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ملخص:
تعالج هذه الورقة التوجهات الجديدة للسي ي ي ي ييياسي ي ي ي ييتيي الاارجيتيي الجزائرلة والم ر ية اتجاه ال ارة
اإلفرل ية ،في محاولة لترتيب أولوية المحددات في الس ي ي ييياس ي ي ييتيي الاارجيتيي لهذيي الةلديي في ال ارة
اإلفرل ية  ،وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أي الجزائر تركز على المحدد األمني كأولوية في
سييياسييتها الاارجية اتجاه ال ارة اإلفرل ية ،في حيي أي التوجهات الجديدة للمملغة الم ر ية في إفرل يا
ترتغز أساسا على المحدد االقتصادي الذي يأتي على رأس أولوية المحددات في السياسة الاارجية
الم ر ية اتجاه افرل يا.
الكلمات الدالة:
السياسة الاارجية ،الجزائر ،الم رب ،إفرل يا،المحدد األمني ،المحدد االقتصادي.

Résumé:
Cet article aborde les nouvelles orientations de la politique étrangère
algérienne et marocaine vis-à-vis du continent africain dans une tentative de
hiérarchiser les déterminants de la politique étrangère de ces deux pays. Les
nouvelles orientations du Royaume du Maroc en Afrique reposent
principalement sur le déterminisme économique, qui est la première priorité
de la politique étrangère marocaine vis-à-vis de l'Afrique.
Mots Clefs:
Politique étrangère, Algérie, Maroc, Afrique, déterminants de la
sécurité, déterminants économiques.
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. قراءة في املحدد األمني واملحدد االقتصادي:التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لكل من الجزائر واملغرب اتجاه إفريقيا
عبد ملالك بلغربي

Summary:
This paper addresses the new trends of the Algerian and Moroccan
foreign policy towards the African continent, in an attempt to prioritize
determinants in the foreign policies of these two countries on the African
continent. The study concluded that Algeria focuses on the security
determinant as a priority in its foreign policy towards the African continent
whereas the new orientations of the Kingdom of Morocco in Africa arebased
on the economic determinant, which comes at the top of the Moroccan
Kingdom priorities in Africa.
Key Words:
Foreign policy, Algeria, Morocco, Africa, security determinants,
economic determinants.
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مقدمة
إي اهتمام الجزائر والم رب ةإفرل يا ليس وليد اليوم  ،كما أنه لم يكي وليد الصدفة ،وانما كاي
هذا االهتمام وزاد عةر مراحل تارلاية طوللة ،فإفرل يا تمثل المجال السياسي الحيوي والعمق
االستراتيجي للجزائر والم رب قارلا ،مي االل األهمية الجيو -استراتيجية الغةيرة لهذيي الةلديي والتي
تجعلهما أغثر الدول األفرل ية محورلة لةناء عالقات إفرل يا بالعالم الاارجي ،فضال عي أهميتهما
على المستوى اإلفرل ي الداالي ،حيث ي عاي في منط ة استراتيجية ذات أهمية حيوية بالنسبة
لالقتصاد العالمي ،ولذلك فإي دراسة سياسة الجزائر والم رب في تفاعلهما مع المحيط واإلقليمي
جعلهما يحظياي بعناية معرفية توازي أدوارهما في المنط ة ااصة بالنظر إلى نشاطهما المتزايد في
المحيط اإلقليمي ،وسلوكهما الدةلوماسي المتواصل مي أجل لعب أدوار طليعية في قارة إفرل يا ،والتي
تزار بمازوي هائل مي الثروات يؤهلها ألي تغوي المورد االساسي لصناعات العالم في المست ةل
ال رلب ،لهذا أضحت محور تنافس كةير ةيي الفاعليي الدولييي الغبار .والجزائر والم رب تر طها
عالقات قوية بال ارة االفرل ية باعتبارهما جزء ال يتج أز منها ،لغي بالم اةل العالقة ةيي الةلديي غير
طةيعية العتبارات معينة ،تت دمها قضية الصحراء ال ر ية (منذ  ،)1975ومسألة الحدود الم ل ة ةيي
الةلديي (منذ  ،)1994ولهذا ف د عملت كل مي الجزائر والمملغة الم ر ية االل السنوات األايرة
التي أع ةت تولي الرئيس عةد العزلز ةوتفلي ة الحكم في الجزائر و الملك محمد السادس العرش في
الم رب على ةناء سياسة إفرل ية قوامها تعميق وتنويع التعاوي الدولي مع ةلداي إفرل يا جنوب
الصحراء .واتجهت الدةلوماسية الجزائرلة والم ر ية للتغيف مع التطورات الظرفية الدولية المطةوعة
ةتزايد التنافس الدولي حول إفرل يا جنوب الصحراء وتيسير اقتناص الفرص التي توفرها؛ حيث سعت
إلى تعزلز تموقع كل مي الجزائر والم رب في ال ارة اإلفرل ية وادمة مصالحهما ،الشيء الذي جعل
التنافس هو المحدد األةرز في عالقة هذيي الةلديي ب ارة إفرل يا ،ولتضح ذلك مي االل قراءة في
المحددات السياسية واألمنية واالقتصادية لغل مي الجزائر والم رب اتجاه إفرل يا حتى يتسنى لنا فهم
طةيعة التنافس ةيي السياستيي الاارجيتيي الجزائرلة والم ر ية في ال ارة السمراء ،وعليه نطرح التساؤل
التالي :فيما تتمثل التوجهات الجديدة للسياستين الخارجيتين الجزائرية والمغربية اتجاه إفريقيا ؟.

27
املجلة الجزائرية للسياسات العامة -العدد  -10جوان 2016

التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية لكل من الجزائر واملغرب اتجاه إفريقيا :قراءة في املحدد األمني واملحدد االقتصادي.
عبد ملالك بلغربي

 أوال :طبيعة العالقات اإلفريقية للجزائر والمغرب.
نحاول مي االل هذا المحور التطرق إلى طةيعة العالقات ةيي كل مي الجزائر وافرل يا ،و يي
هذه األايرة والمملغة الم ر ية ،وهذا كمدال للدراسة في محاولة للوقوف على التوجهات الجديدة
للسياستيي الاارجيتيي الجزائرلة والم ر ية اتجاه افرل يا.
 :1 قراءة في مسار العالقات الجزائرية اإلفريقية
تعاني إفرل يا مي مشاغل عدة ،كالحروب والنزاعات والتالف االقتصادي والف ر والبطالة والتدال
األجنةي ،ومي ثمة فإي تةني مشاغل ال ارة وت اسمها مع شعو ها ي ع ضمي متطلبات االنتماء الجزائري
لهذا الحيز الج رافي األوسع .وهذا ما ترجمته السياسة الاارجية الجزائرلة األفرل ية في اطار مسارها
التحرر في إفرل يا
العام منذ أيام الثورة التحرلرلة والتي كانت مصدر إلهام ودعم لمعظم حركات
ّ
حد ذاته بحوادثه الغثيرة يشهد على هذا ،فمانديال –مثال -الزعيم
يردد الغثيروي ،و التارلخ في ّ
،هكذا ّ
قوي ًة ًّ
جدا
الجنوب االفرل ي و األي ونة العالمية الغةيرة نفسه تأثّر بالثّورة الجزائرلة و كانت عالقته ّ

ب ادتها و رموزها ،ولعل ما يؤكد هذا الغالم هو شهادته عام  1999حيي قال  " :إي الجزائر كانت

وستب ى قلعة الثوار األحرار والسند ال وي لغل الشعوب المناضلة مي أجل العدالة والحرلة ،ومواقفها
األصلية ترجمتها إلى اعطاء دعم واسهام مباشر في تحرلر ال ارة اإلفرل ية" ،1مي االل هذا االعتراف
لرئيس دولة إفرل ية مشهود لها بالنضال مي أجل مناهضة التميز العنصري ،ندرك تارلاية عالقات
الجزائر بالدول اإلفرل ية مي منطلق دعم الوعي السياسي والوعي الوطني لدى شعوب ال ارة اإلفرل ية،
كذلك الجزائر وقفت مع مصر في حرو ها الثالثة و الجزائر كانت على عالقة متينة جدا بكل مي
تتحرك و منهما كانت تصدر و تةث ةيانتها
تونس و الم رب ّإباي ثورتها التحرلرلة و منهما كانت ّ

طط و تُدال السالح و الم اوميي ،و الجزائر كانت كذلك على عالقة وثي ة
واذاعاتها و صحفها و تا ّ
الصحراء  ،و في هذا اإلطار ف ط ُيمكي فهم
بحركات
ّ
السوداء و افرل يا جنوب ّ
التحرر في افرل يا ّ
البعد التارلاي للعالقات الجزائرّلة اإلفرل ّية ،فالثّورة الجزائرّلة و صورتها التي الزالت مرسومة إلى

الرمزي األغةر الذي تحاول الجزائر استثماره في ةناء عالقات
اليوم في ذهي الغثيرلي هي الرأسمال ّ

 -1السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية  1962 -1954مرجعية لترشيد حاضر ومستقبل سياسة الجزائر
الدولية واإلقليمية ،الجزائر ،دار هوما للطباعة والنشر والتوزلع.2005 ،
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الديةلوماسي في ال ارة اإلفرل ية.
الدول اإلفرل ية و توسيع نفوذها و نشاطها االقتصادي و ّ
قوية مع ّ
ّ

ومي تمة فإي الغالم عي العالقات الجزائرلة اإلفرل ية ي ودنا مباشرة إلى استحضار بعض المحطات

