس�ياحة ،والعقار،
والفالحة ،والطاقة ،والكهرباء واملوانئ.
وجتدر اإلش�ارة إىل أن ه�ذا التطور الذي
انطلق مع تويل حممد الس�ادس للحكم راهن
على االس�تثامرات املغربي�ة بإفريقي�ا لدع�م
التنمية املس�تدامة ( ، )21إال أنه أدى إىل نشوب
أزم�ة دبلوماس�ية كبيرة بني املغرب وفرنس�ا
س�نة 2014م؛ ألن الرئيس الفرنيس هوالند
أعل�ن يف خطابه أمام الربملان املغريب معارضة
بلاده للتوج�ه االقتص�ادي املغ�ريب اجلدي�د
بالقارة السمراء (. )22

لك�ن املغ�رب كثّ�ف م�ن جمهودات�ه
االستثامرية التي أ ّدت إىل تفوق البنوك املغربية
وانتزاعه�ا الص�دارة يف الق�ارة ألول مرة من
البنوك الفرنس�ية؛ وانترشت يف إحدى عرشة
دولة ،هي :موريتانيا ،والسينغال ،والغابون،
والكوديف�وار ،وم�ايل ،وغيني�ا بيس�او،
والتوغو ،والنيجر ،والكونغو ،والكامريون،
وبوركينا فاسو .وهذا أمر له داللته السياسية
واالقتصادي�ة ،ويؤك�د اس�تعداد املغ�رب
لتوس�يع حضوره القوي يف جمال تابع تقليد ًّيا
للنف�وذ الفرنيس ،غري أن ه�ذا التوجه املغريب
اجلديد أدى إىل نشوب أزمة دبلوماسية حادة
بني الطرفني يف أواخر سنة 2014م.
تع�د الس�نغال الوجه�ة األوىل
تارخيي�ا ّ
ًّ
لالس�تثامرات املغربي�ة يف إفريقي�ا ،وق�د
ارتفع�ت الص�ادرات املغربي�ة (األس�مدة
الطبيعي�ة والكيميائية ،واخليوط ،والكابالت
اإللكرتوني�ة ،وامل�واد الغذائي�ة ،واألدوي�ة،
ومنتجات النس�يج) نحو هذا البلد من 181
ملي�ون دره�م س�نة  2000إىل  600ملي�ون
درهم يف 2010م .ويتنافس عىل هذه السوق
كل من فرنس�ا والربازي�ل ،إىل جانب املغرب
ال�ذي ارتفعت صادراته م�ن األلبان وبعض
املواد الغذائية م�ن  0.6%إىل  1.2%مع تقدم
طفي�ف يف نفس الفرتة ّم�س الصادرات نحو
تونس ومرص.
عىل مس�توى سوق املواد املصنعة حتسنت
حص�ة املغ�رب م�ن  1.3%س�نة  2000إىل
 2.1%س�نة  .2010ويتوخ�ى م�ن خلال
التوقي�ع عىل بروتوك�ول للتعاون بين املركز
املغ�ريب إلنع�اش الص�ادرات والوكال�ة
الس�نغالية إلنع�اش الص�ادرات -تذلي�ل
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العقب�ات التي تقف أمام الص�ادرات املغربية
واستقبال السوق السنغالية هلا.
عمو ًم�ا يمك�ن تأكي�د أن االس�تثامرات
املغربية يف إفريقيا ضعيف�ة ومتواضعة مقارنة
بالف�رص واإلمكاني�ات املتاح�ة يف ه�ذا
اإلط�ار؛ إذ "ال يتج�اوز  400ملي�ون دوالر
سنو ًّيا ،إضافة إىل  300مليون دوالر يف إطار
املساعدة العمومية للتنمية؛ أي :مقدار 10%
من مستوى تبادله التجاري مع القارة ،ويبلغ
حاليا حج�م التبادل البين�ي املغريب اإلفريقي
ًّ
ح�وايل  5ملي�ارات دوالر ،وه�و م�ا يمك�ن
تطوي�ره بش�كل ملح�وظ" ( . )23أم�ا التبادل
االقتص�ادي املغ�ريب اإلفريق�ي فلا يش�كل
س�وى  10%من جمموع النش�اط االقتصادي
املغ�ريب اخلارج�ي ،وم�ن املنتظ�ر أن ت�ؤدي
املجهودات البيني�ة احلالية إىل تبادل يصل إىل
خصوص�ا أم�ام إرصار
 41%س�نة 2018م.
ً
املغرب عىل بناء سياس�ة مس�تقلة عن فرنسا،
وازدي�اد اعتامده عىل رجال األعمال لتحقيق
غرض توسيع االستثامر بإفريقيا ( )24؛ إضافة
إىل أن بيان�ات االس�تثامرات اجلدي�دة املعلن
عنه�ا يف 2014م تظه�ر "أن قطاعي التصنيع
واخلدم�ات يمثلان نح�و  90%م�ن جمموع
قيمة املشاريع يف كل من إفريقيا وأقل البلدان
نموا" (. )25
ًّ

