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يحيي بولحية

*

محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه
دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء
الثوابت والمتغيرات

تناقــش هــذه الورقة العالقات المغربيــة األفريقية في ضوء الزيارة األخيــرة التي قام بها ملك
المغــرب إلى ّ
كل من مالي ،وســاحل العاج ،وغينيا اإلســتوائية ،والغابــون ،وما تميزت به من
ســابقاتها بكثافة أجندتها ،وأهمية الوفد المؤ َّلف من سياســيين ورجال أعمال ،ما أســفر عن
توقيــع اتفاقيــات إســتراتيجية عديــدة مــع الــدول المذكــورة .وضمــن هــذا الســياق ترصــد هذه
أن التاريخ
الدراســة الثوابــت التاريخيــة التــي تحكمت في العالقــة بين الطرفيــن ،بالنظر إلــى ّ
مخت َبــر يكشــف عن ســيرورة التحول ،ويوضــح العمق اإلســتراتيجي لفهم الحاضــر وتعقيداته
المتشــابكة .كمــا تتنــاول الورقــة ً
أيضــا المتغيــرات السياســية ،واالقتصاديــة ،والدينيــة ،بيــن
الجانبيــن؛ باالســتقراء ،والتحليل ،والمقاربة ،والتأويل .فما هــي طبيعة العالقة التاريخية بين
المغرب ودول غرب أفريقيا؟ وما هي المتغيرات التي ســاهمت في كثافة الحضور المغربي
بالمنطقــة؟ وما الجديــد الذي تضيفه المبادرات المغربية السياســية ،واالقتصادية ،واألمنية؟
الملخص التنفيذي
عام؟ هذه هي
ومــا هــي
الصعوبــات التي قد تعرقل الطموحــات المغربية في القارة بوجــ ٍه ّ
المحاور التي تدور حولها هذه الدراسة.
* باحث وأكادميي مغريب مختص يف الدراسات التاريخية والرتبوية.
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أهمية الدراسة
تعرف منطقة الساحل ودول غرب أفريقيا نِسب منو اقتصادي
مجال خصبًا لالستثامرات الدولية ،كام تعرف
مرتفعة؛ ما جعل منها ً
ٍ
تحديات سياسي ًة وأمني ًة استدعت حضو ًرا دول ًّيا وإقليم ًّيا
بلدانها
متزاي ًدا.
وتتَّسم العالقة بني املغرب ودول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء
بأهمية خاصة؛ بسبب التنافس الدويل املتعلق باملنافع االقتصادية
للمنطقة (الصني ،والواليات املتحدة األمريكية ،وفرنسا ،وجنوب
أفريقيا) ،والدور الذي ميكن أن يؤ ِّديه املغرب يف تنمية القارة .ومتثّل
املقاربة التنموية التي اضطلع بها املغرب تجاه املنطقة خطو ًة جديد ًة
عىل مستوى املساهامت العربية الجادة يف هذا املجال؛ ما يستدعي
دراستها وتقييم نتائجها يف أفق بناء تصور عريب جديد للتنمية داخل
املحور جنوب  -جنوب ،وبخاصة إثر الرتاجع العريب يف صون األمن
القومي وحلقاته القريبة والبعيدة يف أفريقيا ،وآسيا ،وأمريكا الجنوبية.
ونحن إذ نحلل العالقة بني املغرب ودول هذه املجموعة األفريقية،
نقوم يف حقيقة األمر برصد أحد أوجه التمثيل العريب يف املنطقة
للوقوف عىل نقاط ضعفه وقوته ،والخروج باستنتاجات قد تفيد يف
رسم معامل ذهنية جديدة يف التعامل مع اإلقليم األفريقي.

منهج البحث
يأخذ البحث باملنهج الوصفي التحلييل للظواهر االقتصادية والدينية
واالجتامعية التي تربط املغرب بدول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء،
أساسا ،عىل مناذج معينة؛ بغية السيطرة عىل محاور
مع الرتكيزً ،
والتوصل إىل استنتاجات مالمئة .كام أننا اعتمدنا املنهج
الدراسة
ّ
رسم أطياف العالقة بني الطرفني عىل امتداد
االستقرايئ التاريخي يف ْ
فرتة زمنية معينة؛ وهو ما يساعدنا عىل تحديد معامل الصورة الراهنة
وإدراك البدايات األوىل لتشكُّلها.

فرضيات البحث
أفضت العالقة التاريخية بني املغرب ودول غرب أفريقيا وجنوب
وخصوصا يف بعدها
الصحراء بفعل الروابط الدينية واالجتامعية،
ً
الصويف التاريخي ،إىل دعم بناء عالقة إسرتاتيجية ما فتئت تتنامى بني
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املغرب ودول املجموعة األفريقية يف ضوء منافسة القوى العظمى؛
كالصني ،وفرنسا ،وأمريكا ،وغريها .وضمن هذا السياق قد يواجه
املغرب عقبات أمام مشاريعه السياسية واالقتصادية بأفريقيا يف ضوء
الخالف املغريب الجزائري بشأن مشكالت الصحراء ،وما يلحقه من
تحالفات وتحالفات مضادة ،قد تعصف باملصالح التنموية للمشاريع
املغربية باملنطقة.