التارلاية التي تم فيها التأم الروح التضامنية ةيي الجزائر والدول األفرل ية ،باإلضافة إلى إةراز بعض
مظاهر هذه العالقات التعاونية ةيي الجزائر وافرل يا ،وذلك مي االل الوقوف على التضامي الجزائري
األفرل ي في عدة قضايا.
يجمع معظم الماتصيي بالشأي االفرل ي أي العالقات الجزائرلة االفرل ية منذ ال دم كاي عنوانها
هو التعاوي والتضامي والمصلحة المشتركة ،إضافة إلى ذلك فالتعاوي الجزائري اإلفرل ي كاي متعدد
األوجه وال ايات ،فكاي تعاونا سياسيا إقتصاديا ،تجارلا ،ث افيا وحضارلا ،فأما سياسيا ف د عملت
الجزائر مي أجل إيجاد تضامي فعلي وتعاوي ةيي الدول اإلفرل ية ،ويظهر بصورة جلية مي االل
مساندتها لحركات التحرر في إفرل يا وباقي مناطق العالم ،و كذلك في دعوتها للتحرر اإلقتصادي
والمطالبة بالتالص مي التبعية للعالم الاارجي ،مي االل مناداها ةإرساء قواعد نظام إقتصادي
عالمي جديد ،كذلك يةرز البعد اإلفرل ي للسياسة الاارجية الجزائرلة مي االل إعتراف بعض الدول
ةبعضها بفضل المجهودات التي ةذلتها الجزائر ،وااصة إعتراف الم رب بمورلتانيا ،حيث ال زال
التارلخ يذكر هذا الدور الذي لعةته الجزائر في المنط ة اإلفرل ية ،هذا الدور هو الذي دفع الجزائر
إلى إةرام المصالحة ةيي الجمهورلة العر ية الصحراوية ومورلتانيا ،والى إةرام معاهدة الوفاق ةيي هذه
األايرة وتونس والى تثميي العالقة ةينهما و يي جمهورلة التشاد والنيجر ومالي وجيرانها ،واحالل
الوئام ةيي ةركينا فاسو ومالي ،كما عملت الجزائر على إعداد ميثاق يهدف إلى ال ضاء على سياسة
الميز العنصري واعداد الئحة تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة االرهاب والتعاوي ةيي الدول االفرل ية2؛
هذا وال يافى أي الجزائر عادت إلى الساحة الدولية مي الةوابة األفرل ية ،وذلك باحتضاي الجزائر
لل مة ال 35لمنظمة الوحدة اإلفرل ية ،وتوقيع اتفاق السالم ةيي إثيو يا وايرلترلا في  12ديسمةر عام
 ،2000كانت السياسة الاارجية الجزائرلة قد ح ت قفزة نوعية نحو الساحة الدولية مي الةوابة
االفرل ية ،هذه األايرة تشكل مجال حيوي مهم في نشاط وتفاعل السياسة الاارجية في اقليمها ال اري،
كيف ال  ،وبفضل هذيي الحدثيي اإلفرل ييي المهميي ،عادت السياسة الاارجية الجزائرلة إلى الساحة
 -2حسيي فرلحة ،التعاون بين الجزائر والدول اإلفريقية " أفاق وطموح"  ،مجلة الح ي ة ،جامعة أدرار ،ةدوي رقم ،2005 ،ص
.203
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الدولية بعد أفولها ل رابة ع د مي الزمي ،نظر لألحداث التي مرت ةها الجزائر دااليا وانعكاس ذلك
على صورتها الاارجية ،غير أنه وبفضل إفرل يا استرجعت صورتها الت ليدية.
 :2 قراءة في مسار العالقات المغربية اإلفريقية
إي عالقة المملغة الم ر ية مع افرل يا ليست وليدة اليوم ،ةل هي طوللة وقديمة عةر التارلخ،
غير أي اإلهتمام كاي مباش ار وأساسيا منذ اإلعالي عي است الل الم رب سنة  1956حتى األي،
ف تارلخ العالقات الم ر ية اإلفرل ية يعد مثاال بار از إلغتشاف درجات تأثر أقدمية تلك العالقات على
ال رار الاارجي الم ر ي ،الذي يهدف إلنعاش وتدعيم عوامل التعاوي والتآزر والسالم داال ال ارة
السمراء ،و الحد ما أمكي مي عوامل النزاع والتالف.3
ففي الفترة الممتدة ما ةيي ( )7-3جانفي ُ 1961ع د مؤتمر بالدار الةيضاء ، 4دعا إليه الم رب

مجموعة مي الزعامات اإلفرل ية والعر ية ممي كانت محسوبة على التيار الت دمي؛ حيث باإلضافة
إلى المضيف الملك محمد الاامس ،حضر كل مي الرئيس جمال عةد الناصر عي مصر ،والرئيس
كوامي نكروماه عي غانا وفرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجزائر والرئيس موديةو كيتا عي
مالي ،والرئيس أحمد سيكو توري عي غينيا…* ،وهو المؤتمر المسمى بمجموعة الدار الةيضاء.
كاي المؤتمر يتجه إلى وضع استراتيجية موحدة مي جهة ،لمساعدة باقي حركات التحرر على
الوصول إلى االست الل ،ومي جهة أارى استغمال اإلعداد لمشروع الوحدة اإلفرل ية .شكل مؤتمر
الدار الةيضاء  1961لةنة أساس نحو المشروع الذي تم تأهيله سنة  1963مع إنشاء منظمة الوحدة
اإلفرل ية بأديس أبابا ةإثيو يا.

5

 -3الحاج محمد غومرلس ،السياسة الخارجية المغربية مقاربة إبستيمولوجية وتجريبية ،مطبعة دار ال الم للطباعة والنشر
والتوزلع ،الر اط ،الطبعة األولى  ،2001ص .11
- Ahmed Balafrej, « La charte de Casablanca et l’unité africaine », le Monde Diplomatique,

4

juin 1962.
*
شاصيا عي ملك ليةيا إدرلس األول ،كما غاب
 باإلضافة إلى مي ُذكر ،حضر مؤتمر الدار الةيضاء :عةد ال ادر عالم ممثالًً

عي الل اء الوزلر األول للغون و باترلس لمومبا والذي تم اعت اله ةةلده في تلك األثناء وتم االن الب عليه واغتيل بعد أسةوعيي مي
المؤتمر.

- Abdelkhaleq Berramdane, Le Maroc et l’Occident: 1800-1974, KARTHALA Editions, Paris

5

1987, pp. 145-161 .
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بعد ذلك استمر الم رب يهتم بضرورة حضور ال ارة في سياسته الاارجية ،ااصة أنه ظل
طيلة الستينات مي ال ري الماضي في صراع مع إسبانيا تحت حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو مي
أجل تحرلر ما تب ى مي األراضي الم ر ية تحت إمرة االستعمار اإلسباني .لتأتي قضية الصحراء
ال ر ية سنة  ، 1975والتي ةدأت المناورات حولها منذ  ، 1961مع تشكيل الةوليسارلو كحركة
تحررلة مدعمة مي الع يد ال ذافي أوالً .وأدى إقتسام الم رب للصحراء ال ر ية مع مورلتانيا في
الةداية( 6بموجب اتفاقية مدرلد الثالثية ةيي كل مي اسبانيا والم رب ومورلتانيا) إلى ظهور شرخ كةير
في العالقات الم ر ية اإلفرل ية ةيي مؤلد ومعارض للطرح الم ر ي ،وصراعات قوية في المجال،
أدت في النهاية إلى اعتراف منظمة الوحدة اإلفرل ية ةي”الجمهورلة العر ية الصحراوية الديم راطية”
كعضو كامل العضوية7؛ الشيء الذي دفع بالم رب إلى م ادرة منظمة الوحدة اإلفرل ية سنة 1984
لغي ورغم إنسحاب الم رب مي منظمة الوحدة اإلفرل ية ساب ا واالتحاد اإلفرل ي حاليا ،ف د
إسطاع وبشكل قوي الحفاظ على عالقات متميزة مع معظم الدول اإلفرل ية ،وال شكا أي تحوال واضحا
قد حصل في عالقة الم رب بمحيطه اإلفرل ي لغنه يب ى بحاجة إضافية تمكنه مي إستعادة موقعه
الح ي ي ول د شهد البعد اإلفرل ي إهتماما ملحوظا االل السنيي األايرة وعلى جميع المستويات سواء
منها السياسية أواالجتماعية واالقتصادية.8
هذا ولولي الم رب إهتماما أغثر للدول األفرل ية نظ ار إلنتمائه العميق لهذه ال ارة ،وهذا المعطى
مكي الم رب مي أي يكوي الدولة العر ية التي صدرت دستورها بصفتها اإلفرل ية وتؤكد وتلتزم ةت وية
عالقات التعاوي والتضامي مع الشعوب والةلداي اإلفرل ية وال سيما مع ةلداي الساحل والصحراء، 9
واهتمام الدةلوماسية الم ر ية ب ضايا ال ارة اإلفرل ية لم يأتي مي فراغ ،ةل راجع لمحورلة ال ارة في

 -6االد الشكراوي “السياسة ال ر ية في افرل يا :المصالح الحيوية و الحسابات االقليمية و الدولية  ،م ال منشور في 08 / 07
 ،2014 /على الموقع  ،file:///E:/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B :يوم / 04 / 10
.2017
 -7المرجع نفسه.
 -8محمد كردل ،السياسة الخارجية المغربية في ظل الدستور الجديد ،رسالة لنيل دةلوم الدراسات العليا المعم ة في ال انوي العام
 ،كلية العلوم ال انونية واإلقتصادية ،واإلجتماعية ،ظهر المهراز –فاس -الم رب ،2013 ،ص .86
 -9أنظر دباجة الدستور الم ر ي الجديد .2011
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الدةلوماسية الم ر ية ،كما أنها تحتوي على مصادر واسعة مي المعادي والمواد األولية والطاقية. 10
هذا وتؤكد عوامل أارى بشكل ال يدع مجاال للشك بأي العالقات الم ر ية اإلفرل ية ليس عالقات
مستحدثة ةل قديمة وراس اة في التارلخ ،رغم ما يمكي أي ي ال عي هذه العالقة سلبا أو إيجابا ،فهو
تعاوي ضروري ال غنى عنه ،ألنه تعاوي يستهدف التصدي لتحديات إقتصادية وسياسية واجتماعية
وث افية ،والتي باتت إحدى ال وى الدافعة للصداقة والتضامي واألاوة الم ر ية اإلفرل ية تضامي مةني
على فلسفة تضامنية جنوب – جنوب ،رغم محدودية نتائجها األنية.11
إذي فالعالقات الم ر ية اإلفرل ية قديمة ومتجذرة ،وقد أغد ذلك الملك الراحل الحسي الثاني حيي
شبه الم رب بشجرة جذروها الم ذية في إفرل يا ،وهذا يةي قدم وأهمية العالقات الم ر ية اإلفرل ية
المةنية على التعاوي والتضامي المشترك عةر التارلخ ،مي جهة أارى ف د مرت العالقات الم ر ية
اإلفرل ية بمراحل ماتلفة تميزت أحيانا بال وة وأحيانا أارى بالضعف والتراجع ،فمنذ است الل الم رب
إلى غاية  1984كانت طةيعة العالقات ةيي الطرفيي قوية ،غير أنه وبعد إعترف منظمة الوحدة
األفرل ية بعضوية الجمهورلة العر ية الصحراوية ،انسحةت الم رب مي المنظمة في سنة ، 1984
وبالتي تراجع دور مكانة الم رب في ال ارة اإلفرل ية  ،كما تدهورت عالقته بالعديدة مي الدول اإلفرل ية
التي قررت االعتراف بحق الشعب الصحراوي في ت رلر المصير  ،وهنا ارتغب الم رب اطئ كةير
بحسب العديد مي المحلليي والماتصيي الم ر ييي لما انسحب مي منظمة الوحدة اإلفرل ية ،غير إنه
ومع وصول الملك محمد السادس للعرش سنة  1999غير ةوصلة الم رب بالتوجه نحو إفرل يا،
حيث ح ق قفزة نوعية في طةيعة العالقات مع العديد مي الدول اإلفرل ية في جميع المجالت أةرزها
المجال االقتصادي .و تالي كاي لزاما عليه العودة إلى كرسييه الشاغر منذ قرابة  23سنة وهو ما
كاي له ،إذ عاد الم رب إلى المنظمة اإلفرل ية ةتسمية جديدة تحت اسم اإلتحاد اإلفرل ي.