ثانيا :تطورات العالقة المغربية
الخليجية بعد "الربيع العربي"

ش�هدت العالق�ات املغربي�ة اخلليجي�ة
تط�ورات الفت�ة بع�د احل�راك الع�ريب لس�نة
2011م ،وقد صل األمر إىل إبداء بعض دول
جمل�س التع�اون اخلليج�ي رغبته�ا يف انضامم
املغ�رب إىل املجلس ،وهو ما أثار تس�اؤالت
ع�دة ع�ن األس�باب الت�ي أدت إىل مثل هذه
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والسيام أن املغرب ينتمي إىل منظمة
اخلطوة،
ّ
إقليمية هي احتاد املغرب العريب الذي تأسس
بمب�ادرة منه ،واملتك�ون من اجلزائ�ر ،وليبيا،
وتونس ،وموريتانيا ،واملغرب.
 1عالق�ات تتكي�ف م�ع رسع�ةاملستجدات العربية
أس�همت املوج�ة األوىل لالنتفاض�ات
العربي�ة من�ذ 2010م ،يف ازدي�اد متتين
العالق�ات البيني�ة املغربي�ة اخلليجي�ة .فبينما
كان معظ�م دول جمل�س التع�اون اخلليج�ي
ينظ�ر إىل املغرب ضم�ن حماولة لبناء حتالفات
قادرة عىل التعامل مع الوضع العريب والدويل
اجلديد ،مستحرضة قدراته يف اجلانب األمني
العس�كري ( - )26نظ�ر املغ�رب إىل املحاول�ة
اجلدي�دة ضمن إستراتيجيته لتحقي�ق رؤيته
وع�ول
الرامي�ة لتنوي�ع الشركاء الدوليين،
ّ
ريا على نوعية التقارب اجلديد مع اخلليج،
كث ً
ليك�رس دوره على أن�ه قط�ب إقليم�ي ل�ه
امت�دادات دولي�ة خاص�ة يف إفريقي�ا (. )27
لذلك متاهى من�ذ البداية مع دعوته لالنضامم
إىل جمل�س التعاون اخلليج�ي ،وعدّ ها فرصة
للتح�ول إىل رشي�ك إستراتيجي للمجلس،
واس�تجالب دعم مايل لتخفيض انعكاسات
األزمة االقتصادية العاملي�ة عليه .ويف الوقت
نفس�ه تش�بيك عالقاته وحتالفاته العس�كرية
بين الط�رف اخلليج�ي والوالي�ات املتح�دة
إسرتاتيجيا
األمريكية التي تعدّ املغرب حلي ًفا
ًّ
خارج احللف األطليس منذ 2004م.
ويرج�ع املغ�رب ه�ذا "التحال�ف" ،إىل
طبيع�ة رؤي�ة الطرفين ،حي�ث أك�د وزي�ر
اخلارجية املغريب صلاح الدين مزوار يف 25
نوفمبر (ترشي�ن الث�اين) 2014م بالدوحة،
يف افتتاح املؤمتر الوزاري الرابع املشترك بني
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وزراء خارجية دول جملس التعاون اخلليجي
ووزيري خارجية املغرب واألردن أن "تناغم
املواق�ف السياس�ية للمغرب ول�دول جملس
التع�اون اخلليج�ي إزاء القضاي�ا اإلقليمي�ة
والدولي�ة ،باإلضافة إىل وق�وف دول اخلليج
إىل جان�ب املغرب يف قضاي�اه الوطنية ،وعىل
رأس�ها الدف�اع ع�ن أقاليم�ه الصحراوي�ة
وم�ا يبدي�ه املغ�رب دو ًم�ا م�ن تضام�ن فعيل
وموص�ول م�ع أش�قائه يف اخللي�ج ،وتفاعله
الدائم مع قضاياهم احليوية ،ليش�كل بالنسبة
أسس�ا قوية وصلب�ة ملواصلة اجلهود
لنا ً
مجيعا ً
لرتس�يخ رشاكتنا اإلسرتاتيجية ،وإيالء املزيد
م�ن االهتمام للتع�اون يف املج�االت ذات
األولوية للجانبني" (. )28
وم�ن هن�ا يمك�ن فه�م اخت�اذ الرشاك�ة
اإلستراتيجية بعده�ا التضامني ،والتنس�يق
ودولي�ا .كما تم تعزي�ز العمل
عربي�ا
ًّ
الدائ�م ًّ
املشترك املتعلق بالتهديد أو اخلطر اإلرهايب،
واالنتق�ال إىل تبن�ي الطرفني ملقاربة اس�تباقية
خاص�ة باحلق املرشوع يف الدف�اع عن النفس
وع�ن املقوم�ات والقواس�م الديني�ة أم�ام
األطراف اخلارجية والتطرف الديني.
ويب�دو أن املغرب حق�ق جز ًءا من اهلدف
القريب امل�دى ،املتمثل يف املس�اعدات املالية
اخلليجي�ة ،والت�ي بلغ�ت ح�وايل  5مليارات
ونص�ف املليار س�نة 2012م؛ كما أنه حيظى
بصفة الرشيك اإلسرتاتيجي .وحسب مؤرش
"بلومبور" املختص يف املجال فإن املغرب جاء
يف املرك�ز  21بني ال�دول النامية التي حققت
أكرب نمو يف جمال االس�تثامرات األجنبية س�نة
2014م ،متقد ًما عىل كل من روس�يا (الرتبة
 ،)22واهلند (املركز .)24