األبعاد التاريخية واإلســتراتيجية
في العالقة بين المغرب وأفريقيا
جنوب الصحراء
نهج املغرب منذ بداية عهد امللك محمد السادس سياسة خارجي ًة
جديدةً ،متثّلت بالنأي بالنفس عن مشكالت الرشق األوسط وإيالء
امللفات الداخلية عناي ًة خاصةً ،ومتتني العالقة بدول االتحاد األوريب
ودول الخليج العريب ،ومحاولة الولوج يف املحاور اإلقليمية بأفريقيا
الغربية .ويف السنوات األخرية بدأت تربز ،ضمن أجندة السياسة
الخارجية املغربية ،أهمية متزايدة نحو القارة السمراء ،وبخاصة يف
ُعقب األزمة املالية ،وما نتج منها من تدخل عسكري فرنيس مشفوع
بدعم لوجستي ودبلومايس من أطراف دولية وإقليمية.
قائل إ ّن
عب امللك الراحل الحسن الثاين عن عالقات املغرب الخارجية ً
ّ
املغرب "يشبه شجر ًة متتد جذورها املغذية امتدا ًدا عميقًا يف الرتاب
اإلفريقي وتتنفس بفضل أوراقها التي يقويها النسيم األورويب .بيد أ ّن
حياة املغرب ليست عمودية االمتداد فحسب ،بل هي متتد كذلك
امتدا ًدا أفق ًّيا نحو الرشق الذي نحن مرتبطون معه بالتالد والطارف
من الصالت الثقافية"((( .وهو قول يفرس أولويات السياسة الخارجية
للمغرب وارتكازها عىل األبعاد الجيوسرتاتيجية؛ ذلك أ ّن الجنوب شكّل
رصا أساسيًّا يف استقرار األوضاع أمنيًّا ،وسياسيًّا ،واقتصاديًّا.
دو ًما عن ً
وتعود العالقة الوطيدة بني املغرب وأفريقيا جنوب الصحراء وغرب
أفريقيا إىل فرتة العرص الوسيط ،وبالتحديد إىل عهد الدولة املرابطية
أساسا ،من جوا ٍر أبرز املحاور التجارية الصحراوية؛
التي انطلقتً ،
إذ كانت قبائل صنهاجة التي عانت من الفرقة والترشذم السيايس
 1نص الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف ندوة "العامل العريب وإفريقيا ..تحديات
الحارض واملستقبل" ،2003/10/15 ،املركز الوطني للتوثيق :قاعدة املعطيات حول التنمية
االقتصادية واالجتامعية ،عىل الرابط:
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article371
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مستقر ًة يف الصحراء إىل حني قدوم عبد الله بن ياسني؛ وهو الفقيه
املاليك الذي نجح يف توحيد عنارصها ،ويف تكوين املرحلة الجنينية
للدولة الجديدة التي اتجهت إىل تأسيس دولة مرتامية األطراف
شاملً وجنوبًا ونحو املغرب األوسط .كام ساهم املرابطون يف ترسيخ
املذهب املاليك باملنطقة ،بعد أن سار األمري أبو بكر بن عمر إىل
الصحراء وس َّك َن أحوالَها(((.
وال شك يف أ ّن ترسيخ الوجود السيايس وتحقيق األمن اإلسرتاتيجي
شكَّال مقدم ًة مالمئ ًة للسيطرة االقتصادية .وضمن هذا السياق وصف
اإلدرييس (560هـ1165 /م) ،أهل مدينة أغامت ،فقال إنهم "تُجار
مياسري يدخلون إىل بالد السودان بأعداد الجِامل الحاملة لقناطري
األموال من ال ُّنحاس األحمر امللون ،واألكسية وثياب الصوف والعامئم
واملآزر ،وصنوف النظم من الزجاج واألصداف واألحجار ،ورضوب
وأسس املوحدون
من األفاويه والعطر وآالت الحديد املصنوع"(((َّ .
رئيسا يف التجارة
دولتهم يف الجنوب ،عىل ذلك النحو أيضً ا ،وأ َّدوا دو ًرا ً
الصحراوية ،بخاصة بعد سيطرتهم عىل منطقة الشامل األفريقي
وعىل بالد األندلس.
مثّل الجنوب عمقًا إسرتاتيج ًّيا للمغرب من النواحي األمنية
واالقتصادية ،وبرز ذلك بوضوح يف فرتة حكم الدولة السعدية التي
نأت بنفسها  -عىل خالف دول سابقة مثل املرابطية ،واملوحدية،
واملرينية  -عن املغامرة العسكرية والسياسية يف اتجاه املغربني
أفقي ،وعن تركيز النفوذ يف بالد األندلس
األوسط واألدىن من جانب ٍّ
رأيس .فبدلً من ذلك ركّزت جهدها يف اتجاه "بالد السودان
من جانب ٍّ
الغريب"؛ ألسباب اقتصادية ،وإسرتاتيجية ،وأمنية.
وإذا كان املؤرخون يتحدثون عن املنافع االقتصادية الوافرة التي
حصل عليها املغرب نتيج ًة لتدخله يف ما كان يسمى ببالد السودان
الغريب ،فإ ّن األبعاد اإلسرتاتيجية مل تكن غائب ًة عن املنظور السعدي
الذي حكم بداي ًة من عام  ،1578والذي رام من خالل تثبيت النفوذ
املغريب بالجنوب قطْ َع الطريق عن األطامع اإليبريية ،والربتغالية،
واإلسبانية ،وتأمني القاعدة الخلفية للحكم يف املغرب .وضمن هذا
 2عيل بن أيب زرع الفايس ،األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ
مدينة فاس ،ط ( 2الرباط :املطبعة امللكية ،)1999 ،ص .33
 3محمد بن محمد الرشيف اإلدرييس ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق (ليدن ،مطبعة
بريل ،)1968 ،ص .66
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اإلطار اجتمعت ،بانتظام يف هذه املاملك كلم ُة اإلسالم ،وارتقى األم ُر
إىل الكامل الذي ّ
دل منه حس ُن االبتداء عىل ُحسن االختتام(((.
وخالل القرن الثامن عرش و ّجه السلطان املغريب املوىل سليامن رسائل
إىل مناطق توات وكرارة ،أكَّد يف مجملها امتدا َد سلطة املخزن إىل
هذه التخوم الوطنية البعيدة بقوله" :فاعلموا أنه ملا اقتىض نظرنا
السديد عزل قائدكم الذي بلغنا أنه يرض باملساكني ،ويقبض منهم
غري ما أوجبه الله عليهم ،ورفقًا منا بكم ،ومل نرد أن نو َيل عليكم أح ًدا
إال أ ْن يأيتَ موف ًدا عىل الوصف الذي قدمنا لكم لقبض ما حرم الله
عليكم ،جعلنا عليكم أمناء من خيار أهل بالدكم ،وهم شهداء عىل
من يظلمكم"(((.
استمرت العالقات بني املغرب ودول السودان الغريب إىل فرتة متأخرة.
وتوجد بإحدى الخزائن الخاصة يف تنبكتو سب ُع رسائل مختومة بطابع
السلطان املغريب عبد الرحامن بن هشام ( )1860 - 1849موجهة
لعامله يف الصحراء والسودان .ويف نهاية القرن التاسع عرش وصل
مبعوث باشا تنبكتو إىل فاس يطلب من السلطان الحسن األول
( )1894 - 1873إرسال جيوشه إلنقاذ جزء من مملكته الرشيفة .كام
الحل والعقد
توجد رسائل تتض ّمن أجوبة السلطان ،وفيها يخرب أهل ّ
(((
بتنبكتو بأنه يفاوض الفرنسيني لريفعوا أيديهم عن رعاياه  ،وهو
جانب مل يفلح فيه الجهد املغريب بفعل ق َّوة الظاهرة االستعامرية
ينج منها املغرب أثناء توقيع معاهدة الحامية عام .1912
التي مل ُ