 -10علي شفيق العمر  ،العالقات الدولية في العصر الحديث مع اإلشارة للدور اإلفريقي ،مطبعة المعارف الجديدة ،طبعة
 ،1981ص .15
 -11محمد كردل ،السياسة الخارجية المغربية في ظل الدستور الجديد ،مرجع ساةق ،ص .85
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 ثانيا :المحدد األمني كأولوية في التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الجزائرية اتجاه
إفريقيا.
األمنية الث يلة و الحارقة  ،فالجوار المباشر للجزائر سواء
تحاصر الجزائر العديد مي الملفات
ّ

الم ار ي أو الساحلي الصحراوي ،عرف تحوالت سياسية واضطرابات أمنية اطيرة ،فرضت على
الجزائر وضع هذه المنط ة في سلم أولويات أجندات سياستها الاارجية.ةدءا بمشكلة الطوارق فأزمة
شمال مالي ،ثم مشكلة تنامي الجماعات اإلرهاةية واإلجرامية في منط ة الساحل والصحراء اإلفرل ية،
الر يع العر ي و ما أع ب ذلك مي
كل مي تونس و ليةيا ع ب أحداث ّ
ووصوال الى أزمة الحدود مع ّ
انفالت أمني في الةلديي ااصة في ليةيا و معضلة انتشار السالح ةيد الميليشيات المرتبطة ةتنظيمات

الدولة الليةية و عدم قدرتها على ضبط السالح والسيطرة
جهادية في المنط ة يوازله ضعف كةير ّ
ّ

دال في
على الحدود .تحاول الجزائر اللعب على حةل الموازنة ةيي حماية أمنها و حدودها وعدم التّ ّ

للدول المجاورة لما في ذلك مي تبعات سياسية و ديةلوماسية و حتى أمنية اطيرة.
الداالية ّ
الشؤوي ّ
 :1 من مشكلة الطوارق إلى أزمة شمال مالي:
 أ :مشكلة الطوارق

طوارق في المنط ة
طوارق مي أع د المسائل
األمنية بالنسبة للجزائر ،فأزمة ال ّ
تُعتةر مشكلة ال ّ
ّ
طوارق ةيي كثير مي الةلداي ،و في
تعود الى الفترة االستعمارلة و ترسيم الحدود الذي قسم شعب ال ّ
منط ة صحراوية يصعب مراقةتها بصفة دائمة و دقي ة ،إضافة الى تداالها مع قضايا التهرلب
المادرات و ااصة مع ملف ال اعدة في الم رب اإلسالمي والجماعات المسلحة األارى.
والسالح و
ّ
طوارق في العديد مي المناسبات ومنهجها "الوقائي" مي
ورغم محاوالت الجزائر إلحتواء أزمة ال ّ
اقتصادية توصف
تنموية و
طوارق الجزائرليي في مدي بالجنوب ومحاوالت
االل محاولة توطيي ال ّ
ّ
ّ
مرة مي قةل مالي وتشاد ااصة اتهامات ةدعم وتسهيل
بالضعيفة ّ
ّ
كل ّ
،فإي الجزائر كانت تواجه في ّ
طوارق انطالقا مي أراضيها  .إال أي ذلك لم يمنع الجزائر مي لعب دور الوسيط
التحركات العسكرلة لل ّ
ّ

في هذا الملف في العديد مي المرات ،ففي مالي قادت الجزائر مجموعة مي الل اءات ةيي األطراف
المتنازعة كاي أةرزها ل اء تمنراست المنع د في  6جانفي  1991والذي فشل بسةب تعنت األطراف

المعنية بالنزاع مي جهة ،ثم التأثير ال وي الذي مارسته فرنسا إلفشال الل اء بحجة عدم مشاركتها في
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صياغته ،12ثم ااضت الجزائر وساطة جديدة توجت بالتوقيع على اتفاقية باماغو  1992والتي
فشلت هي األارى ،ثم ل اء تمنراست الثاني في جواي  1994الذي جاء لمتابعة وتطةيق اإلجراءات
التي أقرها ل اء الجزائر في ماي  1994والذي يعتةر المرجع األساسي لتطةيق اتفاقيات السالم ةيي
الطوارق والسلطات المالية بالتحديد  ،13وتوج الل اء األاير باإلعالي الرسمي عي انتهاء النزاع في
شمال مالي  26مارس  ، 1996أيي نظمت الحكومة المالية على إثره بمنط ة تمبكتو حفل" شعلة
السالم "اجتمع فيه جميع الفرقاء وأُتلفت االله كل األسلحة التي جمعت في هذا النزاع.14
كما لعةت الجزائر كذلك دور الوساطة عند اشتداد الصراع سنة  2006ةيي مالي و المتمرديي
الطوارق وقد أفضت هذه الوساطة إلى التوقيع على اتفاق سالم بالجزائر في جوللية  2006ةيي
الحكومة المالية ومتمردي حركة" تحالف  23مايو مي أجل الت يير" .15وقد أشرف الرئيس الجزائري
عةد العزلز ةوتفلي ة على هذه الوساطة ،مما يدل على إهتمام الجزائر على أعلى المستويات ب ضية
الطوارق ،وعلى إدراك صانع ال رار الجزائري للتهديد الذي يشكله تأزم األوضاع في دول الساحل
على األمي ال ومي الجزائري.
 ب :أزمة شمال مالي
ةدأت األزمة ةتمرد الطوارق في الشمال على الحكم المركزي ،ثم تطورت إلى أبعاد أمنية أارى
بعد تحول هذه المنط ة إلى مالذ للعديد مي الجماعات اإلرهاةية التي صارت تهديدا إقليميا ودوليا،
ولتتع د أغثر فيما بعد بفعل التدال األجنةي ب يادة فرنسا التي أالطت األمور أغثر.
- Accord sur la cessation des hostilités ,« le gouvernement de la république du Mali d’une

12

part et le
Mouvement populaire de l’Azaouad et le Front Islamique Arabe d’autre part», Tamanrasset,06
Janvier 1991.
- Modibo Keita, «la résolution du conflit touareg au Mali et au Niger», Chair Raoul

13

Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, Canada, note de recharge du GRIPCI, n 2002,
pp20-22.
 -14الحاج ولد إة ارھيم ،أزمة شمال مالي...انفجار الداخل وتداعيات اإلقليم ،مركز الجزلرة للدراسات(سلسلة ت ارلر) 19 ،فيفري
 .2012على الموقع  ،http://studies.aljazeera.net/reports/2012/04/20126310429208904.htm :يوم / 12
.2017 / 10
- Accord d’Alger pour la restauration de la paix, de la securite, et du développement dans

15

la région de kidal, fait à Alger 4 juillet 2006.
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ل د كاي موقف الجزائر الرسمي مي أزمة شمال مالي هو أولوية الحل السياسي لألزمة ةيي
الحكومة المالية وقبائل الطوارق دوي إشراك الجماعات اإلرهاةية التي شاركت في عملية االنفصال،
كما أي معالجة األزمة يكوي في إطار دول الساحل اإلفرل ي دوي تدال أجنةي وهي تتعارض ةذلك
مع الرؤية الفرنسية في حل األزمة ،حيث ترى فرنسا أي الوضع في منط ة الساحل اإلفرل ي أصبح
اطي ار ألنه تم ألول مرة سيطرة جماعات إرهاةية على مدي بأغملها مما يتطلب تداال أجنةيا وهو
ما رفضته الجزائر.16
وظلت الجزائر تدعم ايار الحوار السياسي لحل األزمة في شمال مالي ،لذلك حرصت على
الحفاظ باتصاالتها مع ماتلف األطراف ،كما قامت بع د  ،اجتماع ةيي ممثلي المجتمع المدني في
مالي لتفعيل الحوار السياسي في جواي  ،172013ثم أشرفت على ع د جلسة حوار ةيي عدد مي
الجماعات التي تمثل المتمرديي الطوارق في شمال مالي نهاية شهر جانفي  2014كالحركة العر ية
األزوادية ،والمجلس األعلى ألزواد ،تم االتفاق االلها على أرضية مشتركة إلعادة إطالق
المفاوضات مع حكومة باماغو حول األزمة في الشمال.18
وواصلت الجزائر جهودها في اإلشراف على المسار التفاوضي ةيي الفرقاء المالييي ،ففي جوللية
 2014احتضنت ل اء ةيي الحكومة المالية ومنس ية الحركات األزوادية ،وبمشاركة دولية مشكلة مي،
المنظمة اإلقتصادية لدول غرب إفرل يا ،اإلتحاد اإلفرل ي ،األمم المتحدة ،اإلتحاد األورو ي ،منظمة
التعاوي اإلسالمي ،إضافة إلى ةوركينافاصو ،مورلتانيا ،النيجر وتشاد ،كأعضاء في فرلق الوساطة.
تهدف ارلطة الطرلق التي تمت المصادقة عليها مي جميع األطراف ،في  24جوللية 2014
بالجزائر ،إلى التوصل إلى اتفاق سالم شامل ومستديم ،يفضي إلى حل نهائي لألزمة ةيي باماغو

-«Alger et Paris ont des feuilles de route divergentes sur le règlement de la crise malienne»,

16

Maghreb Emergent, 13 Juillet 2012.
– Jean- pierre Chevènment, Larcher (Gérard)ets(Sénateurs),«Sahel :pour une approche