�أ�س�������همت الموج�������ة الأول�������ى لالنتفا�ض�������ات العربية من�������ذ 2010م ،في ازدي�������اد تمتين
العالق�������ات البينية المغربي�������ة الخليجية .فبينما كان معظ�������م دول مجل�س التعاون
الخليجي ينظر �إلى المغرب �ض�������من محاولة لبناء تحالفات قادرة على التعامل مع
الو�ضع العربي والدولي الجديد ،م�ستح�ضرة قدراته في الجانب الأمني الع�سكري
كام تضاعف حج�م التبادل التجاري بني
املغ�رب ودول اخلليج ثالث م�رات يف عرش
الس�نوات األخرية .وش�كلت االس�تثامرات
مهم�ة للغاية يف املغرب س�نة
اخلليجية نس�بة ّ
2013م ،حي�ث (بلغ�ت  6.2ملي�ار درهم؛
نح�و  710ملي�ون دوالر) ،بنس�بة قدره�ا
 15.7%من إمجايل االستثامرات األجنبية.
م�ن جه�ة أخ�رى وض�ع املغ�رب خط�ة
من�ذ 2012م ،يس�عى من خالهل�ا إىل جذب
اس�تثامرات خليجية بقيمة  120مليار دوالر
يف الس�نوات العشر املقبل�ة .وأوض�ح وزير
التش�غيل املغ�ريب أن "ه�ذه االس�تثامرات
س�تضخ من قب�ل دول اخلليج الع�ريب" ،وأن
"اليابانيني بدورهم سيضاعفون ثالث مرات
ف�رص العم�ل الت�ي يوفروهن�ا يف بالدن�ا ،مما
س�ينقل ف�رص العمل اإلضافية م�ن  30أل ًفا
إىل  90أل�ف فرص�ة عمل" ( ، )29وس�يجعل
م�ن املغ�رب ث�اين دول�ة إفريقي�ة مس�تقبلة
لالستثامرات بعد جنوب إفريقيا.
ويف نوفمرب (ترشين الثاين) ُ ،2014ع ِقد
امللتق�ى الراب�ع لالس�تثامر اخلليج�ي املغريب،
حت�ت ش�عار "املغ�رب بواب�ة اخللي�ج نح�و
إفريقي�ا" ،بمش�اركة مخ�س مئة رج�ل أعامل
مغريب وخليجيُ ،خ ِّصص لبحث سبل تعزيز
االس�تثامر والرشاكة اخلليجية املغربية يف عدة
جم�االت .ويف كلمته ش�جع رئي�س احلكومة
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جدول خاص باملبادالت التجارية واالستثامرات اخلليجية ،ما بني سنة 2006م و2011م .حسب قطاعات (من األعىل إىل األسفل):
السياحة ،العقارات ،الطاقة واملعادن ،االتصاالت ،اهلولدينغ ،النسيج ،قطاعات أخرى ،التجارة ،واألشغال الكربى.