االستعمار وبلقنة أفريقيا
سياس ًيّا وأمن ًيّا
ساهمت الظاهرة االستعامرية منذ القرن التاسع عرش يف تقطيع
أوصال القارة األفريقية ،واستنزاف خرياتها الطبيعية والبرشية ،ونشأة
حركات تحررية نجحت يف اسرتجاع سيادتها .ولك ْن ظلت أغلب بلدان
القارة تعاين التأخر التنموي ،والنزاعات الحدودية ،وتواتر االنقالبات
العسكرية .وبرزت داخلها سياسة املحاور واملحاور املضادة ،أثناء فرتة
الحرب الباردة.
 4عبد العزيز الفشتايل ،مناهل الصفا يف مآثر موالينا الرشفا (الرباط :مطبوعات وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية والثقافة ،د .ت) ،ص .146
 5أحمد العامري ،توات يف مرشوع التوسع الفرنيس باملغرب من حوايل  1850إىل ،1902
ط ( 1فاس :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1988 ،ص .41
 6محمد الغريب ،بداية الحكم املغريب يف السودان الغريب( ،الكويت :مؤسسة الخليج
للطباعة والنرش ،د .ت) ،ص .15
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وقد شكَّل املغرب أحد األعمدة الرئيسة للوحدة األفريقية .فقد
احتضن عام  1961مؤمتر الدار البيضاء الذي أسفرت نتائجه عن
مجموعة من املواثيق املؤكِّدة ملبدأ تحرر أفريقيا وتحقيق وحدتها(((.
كل من املغرب والجزائر قطبني أساسيني
وخالل الحرب الباردة مثَّل ّ
ضمن محور الرصاع الدويل ،وبرزت آنئذ مشكالت الصحراء ،واجتهدت
الدبلوماسية الجزائرية يف الحؤول دون استكامل املغرب لوحدته
الرتابية ،ودعمت بالسالح والسياسة جبهة البوليزاريو ،مستفيد ًة يف
البداية من دعم ليبيا ،وكوبا ،واالتحاد السوفيايت سابقًا.