17

global», rapport d’information, n 720, sénat , France, juillet 2013, p 160.
 -18علي األنصاري ،العاھل المغربي يستقبل أغ الشريف قبيل زيارة مرتقبة إلى تمبكتو ،مقال منشور على الرابط التالي:
 ، http://h-azawad.com/ar/?p=15452/31/01/2014يوم .2017 /05 / 22
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والطرف األزوادي19.على طاولة المفاوضات ثالث ن اط تتعلق باالعتراف المتبادل ةيي الحركات
األزوادية والحكومة المالية ،بشأي الوحدة التراةية – .مشاركة الطوارق في الحكومة والمؤسسات
الرسمية المالية – مكافحة اإلرهاب والتنمية في مناطق شمال مالي.20
هذا وقد واجهت الوساطة الجزائرلة في األزمة في شمال مالي ،صعوبات وعراقيل عديدة .بعضها
شكلية وأارى في العمق ،لغي بالرغم مي كل الصعاب يمكي ال ول أي الجزائر قد نجحت في مساعيها
هذه ،إذ توجت وساطتها ةتوقيع اتفاق في  .2015فما قامت به الدةلوماسية الجزائرلة ،يعد نجاحا
سياسيا للجزائر ،وايذانا بعودتها إلى الساحة اإلفرل ية مي باةها الواسع.
إذي يعكس موقف الجزائر مي تطورات األزمة في شمال مالي ،مدى تمسك الجزائر بمبادئ
سياستها الاارجية .ف د نادت دائما بالحلول السلمية لألزمة ،إذ رفضت التدال الفرنسي وحاولت
م اومته إلى الرمق األاير .كما رفضت المشاركة في مالح ة الجماعات اإلرهاةية المنتشرة في شمال
مالي ،متذرعة بمةدأ عدم مشاركة الجيش الجزائري في أية عمليات عسكرلة اارج التراب الوطني.
غير أي هذا الموقف األاير ،نتج عنه ردود أفعال داالية ودولية ،طالةت الجزائر بضرورة مراجعة
هذا المةدأ والتالي عنه ،وذلك نظير التطورات التي شهدتها الساحة اإلقليمية الم ار ية والساحلية،
وانتشار اإلرهاب والتهرلب على حدودهاي والذي لم تعد تغفي معه الحلول الوطنية المنفردة ب در ما
يتطلب تعددية األطراف والتعاوي اإلقليمي.
 :2 اإلنتفاضة الشعبية في تونس.
تعتةر تونس ن طة انطالق قطار "الر يع العر ي" حيث شكلت التحوالت السياسية في تونس تحد
أمني بالنسبة للسياسة الاارجية الجزائرلة .كيف ال واالضطرابات التي صب ت المرحلة االنت الية في
تونس ،وما ترتب عنها مي ضعف في األجهزة األمنية ال سيما في ظل حكم (الترويكا ةزعامة حزب
النهضة) ،وهو ما أر ك صناع ال رار في الجزائر ،ف د وجدوا أنفسهم في مواجهة تهديدات جديدة مي
الجهة الشرقية ،إذ عرفت الحدود الجزائرلة-التونسية انتشار للجماعات اإلرهاةية (في جبال الشعانةي)
 -19سيدي عمر ةي شيانا" .المفاوضات المالية-األزوادية في الجزائر :قراءة في وثائق المفاوضات وسيناريوهات
المستقبل" ،مركز الجزلرة للدراسات29 ،ديسمةر .2014
 -20مي موقع قناة العر ية االلغتروني .الجزائر :جولة ثانية من مفاوضات السالم في شمال مالي.
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وأةرز هذه الحركات المتطرفة/اإلرهاةية ،هي حركة أنصار الشرلعة .حيث تم حضر نشاط هذا التنظيم
وتصنيفه كجماعة إرهاةية ،إذ أعلي رئيس الحكومة التونسية علي العرلض تصنيف جماعة "أنصار
الشرلعة" السلفية الجهادية "تنظيما إرهاةيا" واصدار مذكرة جلب دولية ضد مؤسسها سيف هللا ةي
حسيي ( 48عاما) المكنى ةي"أةو عياض" لي"ضلوع" الجماعة في أعمال "إرهاةية" ةتونس ،21إذ قام
تنظيم أنصار الشرلعة ،بعدة مواجهات مع عناصر األمي التونسية راح ضحيتها العشرات مي أفراد
الجيش ،وال يام ةتفجيرات في المناطق الحدودية مع الجزائر ،منها تدمير آليات عسكرلة ..فضال عي
ذلك ،ف د كاي لل اعدة في الم رب اإلسالمي حضو ار في الساحة التونسية ،ف د قامت ةهجوم على
منزل وزلر الداالية التونسي لطفي ةي جدو.22
نسةيا م ارنة ةنظيره مع ليةيا فإي الجزائر لم تغي بمنأى
و رغم التّنسيق األمني الثنائي المرتفع ً

عي هذه األحداث مي االل المواجهة المباشرة في م ّرات كثيرة مع إرهاةييي متسلليي مي الجانب

التّونسي أو العكس؛ فضال عي انتشار االرهاب في تونس ،ف د انتعش التهرلب على الحدود التونسية-
الجزائرلة ،ظاهرة التهرلب مي الجزائر إلى دول الجوار عةر الحدود؛ ليست ظاهرة جديدة .غير أنها
تفاقمت بشكل كةير في السنوات األايرة ،مع التداعيات السلةية للر يع العر ي ،وانكشاف الحدود الةرلة
للغثير مي الدول المجاورة للجزائر ومنها تونس .فالحدود الجزائرلة-التونسية ،وبسةب ضعف الجهاز
األمني التونسي ،باتت تعرف حركة كثيفة جدا للتهرلب ،وبكل أشكاله ااصة الوقود وماتلف المواد
ال ذائية.
 :3 األزمة الليبية
كاي موقف الجزائر واضحا مي االنتفاضة الشعةية في ليةيا والتي تدال فيما ما عرف ةثورات
الر يع العر ي ،حيث نددت مي اللجوء إلى العنف داال ليةيا  ،كما دعت إلى حوار شامل ةيي
ماتلف األطراف الفاعلة ،حيث جاء موقف الجزائر اتجاه األزمة الليةية مي منطلق المحدد األمني

 –21تونس :أنصار الشريعة "تنظيم إرهابي" سكاي نيوز عر ية  ،في  ،2013/08 /27على الرابط التالي :
 ،/https://www.skynewsarabia.com/web/article/410071يوم .2017 /09 /07
-Internationale crisis groupe. « La tunisie des frontiéres: terrorisme et polarisation

22

regionale». Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord N°41, 21 octobre 2014. P 3.
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والمتمثل أساسا في التاوف الجزائري مي تلك التداعيات األمنية التي قد تنجر عي التدال العسكري
والمتمثلة أساسا في انتشار المليشيات المسلحة ،تهرلب األسلحة ،ت وية الجماعات اإلرهاةية في
المنط ة ،مشكلة الالجئيي ،إضافة ذلك المةدأ مي مجموعة المبادئ التي ت وم عليها السياسة الاارجية
الجزائرلة أي عدم التدال في الشؤوي الداالية واحترام سيادة الدول ،23غير أي المحدد األمني هو
مهيمنا في السياسة الاارجية الجزائرلة تجاه األزمة ،كيف ال والتاوف الجزائري مي
الذي يظل
ً
التدال العسكري في ليةيا كاي في محله؛ فالتدال العسكري مي قةل الحلف األطلسي عام 2011
ساهم بطرل ة مباشرة في إس اط نظام ال ذافي ،ولغي أيضا ساهم في انهيار الدولة الليةية التي دالت
في حرب أهلية ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا ،وهو ما كاي له تداعيات سلةية على أمي دول المنط ة
بفعل حركة الالجئيي ،انتشار األسلحة ،تنامي ظاهرة اإلرهاب في المنط ة على غرار االعتداء التي
شهدته الجزائر على المركب ال ازي في تي نتورلي مطلع عام . 242013
تعد الجزائر مي أغثر المتأثرلي مباشرة باألزمة الليةية ،اصوصا على الصعيد األمني ،بحكم
التماس الج رافي ،فالحدود ةيي الةلديي طوللة جدا وغير متحكم فيها بالشكل المطلوب .هذا ما دفع
الجزائر لالناراط ب وة في الملف الليةي ،وعرض الوساطة للمساهمة في تسوية سلمية ودرء أي تدال
أجنةي .فع ب ال ضاء على نظام ال ذافي والتدال العسكري ال ر ي ،الذي تم على أةواب الجزائر؛
الق انعكاسات أمنية وسياسية اطيرة على الجزائر ،ااصة مع طول حدود الجزائر مي هذه الجهة
( حوالي 900كلم) ،إذ تفاقمت عمليات التهرلب بشتى أنواعها عةر هذه الحدود ،مي طرف طوارق
ليةيا ااصة نحو الجزائر ومالي .فضال عي ذلك ،ف د شهدت المنط ة ااصة إليزي وطاسيلي ،تسلل
الغثير مي العناصر اإلرهاةية واإلجرامية ،التي شكلت انش اال بال ا للجزائرليي .ورغم التصرلحات
المتبادلة مي طرف سلطات الةلديي على اإلتفاق حول تأميي الحدود ،غير أي غياب الث ة ةدا واضحا

 -23عةد النور ةي عنتر "،العالقات الجزائرية الليبية بعد القذافي :االستقرار أوال  ".ت ارلر مركز الجزلرة للد راسات  ،م ال
منشور في  2016 / 11 / 04على الرابط :
 ، http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/09/2011967364431247.htmlيوم .2017 /05 / 10
 -24عةد النور ةي عنتر ،الجزائر وامتحان األزمة الليبية ،م ال منشور في  2014 / 09 / 20على الموقع التالي :
 ، www.alaraby.co.uk/opinionيوم .2017 / 06 / 17
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ةيي الجانةيي .سيما الطرف الليةي ،والسةب في ذلك يعود ل ياب قوة واحدة مسيطرة على الوضع في
ليةيا ،فاألمر رهيي صراع ميليشيات.25
 أ :جهود الوساطة الجزائرية في األزمة الليبية
ومع التطورات الجديدة التي شهدتها األزمة الليةية ةداية مي جوللية  2014وان سام الحكومة
إلى سلطتيي متناحرتيي ،دعت الجزائر إلى مصالحة وطنية مي االل عملية شاملة تجمع كل
الاصوم ،بمي فيهم اإلسالمييي وقيادات النظام الساةق باستثناء المليشيات والجماعات اإلرهاةية التي
ترفض الداول في العملية اإلنتااةية على غرار أنصار الشرلعة وتنظيم الدولة اإلسالمية والجماعات
المرتبطة ةتنظيم ال اعدة .26هذا وقد رفضت فكرة التدال في ليةيا ةدعوة محار ة الجماعات اإلرهاةية
في ضوء تصاعد حدة العنف والصعود ال وي لتنظيم داعش في ليةيا ألي التدال لي ينجح إذا ما
كاي لنصرة فرلق على أار في ظل حالة اإلن سام الشديدة التي يعيشها المجتمع الليةي فهو سيحول
هذه ال وات إلى طرف أار في النزاع وسيستدعي تدال أطراف إقليمية أارى وتصبح البالد ميدانا
للصراعات الدولية ولي يتحكم أةنائها في سير الصراع ولي يكوي لهم ال درة على توجيهه وال على
إنهائه ألي التدال الناجح هو الذي يأتي بمواف ة كل أو غالةية ال وى السياسية وتغوي له أهداف
محددة وواضحة وال تغوي التدال أجندة ااصة ةها لي ينجح التدال إال إذا كاي هناك قةول له لدى
غالةية مواطني الدولة.27
حاولت الجزائر اإلستفادة مي الوساطة الناجحة في الحوار ةيي المالييي التي أدت في 1مارس
 2015إلى توقيع اتفاق سالم  ،حيث أطل ت مسار للحوار بالتعاوي مع بعثة األمم المتحدة بالجزائر
منذ شهر مارس  ،2015إذ تسعى الجزائر إلى التوصل إلى حل سياسي ي وم على إشراك جميع
األطراف ل طع الطرلق أمام المجموعات الجهادية وتجنب المزلد مي التدال األجنةي في أي واحد،
-Flavien Bourrat. « L’impact de la crise libyenne sur les autres pays du Maghreb ».