املغربي�ة املس�تثمرين اخلليجيين لالس�تثامر
يف املغ�رب ،وتعه�د بمعاجل�ة كل العوائ�ق
املعرقل�ة لذل�ك بقول�ه" :يمك�ن أن ننزع كل
ما ُيزعجكم ليك�ون املغرب بمثابة الرئة التي
تتنفسون منها".
ونشير هنا إىل أن استثامرات دول اخلليج
باملغ�رب حتى ع�ام 2013م مل تتجاوز 710
ماليين دوالر؛ أي م�ا يمث�ل  15.7%م�ن
إمج�ايل االس�تثامرات األجنبية باملغ�رب ،بينام
ت�أيت صادرات دول جملس التعاون جمتمعة يف
املرتبة "الرابعة بعد إسبانيا وفرنسا والواليات
املتح�دة يف الئحة ال�دول ا ُملصدرة للمغرب،
ويف الرتبة  23يف قائمة الدول املس�توردة منه
وفق إحصائيات . )30( "2013
وقد عدّ وزير االقتصاد والتجارة القطري
الش�يخ أمح�د ب�ن جاس�م آل ث�اين أن موق�ع
خيارا
املغرب "اجلغ�رايف والتارخيي جيعل منه ً
جاذ ًب�ا ملختل�ف دول العامل" ،وه�ذا ما يدفع
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اخلليجيني "إلقامة عدد من االستثامرات التي
ريا إىل أن حجم
تعود بالنفع عىل اجلانبني" ،مش ً
التب�ادل التج�اري بين دول جمل�س التعاون
ً
ملحوظا بزيادة
نموا
اخلليجي واملغرب عرف ًّ
قدره�ا  ،235%حيث انتقل من  997مليون
دوالر يف س�نة  2003إىل  3.3ملي�ار دوالر
يف 2013م؛ ويلخ�ص ه�ذا اجل�دول األول
التط�ور إىل ح�دود س�نة 2012م ،فيما يركز
الثاين عىل التطور القائ�م يف التبادل التجاري
واالس�تثامرات بني املغرب وجمل�س التعاون
اخلليجي يبن سنة 2006م و2011م.
ومتابع�ة لتط�ور املب�ادالت التجارية بني
اجلانبين أف�ادت مدي�رة العالق�ات التجارية
الدولي�ة– قطاع التجارة اخلارجية املغربية أن
مهم ،وحيت�اج إىل جمهود كبري من
هذا التطور ّ
الطرف املغ�ريب لتطويره .أما تقرير املؤسس�ة
الرس�مية املغربي�ة ("- )31مكت�ب الرصف"-
فق�د أوض�ح أن املب�ادالت التجاري�ة بلغ�ت
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نح�و 29.2مليار درهم مغريب س�نة ،2013
وكانت بحدود  8.7مليار درهم عام 2003؛
ّ
شكلت السعودية  80%من هذا التبادل.
وأش�ار تقرير املؤسسة إىل أن مواد الطاقة
تشكل ما نسبته  65.5%من واردات املغرب
م�ن بل�دان اخللي�ج ،وأن صادرات�ه نحوها مل
تتجاوز  1.2ملي�ار دوالر عام 2013م .فيام
بلغ�ت حتويلات املغارب�ة املقيمين يف دول
اخلليج املرتبة الثاني�ة بعد املهاجرين بأوروبا،
بنسبة بلغت نحو .15%
املهم ال�ذي عرفته
عمو ًم�ا ،رغم التق�دم ّ
االس�تثامرات والتب�ادالت التجاري�ة بين
املغرب ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،فإن
مس�تواها اليزال ضعي ًف�ا ،وال يعكس طبيعة
العالق�ة السياس�ية ،لذلك عم�د الطرفان إىل
اس�تحداث "جلن�ة مشتركة" س�نة 2014م،
س�ميت "الفريق املغ�ريب اخلليجي" لتس�هيل
االستثامرات.
ونشير إىل أن هناك مجل�ة من العوائق حتدّ
ماخي�ص النقل
م�ن تطوي�ر التج�ارة ،أمهه�ا
ّ
البح�ري واجل�وي والوس�ائل اللوجس�تية
املتعلق�ة هبما؛ وك�ذا تأشيرة امل�رور اخلاصة
برج�ال األعمال .ولتج�اوز ه�ذه الصعوب�ة
اقترح الطرف اخلليجي "تش�جيع املش�اركة
يف املع�ارض ،وتنظي�م تظاه�رات للرتوي�ج،
وإبرام االتفاقيات ،ومتويل الدراس�ات حول
الف�رص التجارية ،وإلغاء التأشيرة بالنس�بة
لرجال األعامل" (. )32
ويف هذا السياق ولتذليل هذه الصعوبات
وقع املغرب والسعودية يف  4يونيو (حزيران)
2014م اتفاقي�ة للتج�ارة احل�رة س�تلغي
الرس�وم اجلمركي�ة بين البلدي�ن والرضائب
عىل منتجاهتما .وجاء االتفاق كذلك "لتوفري