من جانب آخر أراد املغرب خالل عهد الحسن الثاين أدا َء دور االستقرار
بأفريقيا وقيادة محور االعتدال بالقارة .ولتفعيل ذلك ،قام بتدخالت
عسكرية عديدة مع فرنسا أثناء أزمة شابا يف نيسان /أبريل 1977
وأيار /مايو  ،1978ويف ساحل العاج ،والغابون ،وأفريقيا الوسطى،
والتوغو؛ وهي مبعيار السياسة الخارجية املغربية دول صديقة(((.
يف مقابل ذلـــك ،اعتمدت الدبلوماسية الــجـزائــريــة محور
الجزائر – نيجرييا  -جنوب أفريقيا ،للضغط عىل املغرب؛ فأمثر
قبول الجبهة ضمن ما كان يُسمى مبنظمة الوحدة األفريقية .ففي
عام  1981اعرتفت  26دول ًة أفريقي ًة بجبهة البوليزاريو ،فكان ذلك
متهي ًدا لدخول هذه الجبهة إىل املحفل األفريقي عام  ،1984أثناء
انعقاد القمة العرشين ملنظمة الوحدة األفريقية بأديس أبابا(((.
نهج املغرب سياسة القطيعة مع البلدان األفريقية التي اعرتف
بجبهة البوليزاريو ،وتبني له يف ما بعد أ ّن توجهه هذا ع ّمق عزلته
الدبلوماسية ،واالقتصادية؛ فدفعه ذلك إىل مراجعة سياسته ،واضطر
إىل إعادة العالقات السياسية بأنجوال ،والــرأس األخرض ،والبنن،
7 "Que cherche le Maroc en Afrique?," Jeune Afrique, 21/5/2013, at:
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2731p022.xml0/algerie-afriquediplomatie-maroc-maroc-afrique-que-cherche-le-maroc-en-afrique.html
8 Ibid., p. 27.
9 Alain Antil, "le royaume du Maroc et sa politique envers l'Afrique subsaharienne," Institut français des relations internationales (novembre 2003), p. 24.
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والتوغو ،واملوزامبيق( .((1وال شك يف أ ّن الحسن الثاين كان يروم تفكيك
الطوق والعزلة اللذين فرضهام عىل نفسه بانسحابه من منظمة
الوحدة األفريقية.
وقد ركّز الحسن الثاين يف عالقاته األفريقية عىل األبعاد الدينية،
واألمنية ،والعسكرية ،والعالقات الشخصية ،مستفي ًدا من الدعم
الغريب ومساندة األنظمة العربية املعتدلة؛ من قبيل دول مجلس
التعاون الخليجي ،ومثَّل هذا املحور االقتصادي أبرز املحاور الغائبة
يف أجندة السياسة الخارجية املغربية ،وهو ما جعل النظام الحايل
يتنبَّه ألهمية االقتصاد يف كسب رهان التنمية بالقارة ،وتوظيف ذلك
يف رصاعه الجيوسرتاتيجي ض ّد خصومه السياسيني ،وهذا املوضوع
سنتناوله يف محور الحق.
اكتسب املغرب تجرب ًة مريرةً ،لكنها مفيدة يف معرفة الدهاليز التي
ت ُفيض إىل مامرسة أكرث نجاع ًة يف التعامل مع دول الجوار األفريقي،
وال سيام بعد تراكم تجربة تاريخية فريدة يف التعامل معها ،كام
أوضحنا ذلك سالفًا .كام حاول استغالل بعض املستجدات امله ّمة؛
من قبيل غياب معمر القذايف عن االتحاد األفريقي ،وأفول التحركات
الدبلوماسية للرئيس بوتفليقة الذي يعاين وض ًعا صح ًّيا متدهو ًرا.
كل
وهكذا مل ت ُعد أمام املغرب سوى بعض العراقيل التي تحتضنها ّ
رصد معامل
من جنوب أفريقيا ونيجرييا .وضمن هذا اإلطار نحاول ْ
خطة املغرب الجديدة يف التعامل مع عمقه األفريقي ،مستأنسني
بزيارة امللك محمد السادس لبعض بلدان أفريقيا الغربية.
حرص امللك يف مناسبات عديدة عىل اإلشارة إىل متانة العالقات
املغربية األفريقية ،وضمن هذا اإلطار يقول" :أ ّما ﻋﻼﻗتنا مع عمقنا
ٍ
لفرص واعــدة ،فإننا حريصون عىل
اإلفريقي الذي يشكل مجالً
نهج مقاربة متجددة ،قامئة عىل التضامن ،ومبنية عىل تعزيز األمن
فضل عن خلق
واالستقرار ،خاصة يف منطقة الساحل والصحراء ً -
رشوط التنمية البرشية – تسهم يف النهوض باإلنسان اإلفريقي ،طبقًا
ألهداف األلفية للتنمية"(.((1
ومنذ بداية عام  ،1999خ ّط امللك محددات سياسة أفريقية متجددة
ترتكز عىل القرب ،وااللتزام ،والتضامن .وقد أسفرت عن تطوير
اإلطار القانوين للتعاون املتكون حال ًّيا من رصيد يُق َّدر بنحو 500
اتفاقية ،مع أكرث من أربعني دولة يف أفريقيا جنوب الصحراء .وهي
10 Ibid., p. 34.
 11مقتطف من خطاب جاللة امللك مبناسبة الذكرى الثانية عرشة لعيد العرش ،طنجة،
.2001/7/30
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اتفاقيات تشمل مجاالت مختلفة يف التنمية االقتصادية ،والتقنية،
واالجتامعية ،والثقافية ،والبرشية؛ من قبيل محاربة الفقر ،والتنمية
الزراعية ،والصيد البحري ،والتعليم ،والصحة ،والتكوين ،وتدبري املياه،
وتكنولوجيا اإلعالم ،والتدبري املايل والبنيك.

ومـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة نــجــح مــحــمــد الـــســـادس ،يــوم
 2شباط /فرباير  ،2002يف عقد لقاء مشرتك بني رؤساء غينيا ،وليبرييا،
وسرياليون؛ وهم النسانا كونتي ،وشارل تايلور ،وأحمد تجان كباح،
ناز ًعا فتيل التوتر بينهم( .((1ولقد أبان ذلك ن َّي ًة واضح ًة يف االلتفاف
عىل املحفل األفريقي والعودة إىل أداء دور سيايس ينزع عن الجزائر
بعض إنجازاتها الدبلوماسية السالفة.
من جانب آخر قام امللك بزيارات مختلفة إىل دكار ،كان آخرها
عام  ،2008كام دأب رؤساء السنغال الثالثة األوائل عىل القيام بزيارات
منتظمة إىل الرباط ،ومل يش َّذ الرئيس الحايل مايك سال الذي قام بتمتني
أسس العالقة بني البلدين عن هذه القاعدة الدبلوماسية(.((1
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حتَّى باد َر إىل زيارة الجزائر؛ وهو ما يفرس برودة العالقات بني
الجانبني ،واستثناء موريتانيا من أجندة زيارة ملك املغرب األخرية.
خارجي جديد لدى الرئيس
وعىل الرغم من ذلك ،فإنه ال يوجد تو ُّجه
ّ
املوريتان ،وإ ْن كانت الرغبة تحدوه يف تحسني عالقة بالده بالجزائر،
ِ
لكن من دون أن يكون ذلك عىل حساب عالقاتها باملغرب؛ فهذه
امللف املايل وما
العالقة تبقى استثنائ َّي ًة( .((1ويف مقابل ذلك هيمن ُّ
يشهده هذا البلد من مخاض سيايس وأمني عىل اهتاممات ص ّناع
القرار باملغرب ،بخاصة بعد نجاح الدور العسكري الذي قامت به
القوات الفرنسية؛ وهو ما يحثنا عىل النظر يف مقاربة املغرب األمنية
للمنطقة ،بعد تزايد نشاط الحركات املسلحة والحركات االنفصالية.