25

Dans, Reflexions sur la crise libyenne. Sous la direction de; Pierre razoux. IRSEM, N° 27, 2013.PP
39-41.
 -26مجموعة األزمات الدولية ،الجزائر و دول الجوار ،ت رلر الشرق األوسط رقم  ، 164ةتارلخ  12أغتو ر  ، 2015ص .11
 –27عطية صالح األوجلي ،حول التدخل العسكري األجنبي ،م ال منشور على الموقع :
 ، http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/87850يوم .2017 / 08 / 28
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و هدف ةناء مؤسسات الدولة وال درة على السيطرة على حدودها ،وظلت الجزائر تلتزم الحياد رسميا
حيال اإلطاحة ةنظام معمر ال ذافي رغم اتهام البعض لها باالنحياز لنظام ال ذافي ومعارضة تدال
حلف الشمال األطلسي سنة .282011
ع دت في الجزائر ثالث جوالت منفصلة مي المحادثات ةيي مارس وجواي  ،2015بالتوازي مع
المسارات السياسية الرئيسة التي ع دت في مدينة الصايرات بالم رب ،حيث حضر ممثلي األحزاب
السياسية الم ر ية والنشطاء السياسييي الليةييي وكذلك أغلب "أمراء الحرب"  ،وتضمنت المحادثات
مناقشات حول سةل الدفع قدمها بعملية الحوار باإلضافة إلى عملية التحول الديم راطي وقضايا
مكافحة اإلرهاب ومواجهة االحتياجات اإلنسانية للسكاي كما عةر المشاركوي عي دعمهم للمسار
السياسي الرئيسي ودعوا إلى إيجاد حل سلمي لألزمة السياسية والمؤسسية في البالد  ،وقد ثمي
البعوث األممي إلى ليةيا ةرناندينيو ليوي اإلجتماع الثالث في  03جواي  2015ووصف هذا الحوار
بالجوهري مؤكدا على ضرورة الوصول إلى مشروع إتفاق م ةول مي طرف كل الليةييي ،كما طالب
المشاركوي االل هذا اإلجتماع جميع الفرقاء الليةييي إلى ةذل المزلد مي المجهودات وال يام بالتنازالت
الالزمة للتوصل التفاق مي شأنه إنهاء األزمة المتعددة األبعاد في ليةيا.29
كما ع دت اجتماعات ثالثية تظم مصر وايطاليا كأحد األطراف اإلقليمية الفاعلة ةداية مي أفرلل
 2015حيث حاولت اقناعهم بضرورة اإلعتماد على الحل السياسي كمارج وحيد لألزمة الليةية رغم
وجود االف ةينها و يي مصر حول مسألة التدال العسكري ،كما ع دت الجزائر سلسلة اجتماعات
لوزراء اارجية دول جوار ليةيا حيث شارك فيها كل مي مصر  ،تشاد ،النيجر ،تونس ،الجزائر وليةيا
حيث أغد المشاركوي في اإلجتماع األاير " 1ديسمةر  2015بالجزائر أي الحل السياسي على النحو
الذي إقترحته األمم المتحدة يمثل قاعدة تضمي تسوية دائمة لألزمة الليةية وتمكي مي الحفاض على
سيادة الةلد ووحدته وسالمة ترابه ولحمته الوطنية ،وجددوا قناعتهم أي غياب حل لألزمة يصب في
مصلحة اإلرهاب بماتلف شبكاته ذات الصلة بالجرلمة المنظمة وكل أشكال التهرلب العاةر للحدود،

 -28مجموعة األزمات الدولية ،الجزائر و دول الجوار ،مرجع ساةق ،ص .10
 –29و ازرة الاارجية الجزائرلة ،الحوار الليةي الشامل  :إاتتام أش ال االجتماع الثالث ل ادة ورؤساء األحزاب والنشطاء الليةييي
بالجزائر ،م ال منشور على الموقع التالي ، http://www.mae.gov.dz/news_article/3124.aspx :يوم .2017 / 08/ 12
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سيما تلك المتعل ة بالمادرات واألسلحة والم اتليي االجانب والهجرة غير الشرعية ،والتي تشكل تهديدا
ألمي واست رار ليةيا ودول المنط ة".30
هذا وتواجه الوساطة الجزائرلة تحديات جمة ،ااصة ما تعلق ةتع يدات الوضع األمني والسياسي
الليةي ،وصعوبة جمع الفرقاء المتناحرلي على طاولة واحدة للحوار ،ااصة أي بعض التشكيالت
غير متحمسة للدور الجزائري ااصة اللواء المت اعد اليفة حفتر ،والفرلق الموالي له .فضال عي
ذلك ،الموقف السلةي لبعض دول الجوار كمصر )*(وما يشاع مي دعمها للجنرال اليفة حفتر،
وبعض دول الاليج .باإلضافة إلى فرنسا ،الساعية دوما إلضعاف واجهاض الوساطة الجزائرلة،
والتي تلمح دائما إلى إمكانية توجيه ضر ة عسكرلة تحت ذرلعة مكافحة اإلرهاب ،وصوال
إلى التحركات المصرلة الروسية المكثفة بالشرق الليةي الداعمة لحفتر ،والتي تاشى الجزائر مي أي
تؤثر على موازلي ال وى حال تعديل اتفاق الصايرات.

31

إذي ت وم الم ار ة الجزائرلة على اإلعتماد على الحل السياسي ورفض الايار العسكري في رؤلتها
لجميع األزمات على غرار موقفها مي مشكلة الطوارق وأزمة شمال مالي والتدال الفرنسي في شمال
مالي حيث إحتغم جميع األطراف في النهاية للطرح الجزائري ال ائم على الحل السياسي  ،كما لم
ياتلف األمر في االنتفاضة الشعةية في تونس و األزمة الليةية حيث تسعى الجزائر لمساعدة دول
الجوار على حل أزماتها عةر الحوار كما ت دم مساعدات مالية وأمنية لضماي األمي واالست رار في
المنط ة.

 -30و ازرة الاارجية الجزائرلة ،الةياي الاتامي لالجتماع السابع لوزراء اارجية دول جوار ليةيا ،م ال منشور على الموقع:
 ، http://www.mae.gov.dz/news_article/3557.aspxيوم .2017/08/21
)*(

إستنكرت الجزائر بشدة ال ارات التي قامت ةها مصر في مدينة درنة الليةية ،ردا على قيام تنظيم داعش ةإعدام لي  21عامال