رغم التق�������دم المهمّ الذي عرفته اال�س�������تثمارات
والتب�������ادالت التجارية بين المغرب ودول مجل�س
ً
�ضعيفا،
التعاون الخليجي ،ف�إن م�ستواها اليزال
وال يعك�س طبيعة العالقة ال�سيا�سية
رب�ط بحري مب�ارش بين البلدين ع�ن طريق
إحدى الرشكات املتخصص�ة واملدعومة من
قب�ل حكومة البلدي�ن" ( )33؛ يت�م من خالهلا
خل�ق خ�ط بح�ري مب�ارش يرب�ط مين�اءي
"جب�ل ط�ارق" و"جدة اإلسلامي" ،خلدمة
اس�تثامرات بينية تقدر بحوايل  110مليارات
دوالر ،بحيث يعدّ طفرة حقيقية عىل املستوى
التجاري بني البلدين.
و يف إط�ار الرشاك�ة اإلستراتيجية بين
املغ�رب ودول جملس التع�اون اخلليجي عقد
املغرب وقط�ر يف  23يوليو (مت�وز) 2014م
اتفاقي�ة الدعم املايل؛ وقد خصصت بموجبها
قط�ر هب�ة مالية قدره�ا  1.25ملي�ار دوالر،
لدعم مش�اريع تنموي�ة اقتصادي�ة واجتامعية
باملغ�رب ...وكان مل�ك املغ�رب واألمير
متي�م بن مح�د آل ثاين ق�د وقعا مذك�رة تفاهم
هت�م املنح يف ه�ذا املجال يف ديس�مرب (كانون
ّ
األول) 2013م.
ويف جمال التعاون العس�كري تسعى دول
اخللي�ج إىل إرشاك املغ�رب يف تكوي�ن قوات
مشتركة تابع�ة ملجل�س التع�اون اخلليج�ي.
ووفق تقارير معهد الدراس�ات اإلسرتاتيجية
يتب�وأ املغرب
العس�كرية الربيط�اين 2014م ّ
عربي�ا بع�د القوات املس�لحة
املرتب�ة الثاني�ة ًّ
املرصي�ة من حي�ث ع�دد اجلن�ود والضباط؛
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وتب�وؤُ ه قدرات�ه التكنولوجي�ا املرتب� َة الثالث�ة
ِّ
إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومرص.
ًّ
و يعود التعاون املغريب اخلليجي يف املجال
العس�كري إىل عقود ماضية ،أسهمت خالهلا
القوات املس�لحة املغربية يف تكوين وتدريب
قوات دول خليجية عديدة خاصة ،كالقوات
املسلحة السعودية ،واإلماراتية ،والبحرينية،

عس�كرية متخصص�ة يف التدخ�ل الرسي�ع-
إىل اململك�ة العربي�ة الس�عودية .وبحس�ب
ترصحي�ات رس�مية مغربي�ة ف�إن الكومن�دو
املغ�ريب يض�م ح�وايل  100ف�رد لتدري�ب
وح�دات عس�كرية س�عودية على مواجه�ة
خط�ر "داع�ش"؛ وكان�ت العربية الس�عودية
ق�د اس�تفادت من خدم�ات كومن�دو مغريب
بع�د هج�وم مليش�يات احلوثيني عليها س�نة
.)35(2009
ويف ه�ذا اإلط�ار ق�رر املغ�رب إرس�ال
وح�دات عس�كرية إىل اإلم�ارات العربي�ة
املتح�دة()36؛ م�ن أج�ل دعمه�ا يف مواجه�ة
اإلرهاب" .وقال مصدر مغريب رس�مي عايل
املس�توى لـ«الشرق األوس�ط» إن املب�ادرة
املغربي�ة تدخ�ل ضمن إستراتيجية ش�مولية
واس�تباقية ضد التهدي�دات العاملية واملبارشة
املتكررة التي تستهدف املغرب علنًا" (. )37

وقعها املغرب سنة 2014م مع قطر.
وأس�هم طي�ارون مغارب�ة يف منتص�ف
تس�عينيات القرن امل�ايض يف تدريب طيارين
خليجيين ،واإلرشاف على تكوي�ن صق�ور
وحدات القوات اجلوية لثالثة بلدان خليجية،
"وما يزال عدد من الضباط الساميني املغاربة
يرشف�ون على التكوي�ن يف كلي�ات حربي�ة
ً
ضباطا وتقنيني من سلاح
خليجي�ة ،كما أن
اجلو املغريب ُأ ِعريوا خالل الس�نوات األخرية
لبعض بلدان اخلليج العريب يف إطار اتفاقيات
تع�اون عس�كري وتب�ادل اخلبراء م�ع قيادة
اجليش املغريب" (. )34
وأرس�ل املغ�رب س�نة 2014م فري ًق�ا
دولي�ة -يتكون م�ن نخبة
عس�كر ًّيا ذا خبرة ّ