حرب مالي بين الدور العســكري
الفرنسي وخيار التنمية المغربي
ُع ِقد يف ترشين الثاين /نوفمرب  2013بالرباط مؤمتر دويل متعلقة
بأمن الحدود ،وقد خرج بتوصيات متعلقة باألمن يف منطقة الساحل؛
من بينها تحديد التحديات األمنية ،وإنشاء مركز إقليمي للمراقبة
والتكوين وإعادة النظر يف املنظومات األمنية والجمركية .وخرج
مهم لتنفيذها ،وقد حرضت
املؤمتر بتوصيات تعطي املغرب قسطًا ًّ
هذا املؤمتر ،إىل جانب دول أفريقية ،األمم املتحدة ،والواليات
املتحدة ،ودول أوربية وآسيوية(.((1
وعىل شاكلة إمارات الخوارج الصفرية واإلباضية باملغربني األوسط
واألقىص خالل القرن الثاين الهجري ،اجتهدت حركات العنف السيايس
يف البحث عن املناطق اإلسرتاتيجية الرخوة لتأسيس كياناتها وإماراتها
املستقلة ،بأفغانستان واليمن؛ وشكَّلت مناطق الساحل األفريقي
مالذًا مثاليًّا ألجندتها ،مستغل ًة يف ذلك ضعف األنظمة السياسية (مايل
والنيجر) ،وشساعة املجال الجغرايف للحؤول دون مراقبته مراقب ًة
شاملةً.

عىل عكس الحسن الثاين ،متيز العهد السيايس الجديد يف املغرب
بدينامية خاصة يف تدبري ملفات العالقات الخارجية؛ فقد حافظ
عىل ثوابت راسخة يف رسم العالقة بالسنغال .أ ّما عالقته مبوريتانيا،
فقد تأرجحت بني األوج الدبلومايس والربودة السياسية .وضمن هذا
ٍ
واصطدامات
السياق ،خضعت عالقات املغرب مبوريتانيا لحوادث
بني الفينة واألخــرى؛ فخالل عام  ،2009كان الرئيس املوريتاين
ولد عبد العزيز ،املنتخب لت ّوه ،بصدد تحضري أ ّول زيارة خارجية له،
وقد أعلم السلطات املغرب َّية بذلك ،ولكنها ما إ ْن تأخرت يف اإلجابة

يف اآلن نفسه تريد حكومة باماكو إعادة الوحدة السياسية وهي تعلم
أ ّن الشامل تسكنه جامعات من الطوارق والعرب ال تربطها عالقات

12 Antil, Ibid., p. 2.
13 Mohamed VI à Dakar aujourd'hui: Sénégal-Maroc, des relations
séculaires, le Soleil, 15/3/2013, at:
http://lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=2
6873:mohamed-vi-a-dakar-aujourdhui-senegal-maroc-des-relationsseculaires&catid=78:a-la-une&Itemid=255

 14عبد الله مولود" ،املوريتانيون يتفحصون أبعاد وانعكاسات زيارة ملك املغرب لباماكو
وأبيدجان املغرب يف ّعل محاور استقطاب إقليمية تتجاوز أدوار موريتانيا والجزائر" ،القدس
العريب ،2004/2/24 ،عىل الرابط:
https://www.alquds.co.uk/?p=137107
_15 http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id
info=192141&date_ar=2014-3-2&wss=1Y09io000101