مصرلا ةليةيا ،فالجزائر ترفض مطل ا التداالت العسكرلة في حل األزمات .ااصة بعد طلب الرئيس المصري السيسي ،استصدار قرار
مي األمم المتحدة يسمح بالتدال العسكري في ليةيا.
 –31عةد اللطيف حجازي ،الوساطة الجزائرية لتسوية األزمة الليبية ..الرؤية والتحركات ،موقع منةر ليةيا ،م ال منشور في
 ،2017/03/11على الرابط ،http://www.minbarlibya.com/?p=5859 :يوم .2017/10/26
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إي التوجهات الجديدة للسياسة الاارجية الجزائرلة إتجاه إفرل يا باتت ترتغز على المحدد األمني سيما
مع انتشار ظاهرة اإلرهاب ،وماتلف التهديدات األمنية العاةرة للحدود واألوطاي (جرلمة منظمة،
تجارة المادرات )..عالوة على ذلك تزايد الهجرة غير النظامية سيما مي الساحل والصحراء الغةرى.
 ثالثا :المحدد االقتصادي على رأس أولويات التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية
اتجاه افريقيا.
قةل أغثر مي ع د مي الزماي ،ومع اعتالء ملك الم رب محمد السادس العرش وقع تحول جذري
في السياسة الاارجية الم ر ية تمثل في العودة إلى إفرل يا ،إذ كاي يؤاذ على الم رب توجهه نحو
أوروبا ،إثر انسحابه مي منظمة الوحدة األفرل ية قةل أغثر مي ع ديي ،ل ةولها عضوية الجمهورلة
العر ية الصحراوية ،حتى صار الحديث عي إفرل يا في عيوي الم رب بعد أي كانت في عيوي أوروبا
ف ط .هذا وقد جعلت المملغة الم ر ية مي التعاوي مع ال ارة اإلفرل ية ايا ار استراتيجيا ،حيث وضعت
على رأس أولوياتها تعزلز وتطولر العالقات في المجال االقتصادي مع الدول االفرل ية ،في إطار
تغامل إقليمي حيوي وشراغة جنوب -جنوب فعالة و تضامنية .هذا الايار ال يروم ف ط الحفاظ على
الروابط المتجذرة مع دول إفرل يا أو ضماي توازي أفضل في عالقاتها مع االقتصاديات الصناعية،
ب در ما يهدف إلى جعل التنمية ةإفرل يا التي تعاني الاصاص رغم وفرة الموارد الطةيعية ،عمال
تشاركيا و جهدا جماعيا .هذا وترتغز االستراتيجية الم ر ية ةإفرل يا على أسس ماتلفة ،ااصة منها
دعم التنمية المستدامة و تطولر المهارات البشرلة واشراك ال طاع الااص وكذا الفاعليي الجدد في
ن ل المعرفة وتبادل الاةرات .ومي أجل تح يق ذلك ،تستند هذه االستراتيجية على عدة محاور:
 :1 زيارات ملكية مكثفة نحو افرقيا قوامها التعاون واالنفتاح.
وتجلى ذلك مي االل الزلارات الملغية المكثفة التي قام ةها الملك محمد السادس منذ اعتالئه
عرش المملغة للعديد مي الدول األفرل ية ،والتي يراها مراقةوي م ار ة على أنها ديناميكية جديدة في
العالقات مع هذه الدول ،ذلك لغونها أعطت دفعة قوية للتعاوي ةيي دول الجنوب الذي شكل ايا ًار
إستراتيجياً للمملغة .وتوصلت هذه الزلارات إلى المضي قدماً في سةيل الوصول إلى سلسلة مي
اتفاقيات التعاوي في مجاالت التنمية االقتصادية والت نية واالجتماعية والث افية واإلنسانية ،مي قةيل
مكافحة الف ر واألمراض ،والزراعة والصناعات ال ذائية ،والصيد الت ليدي والتر ية وتدةير المياه والري،
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عالوة على الةنى األساسية والتهيئة الحضرلة وتغنولوجيا االتصال .ولم ي تصر األمر على ذلك
فحسب ،ةل انطلق االهتمام أيضاً بالعنصر البشري ،حيث أصرت المملغة الم ر ية على جعل التنمية
البشرلة عنص اًر أساسياً وضرورلاً ضمي ةرامج التعاوي مع الدول األفرل ية مي االل الوكالة الم ر ية
للتعاوي الدولي ،التي تسعى إلى نشر وتعميم الاةرة والمهارات الم ر ية لدى كوادر ومؤسسات الةلداي
األفرل ية الشرلكة.32
مي جهة أارى ،لم يعد الملك يصطحب في جوالته اإلفرل ية "وزراء السيادة" ،أو أفراد الحاشية
طا في معظم جوالته بالوزراء ذوي االاتصاص المباشر ،والمرتبط
السياسية الم ر يي؛ ةل بات محا ً
بطةيعة الزلارة ،وكذا ةرجال األعمال الفعلييي؛ سواء مي ال طاعات اإلنتاجية العمومية أو مي ال طاع
ظ َهر ب وة في مشارلع التعاوي ال طاعي ،والةنى التحتية ،والن ل ،واالتصاالت،
الااص ،وهو ما َي ْ
وقطاع المصارف والتأمينات ،وقطاع الصناعات الافيفة ،وما سوى ذلك .33
لذلك ،فإي النزوع المتزايد للشركات الم ر ية (في الةنوك ،واالتصاالت ،والتأمينات ،واألش ال
العمومية ،والن ل ،والطاقة ..وغيرها) لالستثمار ب وة في الةلداي اإلفرل ية جنوب الصحراء ،إنما يجد
البعد اإلفرل ي ،الذي طالما اعترضته
تفسيره ومسوغه ومحفزه في تطلع الم رب إلى إعادة إحياء ُ
الحسابات السياسية ،أو حالت دوي ُّ
تجذره التوازنات اإلقليمية أو الحروب الةينيَّة .إال أي هذا الطموح
المتزايد للم رب في إفرل يا ،ال يجب أي يافي ح ي ة أي مستوى تبادالته التجارلة معها لم يتجاوز الي
 4مليارات دوالر سنة 2012؛ مما يصنفه -بالم رب العر ي مثالً -ضمي المرتبة  48في ترتيب
الشركاء التجارليي إلفرل يا ،بعد الجزائر (المرتبة  ،)41وتونس (المرتبة  .(38بالم اةل ،فإي التوزلع
الج رافي للتيارات التجارلة للم رب مع الاارج ،يةيي أي إفرل يا هي رابع حليف تجاري إقليمي للم رب
ف ط؛ بما نسةته  %6.5ف ط مي حجم التجارة الاارجية العامة للم رب؛ وذلك في حيي تب ى أوروبا

 –32حاتم ااطر ،المغرب وافريقيا ..ديناميكية جديدة في العالقات ،م ال منشور في  ، 2015 / 05 / 30على الرابط التالي :
 ، file:///E:/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D9%يوم .2017/ 08 / 12
قطاعا ب طاع ،انظر :
 -33في تفاصيل التواجد الم ر ي ةإفرل يا
ً

Mekouar. F, «Le Maroc à la conquête de l’Afrique», Regards, n° 3, 2013.
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الحليف التجاري األول بأغثر مي  %62مي مجموع التبادالت ،ثم آسيا ةي  ،%19ثم أميركا ةي %12
.34
 :1 تعاون مالي متطور ومستمر
دأب الم رب على ت ديم مساعدات مالية منتظمة إلى الدول اإلفرل ية ،مي االل الوكالة الم ر ية
للتعاوي الدولي)  (AMCIالتي يتمحور تدالها حول تغولي األطر والتعاوي الت ني واالقتصادي
والمالي والعمل اإلنساني مي االل مجاالت التعليم ،والصحة ،والطاقة المائية؛ كما يجدر التذكير
بالمبادرة الملغية ،أثناء قمة إفرل يا-أوروبا التي ع دت بال اهرة في أةرلل  ، 2000المتعل ة ةإل اء
ديوي جميع الدول اإلفرل ية األقل نموا و التي تعكس االهتمام الذي يوليه الملك لتنمية إفرل يا جنوب
الصحراء ةجميع مكوناتها .35و قد تم في هذا الصدد التوقيع علي مرسوم اإلعفاء مي طرف رئيس
الحكومة في  10ديسمةر  .2014باإلضافة لذلك ،يظل الم رب رائدا أيضا في مجال التعاوي
الثالثي مع الدول اإلفرل ية و المتمثل في ت اسم الاةرة الم ر ية ،في المجاالت التي يتميز فيها ،مع
هذه الةلداي الشرلكة اعتمادا على مساعدات الجهات المانحة الثنائية أو متعددة األطراف .هذه اآللية
المةتغرة و العملية للتعاوي ،تسمح للم رب ةوضع مصداقيتها و الث ة التي تحظى ةها لدى شركائها،
في ادمة الدول اإلفرل ية.
 :2 تعزيز االنفتاح التجاري
في هذا اإلطار و ةمبادرة مي الملك محمد السادس لصالح  34دولة األقل نموا في أفرل يا ،تم
اإلعفاء كليا مي رسوم الواردات ل ائمة مي المنتجات األساسية التي منشؤها هذه الدول و ذلك منذ
فاتح جانفي  ،2001مما ساهم في تعزلز التغامل التجاري اإلفرل ي .و باإلضافة لذلك ،يتيح الم رب
لجميع شركائه األفارقة إمكانية است الل االتفاقيات التجارلة التفضيلية التي ع دها على مر السنيي

 -34يحي اليحياوي ،التوجهات اإلفريقية "الجديدة" للمغرب ،مركز الجزلرة للدراسات 29 ،جواي  ،2015م ال منشور على
الرابط :
 ،file:///E:/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D9%85يوم /19
.2017/05
35

– و ازرة االقتصاد والمالية  ،العالقات المغرب -إفريقيا ،مجلة المالية ،العدد  ،28الر اط – الم رب ،أوت  ،2015ص .4
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سواء على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو العالمي ؛ و قد أةرم الم رب مع الدول اإلفرل ية 14
اتفاقية تجارلة ثنائية مي نوع» الدولة األغثر رعاية « و  6اتفاقيات تجارلة وجمركية .كما يمثل
التعاوي اإلقليمي إطا ار متمي از لنشاط الم رب في إفرل يا ورافعة أساسية لتح يق التغامل االقتصادي
في المنط ة في هذا الصدد ،يعمل الم رب على تعزلز عالقات التعاوي مع دول غرب إفرل يا ،وال
سيما مع االتحاد االقتصادي والن دي ل رب إفرل يا  ( UEMOA ).كما تتفاوض حاليا بشأي اتفاقيات
الشراغة االستراتيجية ،ةما في ذلك التأسيس التدرلجي لمناطق التجارة الحرة مع المجموعة االقتصادية
لدول غرب إفرل يا) (CEDEAOو المجموعة االقتصادية والن دية لوسط إفرل يا).36 (CEMAC
 :2 تشجيع االستثمارات من والى إفريقيا
ل د نسج الم رب شبكة واسعة مي االتفاقات الدولية لحماية وتعزلز االستثمارات ذات الطابع
الثنائي و اإلقليمي ةل ت 69إتفاقية لالستثمار تشمل  65إتفاقية ثنائية و  4اتفاقيات إقليمية ،و ذلك
يحتل الم رب المركز الثاني في إفرل يا ،بعد مصر مي حيث عدد االتفاقيات الموقعة .و مي ةيي
االتفاقيات الثنائية ،وقع الم رب على  18اتفاقية مع دول إفرل ية .و فيما يتعلق باتفاقيات تفادي
االزدواج الضرلةي ،أةرم الم رب  52اتفاقية ،منها  9تم التوقيع عليها مع دول إفرل ية.

37

ومي جانب آار ،اتاذت الحكومة الم ر ية ،اعتبا ار مي فاتح جانفي  ، 2011تداةير و إجراءات
صرف تحفيزلة لدعم تموقع المستثمرلي الم ار ة في ال ارة األفرل ية و ذلك ةرفع س ف االستثمارات
المعفاة مي ترايص مكتب الصرف مي  30مليوي درهم إلى  100مليوي درهم ،وذلك تشجيعا لتدفق
رؤوس األموال الم ر ية إلى الةلداي اإلفرل ية ،علما أي هناك العديد مي الم اوالت والمؤسسات الةنكية
التي تستثمر ةهذه الةلداي ،كما رفع الس ف إلى  50مليوي درهم بالنسبة إلى المستثمرلي اارج ال ارة
اإلفرل ية .38

 –36المرجع نفسه.
 –37المرجع نفسه .ص ص .5 -4
 –38عةد الواحد كنفاري ،مكتب الصرف يتخذ إجراءات جديدة بشأن إخراج العملة ،م ال منشور يوم  ،2010/12/30في جرلدة
الصباح "صحيفة م ر ية مست لة ،على الرابط التالي ،http://assabah.ma/4681.html :يوم .2017/08/21
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وبالتالي ،فنحي هنا إزاء تصور "جديد" يركب ناصية االستثمار المباشر ون ل الاةرات
عوضا مي االرتغاي إلى عالقات مةنية -كما في الماضي -على تبادل السلع الفالحية
والمعارف،
ً

وشبه المصنعة ةيي الطرفيي .ي ول الملك محمد السادس ،ةاصوص هذا التصور ،في رسالة للمنتدى