متث�ل إفريقيا منطقة إستراتيجية بالنس�بة
لالس�تثامرات والرصاع�ات الدولي�ة ،فه�ي
تض�م نح�و  15%م�ن س�كان الع�امل ،وغنية
بم�وارد معدنية وطبيعية تق�در بحوايل 12%
من االحتي�اط العاملي للنف�ط ،وحوايل 10%
م�ن احتياطي�ات الغ�از الطبيع�ي ،إضافة إىل
م�وارد أخرى تنتجه�ا الق�ارة اإلفريقية ،مثل
البالتني بح�وايل  80%من اإلنت�اج يف العامل،
و 40%من املاس العاملي ،و 25%من الذهب
العامل�ي ،و 27%م�ن الكوبال�ت؛ وتنتج 9%
م�ن احلدي�د ،مع ك�ون احتياطها م�ن احلديد
واملنغني�ز والفوس�فات واليوراني�وم يق�در
بح�وايل  % 30-15م�ن إمج�ايل االحتياط�ي
العامل�ي ...إضافة إىل إمكانية حتوهلا إىل س�لة

يعود التعاون المغربي الخليجي في المجال الع�سكري �إلى عقود ما�ضية،
�أ�س�������همت خاللها القوات الم�سلحة المغربية في تكوين وتدريب قوات دول
خليجي�������ة عديدة خا�ص�������ة ،كالقوات الم�س�������لحة ال�س�������عودية ،والإماراتية،
والبحرينية ،و�س�������لطنة عمان .وترب�������ط المغرب مع هذه ال�������دول اتفاقيات
تعاون ع�سكرية؛ و�آخر اتفاقية وقعها المغرب �سنة 2014م مع قطر.

وسلطنة عامن .وتربط املغرب مع هذه الدول  - 3معالم جديدة للتعاون المغربي
اتفاقي�ات تع�اون عس�كرية؛ وآخ�ر اتفاقي�ة الخليجي تجاه �إفريقيا
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الع�امل الغذائي�ة ،حيث إن أكث�ر من  60%من
األرايض الفالحية اإلفريقية غري مستغلة.
ويبدو أن هذه االعتبارات اإلستراتيجية
عامل أسايس يف بناء الرؤية اجلديدة للسياسة
اخلارجي�ة املغربية جت�اه القارة الس�مراء ،ويف
البح�ث ع�ن املح�اور والتحالف�ات اجلديدة
لتطبيق الرؤية املغربية .ومتاش ًيا مع التحوالت
الدولي�ة بع�د األزم�ة االقتصادي�ة العاملي�ة،
وإف�رازات املوج�ة األوىل "للربي�ع العريب"-
ف�إن املغ�رب أصب�ح ينظ�ر إىل العالق�ات
(جن�وب -جن�وب) ،جم�الاً رح ًب�ا لتدعي�م
التنمي�ة املحلية واإلقليمية ،بش�كل جيعل من
اندماجها قو ًّيا يف املحيط الدويل.
يف ه�ذا اإلطار-وضم�ن اإلستراتيجية
املغربي�ة اجلدي�دة -دع�ا مل�ك املغ�رب يف
الدورة  25للقمة العربية املنعقدة يف الكويت
سنة 2014م إىل تطوير العالقات مع إفريقيا،
حيث أكد أنه "إذا كان العمل العريب قد ارتكز
يف الس�ابق عىل تعزيز العالقات السياسية بني
دولن�ا ،فقد تأكد اليوم أن اعتماد التعاون مع
دول اجلنوب ،عىل أساس الفعالية واملردودية
واملصداقية ،يعد من أنجع الس�بل لتحقيق ما
نتطل�ع إليه من نمو اقتص�ادي ،وتنمية برشية
مس�تدامة ،س�واء يف بعده�ا اإلنس�اين ،أو يف
جانبها االستثامري واالقتصادي.
ويف ه�ذا اإلط�ار ،ندع�و إىل اس�تثامر
الرواب�ط التارخيي�ة والروحي�ة واإلنس�انية
الت�ي جتم�ع الع�امل الع�ريب بال�دول اإلفريقية
جنوب الصحراء؛ من أجل عالقات التعاون
االقتصادي مع تكتالهتا اإلقليمية ...مؤكدين
ح�رص املغ�رب عىل وض�ع جتربت�ه ورصيد
عالقات�ه املتمي�زة مع ه�ذه ال�دول؛ من أجل
بلورة رشاكات تضامنية فاعلة معها".