دراسات وأوراق تحليليّة
محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء

ج ّيدة بالحكومة املركزية؛ لذلك فهي تحتاج إىل أن تتحالف مع املغرب
الذي ميكنه أن يؤ ِّد َي هذا الدور بطلب من حكومة باماكو ،أو بطلب
من جامعات الطوارق( ،((1وضمن هذا اإلطار ميكن فهم استقبال ملك
عب ملك املغرب عن
املغرب ألحد أبرز ممثيل الحركة األزوادية .وقد ّ
أي مبادرة دولية يت ّم التنسيق بشأنها دون إيالء البعد
ذلك ً
قائل" :إ ّن ّ
(((1
الثقايف والعقائدي األهمية التي يستحقها ،سيكون مصريها الفشل" .
ضمن هذا اإلطار ،ت ُ َع ّد حالة الالستقرار التي عاشتها منطقة مايل
ضعف دول املنطقة،
مس ِّوغًا قرأت فيه الدبلوماسية املغربية
َ
وتزايد نشاط الحركات املسلحة؛ ما يحتّم يف نظرها رضورة معالجة
مشكالت الصحراء بوصفها مفتا ًحا ألزمات مجمل دول املنطقة(.((1
وإ ّن متتني العالقة مبايل ،يف ما نرى ،هو بوابة رئيسة تهدف من ورائها
الدبلوماسية املغربية إىل فتح آفاق جديدة مع دول املنطقة وإعادة
ترتيب أوراقها الجيوسرتاتيجية ،واالقتصادية ،واألمنية ،ومواجهة
الهيمنة الجزائرية عىل الشأن األفريقي.
مل يت َّنب املغرب الحلول األمنية والعسكرية ،بل اختار أسلوب التنمية
قصد تجفيف منابع اإلرهاب ،وتصاعد موجة الرصاع املسلح ،وظهور
بوادر البلقنة السياسية يف املنطقة؛ وهو ما ميكن قراءته يف أجندة
الزيارة األخرية التي قام بها ملك املغرب إىل بعض دول غرب أفريقيا.
ويف السياق نفسه ،قالت إحدى اللجان الفرعية الثالث التي أنشأها
مجلس األمن ،والتي تعالج مسألة اإلرهاب وما يتصل به من قضايا،
إ ّن العمليات العسكرية الفرنسية يف شامل مايل مل توقف هجامت
تنظيم "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي" .وقال رئيس لجنة متابعة
القرار رقم  1267التي يرأسها األسرتايل غاري كوينالن ،إنه "عىل الرغم
من العمليات العسكرية التي ُس ِّجلت باسم سريفال يف شامل مايل،
والتي نفذتها القوات الفرنسية ،فإ ّن خطر الهجامت اإلرهابية املرتبطة
بالقاعدة مازال قامئًا"(.((1
"16 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?,
Jol Press, 25/2/2014, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html
 17من نص الخطاب الذي ألقاه امللك محمد السادس يف حفل تنصيب رئيس مايل الجديد
يف باماكو.2013/9/19 ،
18 Youssef Aït Akdim, "Que cherche le Maroc en Afrique?," 21/5/2013, at:
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2731p022.xml0/algerie-afriquediplomatie-maroc-maroc-afrique-que-cherche-le-maroc-en-afrique.html
" 19لجنة القرار  1267تنرش حقائق مثرية عن ملف اإلرهاب يف الساحل" ،املرابع ميديا،
 ،2014/1/19عىل الرابط:
http://www.al-maraabimedias.net/?p=11266
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لقد قرأت الدبلوماسية املغربية اإلشارات األممية ج ّي ًدا؛ ما دفعها إىل
تعزيز عالقتها بعدد من بلدان أفريقيا ،وكان للدور الذي أدته هذه
الدبلوماسية يف حسم التدخل العسكري يف شامل مايل لتحريره من
فلول تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،أث ٌر بارز يف مواقف كثري
من البلدان األفريقية يف منطقة الساحل والصحراء.
ولقد أ َّدت فرنسا دو ًرا محوريًّا يف معالجة املسألة املالية بوسائل
عسكرية ومبارشة ،إثر االنتهاء من العمليات العسكرية ،فنتيج ًة لتلك
بقي االنفصال بني الشامل والجنوب
املعالجة ّ
ظل الوضع معلقًا؛ إذ َ
بقي املغرب
قامئًا ،وتعذر تحقيق الوحدة الوطنية .ويف اآلن نفسه َ
يراقب الوضع ضمن أفق تحقيق وفــاق داخــي؛ ذلك أ ّن نجاح
املاليِّني يف تحقيق ذلك مل يكن يعني سوى قيمة مضافة ملشكالت
الصحراء والح ّد من النزعة االنفصالية لجبهة البوليزاريو( .((2ويبدو
من مجريات األمور أ ّن املغرب يقوم بإمتام الدور الفرنيس ،وترجمة
ذلك مببادرات اقتصادية وتنموية من شأنها أن تجعل نفوذ الفئات
االنفصالية يتضاءل.
ألقى ملك املغرب مبايل عام  2013خطابًا ح َّدد فيه الخطوط العريضة
للعالقة بني الجانبني ،ودعا من خالله إىل تحقيق مصالحة هادئة
كل الحساسيات بني جميع أبناء مايل؛ وذلك عرب إحداث
منفتحة عىل ّ
"وزارة مكلفة باملصالحة الوطنية وتنمية مناطق الشامل" .كام ألح
عىل توطيد املؤسسات السياسية والتمثيلية واألمنية ،وتأهيل البنيات
التحتية الكفيلة بتحقيق التقدم وإعادة هيكلة الحقل الديني(.((2
ضمن هذا السياق ينبغي ألَّ تُقرأ املبادرة املغربية عىل أنّها محاولة
مكمل للحملة
ً
عامل
ملزاحمة الدور الفرنيس يف املنطقة ،بل بوصفها ً
وخصوصا أ ّن أصوات ًا عديد ًة يف
العسكرية الفرنسية يف مــايل(،((2
ً
واشنطن ودول غربية عديدة أثنت عىل املبادرة ،ورأت فيها وسيل ًة
مثىل الجتثاث مظاهر العنف من املنطقة .لكن أمل يكن هناك تنسيق
مسبق بني البلدين يف تحقيق هذا الهدف املشرتك ،وال سيام أ ّن دور
العالقات املغربية الفرنسية يف تدبري امللفات األفريقية معروف منذ
قبل؟
عهد الحسن الثاين ،كام ذكرنا من ُ
20 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?," Jol Press, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html
 21من نص الخطاب الذي ألقاه امللك محمد السادس يف حفل تنصيب رئيس مايل ،املرجع نفسه.
22 Antil, Ibid., p. 51.
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ال شك يف أ ّن الخطوات املغربية أقلقت الفاعلني السياسيني واألمنيني
بالجزائر كث ًريا ،وقد كان من املنتظر التكافؤ يف طبيعة التحدي الذي
مستغل الوضع الصحي للرئيس الجزائري ،وعدم قدرته
ّ
رفعه املغرب
عىل املناورة السياسية يف ما يتعلّق بر ّد الفعل.

الهجوم المغربي
وردود الفعل الجزائرية
ت ُع ّد دول الساحل األفريقي؛ ومنها مايل والنيجر ،الخرص الرخو للعمق
اإلسرتاتيجي الجزائري .وميكن قراءة التحرك املغريب ضمن أجندة
الرصاع الخفي واملعلن بني البلدين .فقد ر َّدت الجزائر مبارش ًة عىل إثر
الزيارة املغربية للمنطقة بعقْد لقاء مع القادة الجدد يف مايل ،وتوقيع
بعض االتفاقيات األمنية والعسكرية .كام أنّها تب َّنت رؤي ًة تقوم عىل
سياسة وقائية؛ وذلك بإيجاد البديل االقتصادي واالجتامعي للطوارق
املوجودين عىل أراضيها ،من خالل ج ْمعهم يف ق ًرى ومدن جنوبَها،
وترقية معيشتهم ،ومحاولة إدماجهم يف الحياة السياسية .غري أ ّن
هذه السياسة الجزائرية مل ِ
تكف لدرء تهديد الحركات األزوادية
والحد من نشاطهم املسلح؛ أل ّن مايل والنيجر مل تقوما ،عىل نح ٍو
موازٍ ،مبا قامت به الجزائر(.((2
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األمنية الجزائرية منذ زمن قديم ،مقارن ًة مبشكالت دوائر إسرتاتيجية
أخرى وتهديداتها(.((2
وال شك يف أ ّن التقارب املايل املغريب ،واستقبال امللك أح َد أبرز ممثيل
الحركة األزوادية يثري مشكالت حقيقي ًة أمام املؤسسة العسكرية
الحاكمة يف الجزائر .فقد أثارت زيارة بالل آغ رشيف أمني عا ّم "حركة
تحرير أزواد" ،للمغرب من أجل لقاء امللك محمد السادس مبراكش،
موج ًة من ردود الفعل اإلقليمية ،وطلب امللك املغريب من وفد
"الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أن تبقى حركتهم منفتح ًة عىل الحوار
بحل سيايس
السيايس ،كام أكد وفد الحركة مللك املغرب "متسكه ّ
دائم للنزاع بني الحركة والحكومة املالية"( .((2ومتيزت الترصيحات
ظل وجود ثالث حركات أزوادية ،هي :املجلس
املغربية بالرتيث يف ّ
األعىل لوحدة أزواد ،والحركة الوطنية لتحرير أزواد ،والحركة العربية
األزوادية.
حظي باستقبال مليك يف مسجد الكتبية
وكان املسؤول األزوادي قد َ
مبراكش ،وهي إشــارة لها دالالت تاريخية عميقة .فباين املدينة
واملسجد ليس سوى يوسف بن تاشفني؛ أشهر حكام املرابطني وأحد
أجداد زعيم أزواد ،وقد كان االستقبال املليك مبنزلة رسالة حضارية
واضحة املعامل(.((2
ويَع ُّد املغرب منطقة الساحل والصحراء مجالً إسرتاتيجيًّا،
فكث ًريا ما ن ّبه املجتمع الدويل إىل تنامي اإلرهاب يف املنطقة( ((2إال أ ّن
ذلك التنبيه مل يكن كافيًا؛ فاألمر يحتاج ،يف نطره ،إىل وسائل مكملة
وأكرث نجاع ًة يف تدبري امللفات الشائكة.