االقتصادي الم ر ي/اإليفواري بأةيدجاي :إي "إفرل يا قارة كةيرة ،ب واها الحية ومواردها ومؤهالتها،
يجب أي تأاذ مصيرها ةيدها؛ ألنها لم تعد مستعمرة؛ لذلك فإي إفرل يا يجب أي تضع الث ة في
إفرل يا ،إنها بحاجة أقل للمعونة ،وتحتاج إلى المزلد مي الشراغات ذات الفائدة المتبادلة ،إنها ليست
بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية؛ ةل إلى مشارلع في التنمية االقتصادية واالجتماعية" .39
هذا التواجد المتزايد للشركات الم ر ية ةإفرل يا اير دليل ليس ف ط على االلتزام الح ي ي ةت وية
النسيج االقتصادي لةلداي ال ارة ولغي أيضا على أي االقتصاديات اإلفرل ية تتوفر على إمكانيات
نمو أغيدة؛ إذ حصل الم رب على المرتبة الثانية في است طاب االستثمارات ةإفرل يا بعد جمهورلة
جنوب إفرل يا ،40واستطاع ةذلك أي يدفع شركات متعددة الجنسيات إلى فتح مكاتب جهوية لها
بالم رب (مايكروسوفت ،هاوليت باغارد ،آي .ةي .إم ،سيسكو ..إلخ) وأي يدفع العديد مي الشركات
إلى ن ل جزء مي مصانعها إلى الم رب ،لتصنيع سلع موجهة إلفرل يا جنوب الصحراء بشكل ااص.
 أ :االنتشار المستمر للقطاع البنكي المحلي في السوق اإلفريقية
تتواجد اليوم أغةر ثالثة أةناك تجارلة م ر ية :التجاري وفاةنك ،الةنك المركزي الشعةي والةنك
الم ر ي للتجارة الاارجية( مي االل الةنك األفرل ي )في أغثر مي عشرلي دولة إفرل ية ،وتساهم
بشكل مباشر في تطولر النظام المالي اإلفرل ي .و يزلد هذا التواجد للةنوك الم ر ية مي تسهيل
الت ارب ةيي الفاعليي االقتصادييي و ال طاعات األارى ،مما يساهم في تعزلز التبادل التجاري
وحركة رؤوس األموال داال ال ارة اإلفرل ية؛ ولعلى مي العوامل الرئيسية التي ساعدت في
الحضور الوازي للمصارف الم ر ية في ال ارة اإلفرل ية استراتيجية االنفتاح التي انتهجتها المملغة
تجاه محيطها اإلفرل ي ،انطالقا مي عدة مرتغزات يأتي في طليعتها االقتصاد ،ف د حرص العاهل
الم ر ي الملك محمد السادس االل جوالته االفرل ية المتعددة لعدد مي دول افرل يا ال ر ية في
 -39رسالة محمد السادس إلى المنتدى االقتصادي الم ر ي/اإليفواري ،أةيدجاي 24 ،مي فةراير/شباط .2014
 –40انظر:

Ernst et Young, «Africa attractivness survey», 2013.
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السنوات األايرة على اصطحاب وفود اقتصادية يت دمهم مدراء الةنوك ب رض نسج عالقات شراغة
وتعاوي مع الفاعليي الةنكييي المحلييي في هذه الدول ،وبالتالي فإي اإلرادة السياسية للر اط في تعميق
حضور الم رب اقتصايا في افرل يا أسهمت وسهلت اندماج االةناك الم ر ية في السوق المصرفية
االفرل ية.41
 ب :االستثمارات المباشرة المغربية في القارة اإلفريقية
عرفت االستثمارات المباشرة الم ر ية في إفرل يا انتعاشا ملحوظا في السنوات العشر األايرة
بفضل التداةير المتاذة مي طرف مكتب الصرف اصوصا تلك المرتبطة باالستثمارات الم ر ية
بالاارج والتي تسمح لألشااص المعنوليي مي إنجاز استثماراتهم بالاارج في حدود  100مليوي
درهم سنويا؛ هذا وسجلت االستثمارات المباشرة الم ر ية في إفرل يا أعلى مستوياتها في سنة 2010
حيث ةل ت  4,6مليار درهم مشكلة ةذلك  % 92,2مي مجموع االستثمارات المباشرة الم ر ية في
الاارج .وفي نهاية سنة  ، 2013ةلغ رصيد االستثمارات المباشرة الم ر ية في إفرل يا  10مليار
درهم ةزلادة قدرها  % 17,1م ارنة مع سنة  2012م اةل زلادة ةنسبة  % 3,7سنة  2011في
حيي لم يكي هذا الرصيد يتجاوز  5مليار درهم في  2007 .أما حصته مي إجمالي االستثمارات
المباشرة الم ر ية في الاارج ف د ةل ت % 47,8

سنة  ،2013وهي الحصة التي ظلت

مست رة نسةيا مي سنة إلى أارى .يظهر التوزلع الج رافي لرصيد االستثمارات المباشرة الم ر ية في
إفرل يا احتالل مالي للصدارة ب  2,9مليار درهم أي  % 29,4مي مجموع االستثمارات الاارجية
المنجزة في ال ارة متةوعة بساحل العاج ب  2,3مليار درهم ) ( % 22,9و ال اةوي ب  1,1مليار
درهم )  ( %10,6و يشكل مجموع رصيد هذه الدول  %62,9مي مجموع الرصيد اإلجمالي
لإلستثمارات المباشرة الم ر ية في إفرل يا.

42

أما ةاصوص التوزلع ال طاعي فإي تواجد الم رب في إفرل يا يظل واضحا في ال طاع المصرفي
حيث ةلغ رصيد اإلستثمارات الم ر ية في هذا ال طاع  5,2مليار درهم سنة  2013أي ةزلادة
 –41زهير الاطاةي ،سر نجاح البنوك المغربية في إفريقيا ،موقع المستثمر ،م ال منشور على الرابط :
 ،http://mostasmer.com/%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%ADيوم.2017/10/23
 -42و ازرة االقتصاد والمالية  ،العالقات المغرب -إفريقيا ،مجلة المالية ،مرجع ساةق ،ص .16

47
املجلة الجزائرية للسياسات العامة -العدد  -10جوان 2016
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عبد ملالك بلغربي

) (%52متةوعا ب طاع االتصاالت ب  2,3مليار درهم ) ( %22,9و التأمينات ةمليار درهم
) (%9,9و اإلسمنت ةمليار درهم).43 (% 9,8
مي جهة أارى ،تواصل الاطوط الملغية الم ر ية ،التي تؤمي أغثر مي  23اطا ةيي الدار
الةيضاء و مدي أارى مي ال ارة ،استراتيجيتها لتطولر اطوط الطيراي لجعل الم رب مرك از إفرل يا
منفتحا على أور ا وأمرلكا؛ ويشارك الم رب كذلك في عدة مشارلع تنموية في مجاالت شتى ،ااصة
تلك المتعل ة بالغهر اء وتدةير الموارد المائية والس ي والةنيات التحتية األساسية والصحة والفالحة
والطاقة والمعادي.
 :3 التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين المغرب وافريقيا
يظل التعاوي االقتصادي والتجاري الثنائي رافعة مهمة في استراتيجية الم رب ةإفرل يا حيث
انعكس ايجاةيا على اإلستثمارات المباشرة الم ر ية في إفرل يا وحجم المبادالت التجارلة انتعاشا
ملحوظا و متسارعا االل الامس سنوات األايرة مما سيمكي الم رب مي فرض نفسه ك وة قارلة
نافذة قادرة على المساهمة بشكل إيجاةي في الدينامية االقتصادية لل ارة اإلفرل ية.
تشكل ال ارة االفرل ية شرلكا استراتيجيا للم رب سواء مي حيث المبادالت التجارلة أو المالية .
و قد عرفت هذه المبادالت تطو ار مهما في السنوات األايرة اصوصا السلع .ضمي الحجم اإلجمالي
للمبادالت التجارلة للم رب الذي ةلغ 586,1مليار درهم سنة  ، 2014تمثل المبادالت التجارلة
للم رب مع إفرل يا % 6,4

أي  37,6مليار درهم سنة  2014م اةل 28,4مليار درهم سنة

2010أي ةزلادة % 32,4االل السنوات الامس الماضية.
 أ :الواردات المغربية من القارة اإلفريقية
تشكل الواردات الم ر ية مي ال ارة اإلفرل ية  %2,5مي مجموع الواردات في سنة 2014
حيث وصلت في نفس السنة إلى  3,20مليار درهم م اةل  6,17مليار درهم سنة  2010و تتشكل

 –43المرجع نفسه.
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عبد املالك بلغربي

بالاصوص مي ال از النفطي و المحروقات األارى المستوردة أساسا مي الجزائر ،مصر و تونس
والتي تمثل أغثر مي  %50مي الواردات الم ر ية في ال ارة اإلفرل ية.44
وفي نفس السياق كشف ت رلر ،صادر عي مركز بحثي جنوب إفرل ي) ، (TRALACأي
الم رب يحوز على نسبة  % 7مي إجمالي واردات إفرل يا ال ذائية؛ فيما جاءت جمهورلة مصر
العر ية في المرتبة األولى للدول اإلفرل ية األغثر إنفاقا على الت ذية ةتسجيلها مةلغ  10ماليير دوالر
و % 15مي نسبة الواردات ،تليها الجزائر وجنوب إفرل يا ةي 8( % 12مليارات دوالر) و5.7( % 9
مليارات دوالر) على التوالي ،في الوقت الذي احتلت فيه نيجيرلا المرتبة الاامسة ةي  4.5مليارات
دوالر .45%7
 ب :الصادرات المغربية إلى القارة اإلفريقية
يعد الم رب مي ةيي الدول اإلفرل ية الست األغثر تصدي ار وهو مي ةيي الةلداي اإلفرل ية ال ليلة
التي تتوفر على عرض متنوع م ارنة بصادرات الدول األارى التي تتشكل أساسا مي المواد األولية؛
حيث عرفت الصادرات الم ر ية نحو الةلداي اإلفرل ية تطو ار ملحوظا االل السنوات العشر الماضية
حيث انت لت مي  3,7مليار درهم سنة  2004إلى  17,3مليار درهم سنة 2014 .سجلت
الصادرات الم ر ية نحو ال ارة اإلفرل ية سنة  2014ارتفاعا ةنسبة % 5,2أي  +0,9مليار درهم
م ارنة بسنة  . 2013هذا و تتشكل الصادرات الم ر ية أساسا مي المواد ال ذائية و التي انت لت
مي % 30سنة  2010إلى  %29,6سنة  2014متةوعة بالمواد نصف المصنعة ةنسبة %
28,3ثم المواد االستهالغية التي ةل ت حصتها  .%17,3تجدر االشارة إلى أي حصة إفرل يا مي
إجمالي الصادرات الم ر ية ارتفعت ب  4.4ن طة في السنوات العشرة األايرة حيث انت لت مي
%4.2في سنة  2004الى  %8.6سنة .46 2014