عاملي�ا للمواد
إن اعتب�ار إفريقي�ا
ً
مص�درا ًّ
اخل�ام ش�جع على تدف�ق وارتفاع االس�تثامر
األجنب�ي املبارش فيها م�ن  15مليار دوالر يف
 2002إىل ح�وايل  37ملي�ار يف  ،2006وإىل
 46ملي�ار يف  )38( 2012م�ع ارتف�اع بنس�بة
 4%سنة 2013م .ويتوقع خرباء اقتصاديون
أنه إذا اس�تمر النمو احلايل للقارة فس�يضيف
ح�وايل  12تريلي�ون دوالر إىل لناتج املحيل-
جلنوب صحراء إفريقيا بحلول . )39( 2050
ومل تك�ن دول جمل�س التع�اون اخلليجي
خ�ارج ه�ذا الس�ياق ال�دويل احل�ادث على
أرايض الق�ارة الس�مراء .فاململك�ة العربي�ة
السعودية أنجزت استثامرات ضخمة بإثيوبيا
يف زراع�ة القم�ح وإنت�اج املاش�ية .وكان�ت
اململك�ة العربية الس�عودية ق�د و ّقعت حوايل
 16اتفاقية ختص الزراعة ،استغلت بموجبها
 1.713.357هكت�ار يف إثيوبي�ا وحده�ا.
إضاف�ة إىل مس�احات أخ�رى يف الس�نغال،
والس�ودان ،وجن�وب الس�ودان ،ومصر،
وم�ايل ،وموريتاني�ا ،وزامبيا ،والنيج�ر ،بينام
اس�تثمرت اإلمارات العربي�ة املتحدة حوايل
 1.882.739هكت�ار يف كل م�ن الس�ودان
واملغ�رب واجلزائ�ر ومرص وناميبي�ا وتنزانيا.
أم�ا قطر فق�د اس�تثمرت يف الس�ودان وغانا
()40
ودول أخ�رى ح�وايل  642.630هكتار
 .ويف س�نة 2011م منحت إثيوبيا للسعودية
 10.000كيلومرت مربع لزراعتها (.)41
وكان�ت غرف�ة جت�ارة وصناع�ة ديب ق�د
أنجزت دراس�ة استكش�افية حول إمكانيات
إفريقي�ا واالس�تثامرات اخلليجي�ة فيه�ا.
واس�تنتجت أن حج�م االس�تثامر اخلليج�ي
يف قط�اع البنية التحتي�ة بالقارة الس�مراء بلغ
 30ملي�ار دوالر ،بينه�ا  15ملي�ار دوالر
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يوضح اجلدول مصادر متويل هذا املجال بالقارة السمراء،
وكذا اجلهات اخلليجية التي تقدم املساعدات (.)43

اس�تثامرات مب�ارشة ،و 15ملي�ار دوالر
مس�اعدات وق�روض ومن�ح ،خلال الفرتة
ما بين  2004و2014م .واس�تحوذ شمال
إفريقيا عىل  ،65%بينام تركزت النسبة املتبقية
على دول إسلامية أخ�رى ،مث�ل جيب�ويت
والس�نغال والس�ودان ،حيث وقع الصندوق
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الكويت�ي للتنمي�ة االقتصادي�ة العربي�ة اتفا ًقا
من�ح بموجب�ه  50ملي�ون دوالر للس�ودان
لتطوي�ر مش�اريع صحي�ة وتعليمي�ة يف رشق
مجهورية السودان (. )42
أم�ا مي�دان االتص�االت فقد حظ�ي منذ
عام  2005باهتامم متزايد من لدن الرشكات
اخلليجي�ة ،بمبادرة من رشكة زي�ن الكويتية،
و«اتصاالت» اإلماراتية .ولتعزيز تنافس�يتها
أقرت الدراس�ة املش�ار
يف الس�وق اإلفريقي�ة ّ
إليه�ا أعلاه إىل أن "الشركات اخلليجي�ة
حتت�اج إىل رشيك ،كام فعل�ت "اتصاالت" يف
صفق�ة املغرب ،أو االس�تفادة م�ن خربهتا يف
خدمات املشرتكني من ذوي الدخل املحدود
يف بلداهن�ا ،والس�يام اجلالي�ات اإلفريقي�ة
واآلسيوية الكبرية يف منطقة اخلليج" (. )44
وفيما خي�ص املؤسس�ات املالي�ة ُأ ِ
نجزت
رشاكات مغربي�ة خليجي�ة يف املي�دان البنكي
ألول مرة ،حيث س�ترشع املؤسسات البنكية
للتموي�ل اإلسلامي املشتركة يف العم�ل
باملغرب ابتداء من يونيو س�نة 2015م .ومن
املنتظ�ر أن تتط�ور ه�ذه الرشاك�ة لتنتق�ل إىل
بع�ض الدول اإلفريقية التي توجد هبا البنوك
املغربية التقليدية.
وعمو ًم�ا يمك�ن تطوي�ر العمل املشترك
بين املغ�رب ودول جملس التع�اون اخلليجي
بإفريقي�ا ع�ن طري�ق تكثي�ف التواص�ل م�ع
النخ�ب السياس�ية ،واالقتصادي�ة الرس�مية
واملس�تقلة ،م�ع الرتكيز عىل املج�االت ذات
االهتامم املشرتك بني املغرب وجملس التعاون
اخلليجي من جهة ،والدول اإلفريقية من جهة
ثانية .كام يتوجب العمل عىل بناء مؤسس�ات
بحثي�ة مغربي�ة خليجي�ة خمتص�ة بالش�ؤون
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اإلفريقية ،متكن من اس�تثامر اخلبرة البحثية،
وتوجيه العمل املشرتك بإفريقيا.