لقد تزامنت الزيارة امللكية مع رغبة الحكومة املالية يف تحقيق
وحدتها السياسية ،بخاصة إذا علمنا أ ّن الشامل املايل يستقر به
ٍ
طموحات استقالليةً؛
الطوارق والعرب( ،((2ومن املعلوم أ ّن للطوارق
ومن مث ّة استغلت الحركات الجهادية الوضع الرخو باملنطقة مبحاوالتها
تأسيس كيانات سياسية وعسكرية .وقد ُع ّدت منطقة انتشار الطوارق
بُؤ ًرا ذات جغرافيا سياسية بالغة الحساسية من الناحية األمنية ،كام
ُع ّدت أزمة الطوارق من أقدم التحديات التي تواجه األمن القومي
الجزائري وأش ّدها تعقي ًدا ،بل إ ّن لها حضو ًرا بارزًا ضمن الشواغل

ظل محدود األثر
لقد تنبه املغرب إىل أ ّن الجهد السيايس واألمني ّ
ممثل
ً
من حيث الولوج يف القارة األفريقية ،واملحفل األفريقي،
مبنظمة االتحاد األفريقي .وال شك يف أ ّن الدراسات التي قامت بها
املؤسسات العمومية أبانت رضورة االهتامم باملسألة االقتصادية،
عىل غرار ما تقوم به دولة جنوب أفريقيا أو الصني؛ ما يستوجب

 23بوحنيه قوي" ،إسرتاتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية يف الساحل األفريقي" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2012/6/3 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20126310429208904.htm
24 "Le Maroc, l'acteur miracle pour régler la crise malienne?," Jol Press,
25/2/2014, at:
http://www.jolpress.com/maroc-mali-visite-mohammed-vi-touaregsarticle-824618.html

 25قوي ،املرجع نفسه.
" 26ملك املغرب يطلب من 'الوطنية لتحرير أزواد' أن تبقى 'منفتحة عىل الحوار' مع
باماكو" ،الرشق األوسط ،2014/2/3 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/home/article/30111
 27حفيظ بوقرة" ،درس عميق يف السياسة اإلسرتاتيجية ومكنوناتها من طرف محمد
السادس لحكام الجزائر" ،2014/2/5 ،الجزائر تاميز ،عىل الرابط:
http://www.algeriatimes.net/algerianews27218.html
 28جريدة العرب ،األحد .2014/3/16
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مقاربة املسألة االقتصادية بوصفها مرتك ًزا محوريًّا يف مفاصل السياسة
الخارجية للمغرب تجاه دول املنطقة.

مفتاحا أساس ًيّا للفعل
االقتصاد
ً
السياسي
متثّل القارة األفريقية مجالً خص ًبا لالستثامر؛ بسبب من ّو ناتجها الداخيل
اإلجاميل الذي يفوق  ،%5وبسبب من ٍّو مطّرد يف عدد سكانها( ،((2إضاف ًة
إىل اشتاملها عىل  %30من االحتياطات املعدنية عىل املستوى العاملي.
وضمن هذه الرؤية يَ ُع ُّد املغرب متت َني عالقاته بالقارة من أولوياته
األساسية( ،((3بخاصة بعد تزايد الحضور العاملي باملنطقة ،ممث ًَّل
بالصني ،والواليات املتحدة ،وفرنسا ..إلخ.