 –44المرجع نفسه  ،ص .14
 -45المغرب رابع بلدان القارة اإلفريقية في اإلنفاق على الواردات الغذائية ،العرب اليوم  ،م ال منشور يوم ،2017/09/30
على الرابط التالي  ،file:///G:/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%20%D8 :يوم
.2017/10/10
 -46و ازرة االقتصاد والمالية  ،العالقات المغرب -إفريقيا ،مجلة المالية ،مرجع ساةق ،ص .15

49
املجلة الجزائرية للسياسات العامة -العدد  -10جوان 2016
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 ج :الميزان التجاري
مكي التطور اإليجاةي للصادرات الم ر ية نحو ةلداي ال ارة االفرل ية مي ت ليص عجز الميزاي
التجاري مع هذه ال ارة ليصل إلى  -3مليار درهم سنة  2014م اةل - 6,8مليار درهم سنة2010
مسجال ةذلك إنافاضا ةنسبة %56,2كما ارتفعت نسبة ت طية الصادرات للواردات ب  24ن طة
منت لة مي % 61,3في سنة 2010إلى  % 85,3في سنة .2014
أدى تباطؤ نمو قيمة الصادرات المحلية م ارنة مع الواردات في السنوات األايرة إلى تدهور
العجز التجاري للم رب ،حيث تفاقم هذا العجز امس مرات في اإلثنتي عشرة سنة األايرة ،ليصل
إلى  201مليار درهم سنة ، 2012بالرغم مي اإلنافاض المسجل االل سنتي  2009و 2010
)على التوالي  148و  151مليار درهم( ،بسةب االنافاض الحاد في الواردات م ارنة مع الصادرات،
والسيما ،مع اآلثار السلةية لألزمة االقتصادية العالمية ،على الم رب وكذا على شركائه التجارليي
الرئيسييي .هذا ويمكي تفسير العجز التجاري للم رب االل الفترة الممتدة ةيي  2000و ، 2012
مي جهة ،بالزلادة في الواردات مي منتجات الطاقة والمنتجات ال ذائية التي ترتبط قيمتها ةت لبات
األسعار وكذا بمعدالت الصرف على المستوى العالمي ،ومي جهة أارى ،بأهمية واردات سلع
التجهيز ارتباطا ةدينامية االستثمار في االقتصاد الوطني.

47

أما مي زاوية ةنية هذه المبادالت ،فيةدو أنها ال تزال تمتح مي طةيعة العالقات التي كانت
َّ
سائدة ت ليديًّا ةيي إفرل يا ومستعمرلها ال ر ييي؛ إذ يستورد الم رب مي إفرل يا حوالي نصف حاجياته
أساسا
مي ال از وباقي المشت ات النفطية ،ويصدر إليها ً
سلعا صناعية أو نصف مصنعة ،مكونة ً

حصر على دول
ًا
مي مصةرات السمك واألسمدة الطةيعة والغيماوية وما شابه ،وهي كلها مبادالت

فرنكفونية بعينها؛ حيث تمثل المبادالت التجارلة ةيي الم رب مي جهة ،والسن ال ومورلتانيا وغينيا

وساحل العاج وال اةوي وغامةيا ومالي مي جهة أارى ،حوالي ثلث صادرات الم رب لةلداي إفرل يا
جنوب الصحراء؛ لغي المفارقة هنا أنه في الوقت الذي يتزايد فيه منسوب المبادالت التجارلة ةيي
الم رب و لداي إفرل يا جنوب الصحراء؛ فإي حجم االستثمارات الم ر ية المباشرة ةهذه الةلداي ال
يتطور بالوتيرة نفسها؛ ففي حيي كانت هذه المبادالت تمثل ضعف حجم تيارات االستثمار في عام
 -47و ازرة االقتصاد والمالية الم ر ية  ،التقرير االقتصادي والمالي ،مشروع قانون المالية لسنة  ،2014ص ص .15-14
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عبد املالك بلغربي

2009؛ فإي هذا الفارق قد تجاوز السبع مرات في عام  ،2013وهو ما تعمد التوجهات االقتصادية
للم رب تداركه في الشكل والمضموي؛ وذلك في إطار استراتيجيته "الجديدة" ةإفرل يا.

48

 :4 آفاق التوجهات اإلفريقية "الجديدة" للمغرب.
قد يةدو أي آفاق التواجد الم ر ي ةإفرل يا (ب ر ها اليوم و باقي جهاتها في المست ةل) آفاق م رلة
واعدة ،على األقل بال ياس إلى االندفاع المتزايد للم رب ةهذا الجزء مي العالم ،منذ وصول الملك
محمد السادس إلى الحكم؛ وقد يةدو أي ذات التوجه ال يمكي إال أي يتجسد ولنجح؛ وذلك بحكم أنه
كثير مع طةيعة الت سيم
يدال ضمي سياق التعاوي شمال-جنوب ثم جنوب-جنوب ،الذي ال يتعارض ًا

العالمي الجديد للعمل ،وقد يةدو أي هذا التوجه ال يمكي إال أي يتعمق ،كونه ال يمتح مي منطلق

است الل هذه الةلداي ،واإلفادة مي التميز الغةير الذي تعرفه بالمجاالت االقتصادية ،كما بالمجاالت
االجتماعية والصحية والتعليمية وما سواها.
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كثيرا؛ إال أي هذه التوجهات تب ى مع ذلك رهينة مجموعة
هي كلها آراء ال تجانب عيي الصواب ً
مي العوامل ،50قد ُّ
تحد مي مداها ،وقد تحول دوي المضي فيها إلى األمام بسالسة:
أ :العامل األول :يتمثل في أي هذه التوجهات تب ى مرتبطة بمستوى االست رار ال ائم أو ال ادم ةهذه
الةلداي ،السيما أي إفرل يا قد باتت ةرمتها على صفيح حروب طائفية وعرقية واثنية تنفجر دوي ساةق
إنذار ،ناهيك عي قدرة التنظيمات المسلحة على زرع الفوضى ةهذه الةلداي؛ ونجاح بعضها في
االستيالء

على

مناطق

كاملة

ةهذه

الدولة

اإلفرل ية

أو

تلك.

دائما مع حاالت الال است رار ،فإي سينارلوهات مي هذا ال ةيل إي
لو علمنا أي االستثمار ال يتماهى ً
وقعت ،مي شأنها أي تنفر رجال األعمال الم ار ة (وغيرهم) ،وتحول دوي دور "الوسيط المالي
الجهوي"؛ الذي يراهي عليه الم رب في توجهاته الجديدة.
 -48يحي اليحياوي ،التوجهات اإلفريقية "الجديدة" للمغرب ،مرجع ساةق ،على الرابط :
 ، file:///E:/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D9%85يوم.2017/09/28
 -49يحيى اليحياوي" ،الصين في إفريقيا بين متطلبات االستثمار ودوافع االستغالل" ،مركز الجزلرة للدراسات ،مقال منشور في
 2015/12/09على الربط :
 ،http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/06/2015691031393505.htmlيوم .2017/10/05
 -50يحي اليحياوي ،التوجهات اإلفريقية "الجديدة" للمغرب ،مرجع ساةق ،على الرابط :
 ،file:///E:/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D9%85يوم .2017/10/16
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عبد ملالك بلغربي

ب :العامل الثاني  :يتمثل في نسةية قدرة الم رب على مواجهة المنافسة حامية الوطيس؛ التي تدور
أيضا مي لدي ال وى االقتصادية
رحاها بكل جهات ال ارة اإلفرل ية ،ليس ف ط ةيي الفرقاء الت ليدييي؛ ةل ً

الصاعدة ،وقد يتاصص الم رب في بعض الجيوب االقتصادية "اآلمنة" ويكتفي ةها؛ لغنه ال يتوفر

على ال وة ،وال على الضمانات الغافية لالحتفاظ ةها ،السيما لو تطلع المنافسوي الغبار إلى ولوجها،
جديدا قد ال يستطيع الم ار ة مجاراته.
اقعا ً
أو أفرزت تحالفاتهم االستراتيجية و ً
ج :أما العامل الثالث فيكمي في العالقة السةةية التي تر ط معادلة التواجد الم ر ي ةهذا الةلد اإلفرل ي
أو ذاك ،ب ضية الصحراء ال ر ية التي تعتةر مصيرلة بالنسبة للم رب؛ والتلميح هنا إنما يتعلق
مناهضا ل ضية
موقفا
بفرضية أنه لو ُق ِّّدر لةلد ما مي الةلداي التي يراهي عليها الم رب ،أي يعتمد ً
ً

الم رب تحت هذا الض ط أو ذاك (أو باست طاب على أساس مي شراء الذمم) ،فسيكوي مي المستحيل
على الم رب أي يستمر في نهجه ،أو يت اضى عي تواجد فاعليه االقتصادييي ةذات الةلد.
خالصة:
يمكي ال ول أنه ومي االل الوقوف على التوجهات الجديدة للس ي ييياس ي ييتيي الاارجيتيي والجزائرلة
والم ر ية اتجاه إفرل يا مي االل قراءة في المحدديي األمني واإلقتصادي ،توصلنا لنتيجة مفادها أي
الجزائر تلعب على المحدد األمني كمحرك لسي ي ييياسي ي ييتها الاارجية الراهنة اتجاه ال ارة اإلفرل ية وتجلى
ذلك في اطار مكافحة اإلرهاب والجرلمة المنظمة ،والعمل على حل النزاعات بالطرق السي ي ي ييلمية كما
س ي ي ييةق ورأينا في النزاع المالي ،واالنتفاض ي ي يية التونس ي ي ييية ،واألزمة الليةية بعد أحداث ما س ي ي ييمي بالر يع
العر ي ،أمييا فيمييا ياص التوجهييات الجييديييدة للملغيية الم ر ييية في ال ييارة اإلفرل ييية ،فهي مةني ية على
المحدد االقتصي ي ييادي كسي ي ييالح دةلوماسي ي ييي جديد ،فيما يعرف بالدةلوماسي ي ييية االقتصي ي ييادية الم ر ية في
افرل يا  ،وال ائمة على التعاوي المالي واالقتصي ييادي واالنفتاح التجاري وتشي ييجيع االسي ييتثمار مي والى
إفرل يا ،ال سي ي ي ي يييما مع دول غرب ال ارة اإلفرل ية  ،و تالي يمكي ال ول أي التوجهات الجديدة للم رب
اتجيياه ال ييارة اإلفرل ييية قييائميية على المحييدد االقتص ي ي ي ي ي ي ييادي ،في حيي أي المحييدد األمني هو مي ي ود
التوجهات الجديدة للسياسة الاارجية الجزائرلة في افرل يا.
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