الخاتمة

اس�تطاع املغرب يف السنوات األخرية أن
يطور سياسته اخلارجية ،وأن يستثمر جمموعة
ّ
التح�والت اإلقليمية والدولي�ة لتعزيز دوره
املحوري يف العالق�ات الدولية .وعىل الرغم
من أن�ه ال ينتم�ي ملنظم�ة الوح�دة اإلفريقية
إال أن�ه اس�تطاع احلفاظ على دوره املحوري
يف الس�احل والصح�راء وغ�رب إفريقي�ا...
كما دخل يف رشاكة م�ن نوع جديد مع جملس
وحتول إىل دولة منافس�ة
التع�اون اخلليج�يّ ،
لفرنسا يف جماهلا "املحفوظ" بإفريقيا ،وهذا ما
يعزز من فرص نجاح إستراتيجيته اجلديدة؛
دوليا
ليصبح قط ًبا
إقليميا له رشكات متعددةًّ ،
ًّ
وإقليميا.
وقار ًّيا
ًّ
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Transformations In Moroccan Foreign Policy And Geo-Strategic Role
Toward Africa and the Arabian Gulf
KHALED YAYMOT
The paper aims to discuss the shifts in the Moroccan foreign policy on the African
level, as well as the developments of the Moroccan orientation towards the Gulf
Cooperation Council after the "Arab Spring". Thus, it focuses on factors controlling
the current and prospective future changes, in an attempt to identify the causes of
these changes regarding regional and international factors and their overlappingthe
national regional factors.
The researcher reviews the updates of Moroccan trends of foreign policy in
terms of strategic objective of Morocco,and in terms of means and geographical
affiliation. Although Morocco had significant relationships with Africa and with
the Gulf Cooperation Council (GCC), it changes some of its traditional objectives
and introduced others. The Moroccan view towards its geo-strategic location also
has significantly changed, as well as how to invest it in the international reality, as
Morocco “wins” the bet of providing exit from the repercussions of the "Arab Spring"
with political stability safeguarded by political reforms established in the Constitution
of 2011.
This study deals with foreign policy shifts toward Southern Africa, and the Middle
East, particularly, the Gulf Cooperation Council (GCC),as a Moroccan shift toward
building a new foreign policy, in light of rapid changes of the Arab and African
systems. That is why the foreign policy of Morocco consider Arab and African
regional groupings in association andconnection to the integration theory adopted by
Morocco in its official speeches and orientations.
In this context, the study attempts to investigate reasons for the Moroccan shift
from partnership with France to attempting to build a Moroccan specific strategy and
dynamics. It also tries to examine the relationship between Morocco’s orientation
towards Africa and its orientation towards the Gulf Cooperation Council.
The researcher believes that Morocco in recent years was able to develop its
foreign policy, and invest the regional and international changes to boost its pivotal
role in international relations. And although it is not a memberin the Organization
of African Unity, but it was able to maintain its pivotal role in the African Sahel and
Saharan and West Africa. Also, it entered into a new kind of partnership with the Gulf
Cooperation Council, and turned to be a competitive state to France in its “reserved”
space in Africa,which enhances the chances of the new strategy success; to become
a regional pole with multiple companies, on the international, regional and continent
level.
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