إ ّن الفعل السيايس الناجع يحتاج إىل مقاربة تنموية ذات أث ٍر مبارش
يف السكان .وقد تنبه املغرب إىل أ ّن غرب أفريقيا مازال منطقة بك ًرا؛
فكثّف استثامراته االقتصادية والتنموية يف هذه املنطقة .وتنبهت
الصني إىل هذا الجانب أيضً ا ،ونزلت بثقلها االستثامري وحقّقت
إشعا ًعا أقلق كث ًريا من املنافسني االقتصاديني .فهل ميتلك املغرب
مؤهالت متكنه من أداء دور اقتصادي واستثامري يف إطار ما يسمى
محور جنوب  -جنوب؟ ث ّم أمث َّ َة استقاللية يف القرار االقتصادي املغريب
أم تنسيق مع القوى الغربية ،ويف مقدمها فرنسا ،والواليات املتحدة؟
تُع ّد الوكالة املغربية للتعاون الدويل املحدثة عام  1986رافع ًة حقيقي ًة
للتعاون جنوب – جنوب ،وأدا ًة مرن ًة رسيع ًة وفعال ًة لتنفيذ السياسة
" 29ربع سكان العامل سيكونون أفارقة يف  ،"2050االتحاد ،2014/8/14 ،عىل الرابط:
http://www.alittihad.ae/details.php?id=70601&y=2014
30 Regards, lettres d'information, Le Maroc à la conquête de l'Afrique,
N° 3) Mai 2013(, p. 1.
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وخصوصا يف مجال تكوين املــوارد البرشية.
األفريقية للمغرب،
ً
ويالحظ املتتبعون ضعف الحضور املغريب عىل املستوى االقتصادي
والتنموي إىل حدود اعتالء محمد السادس س ّدة الحكم؛ فقد شُ غل
الحسن الثاين والحكومات املتعاقبة مبلف الصحراء وكُلفته املالية
املرتفعة ،واستطاعت الجزائر أن تشغل الجار الغريب بطريقة ت ُحول
دون بروزه قطبًا سياسيًّا محوريًّا بأفريقيا .ومع وصول محمد السادس
حل
إىل الحكم تنبَّه الفاعلون السياسيون إىل أهمية االقتصاد ودوره يف ّ
مثل.
األلغاز السياسية املستعصية من قبيل مشكالت الصحراء ً
ضمن هذا السياق بلغت قيمة املبادالت التجارية بني املغرب
ودول الساحل  11.7مليار درهم عام  ،2010مقابل  3.6مليار دوالر
عام  ،2000كام ارتفعت قيمة الصادرات املغربية من  5.8مليارات
درهم عام  2000إىل  7.2مليارات درهم عــام  .2010وعىل النحو
نفسه تزايدت الواردات املغربية من املنطقة من  2.4مليار درهم إىل
 4.5مليارات درهم(((3؛ وهي قيمة ال ميكن أن ت ُقارن بقيمة املشاريع
الصينية يف املنطقة التي تجاوزت  9.5مليارات دوالر عام .2006
لقد توجه املستثمرون املغاربة نحو قطاع البنوك واملؤسسات
املالية ،وقطاع االتصاالت ،وصناعة اإلسمنت ،وقطاع املناجم ،والنقل،
واإلسكان( ،((3وضمن هذا السياق سيطرت املؤسسة التجارية وفابانك
 Attijariwafabankعىل  %66.67من رأســال البنك السنغايل
التونيس ،واستحوذت عىل  %51من أسهم بنك مايل الدويل البالغة
نحو  60مليون أورو .ومن جانبه يُ َع ّد البنك املغريب للتجارة الخارجية
 BMCE Bankمؤسس ًة بنكي ًة رائد ًة يف غرب أفريقيا؛ إذ بلغت
مساهمته  % 35ضمن ما يسمى بنك أفريقيا  ،UEMOAوهو ثالث
مجموعة بنكية ضمن االتحاد االقتصادي واملايل لغرب أفريقيا(.((3
وميكن رصد اهتامم املغرب االقتصادي من خالل زيارة ملك املغرب
األخرية للمنطقة؛ فقد دشن زيارته األفريقية بداي ًة من يوم الثامن عرش
من فرباير ،وح ّط رحاله يف دولة مايل مع وفد رسمي رفيع املستوى،
مك َّونًا من وزراء الشؤون الخارجية ،واالقتصاد ،والفالحة ،والتجهيز،
والنقل ،والصناعة والتجارة واالستثامر ،واالقتصاد الرقمي ،والصحة،
والطاقة واملعادن ،والسياحة ،والشؤون اإلسالمية .كام ض ّم الوفد
31 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l'Afrique
Subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (avril 2012), p. 9.
32 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l'Afrique
subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Octobre 2008), p. 8.
33 Ibid., p. 9 – 10.
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جدول ()١

الدولة

عدد االتفاقيات

مايل

17

ساحل العاج

26

غينيا االستوائية.

21

•

مجاالتها
االقتصاد واالستثامر واملالية ،والفالحة ،والخدمات الجوية ،والصناعة ،وتشجيع الصادرات ،والصحة ،والتعاون

املعدين والنفطي والغازي ،والبنوك ،واالتصاالت ،والسكن ،والتكوين املهني ،والكهرباء.

•
•االتفاق عىل رضورة إقامة تعاون وثيق ومنتظم من أجل محاربة اإلرهاب يف منطقة الساحل والصحراء،
اتفاقيات التعاون بني رجال األعامل من الجانبني.

وانخراط جميع الدول واملنظامت اإلقليمية األفريقية املعنية ،يف إشكاليات منطقة الساحل والصحراء؛ من أجل
محاربة اإلرهاب وتحقيق األمن باملنطقة.

•
•التعليم والتكوين ،والسكن ،والفالحة والصيد البحري ،واالستثامر ،والقطاع املايل والبنيك ،والتجارة ،والسياحة
توطيد النموذج املتجدد للرشاكة جنوب  -جنوب.

والتكنولوجيات الحديثة ،واملوانئ ،وغريها.

•
•ميادين شتَّى.
ِدي ذو مصداقية".
•دعم املبادرة املغربية للحكم الذايت يف الصحراء ،مع وصفها بأنها "جهد ج ٌّ
•تنويه رئيس جمهورية غينيا بسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها املغرب.

إطالق مشاريع عقارية ته ّم بناء  7500وحدة سكنية اقتصاديّة و 530وحد ًة سكني ًة مبقاطعة كومايس.

مسؤولني وفاعلني اقتصاديني ميثّلون القطاعني العا ّم والخاص ،وعد ًدا
من الشخصيات املدنية والعسكرية( .((3وميكن رصد معامل االتفاقيات
التي عقدها املغرب مع بعض دول غرب أفريقيا يف الجدول (.)١

بــدأت رشكــة ماناجم  Managemعملها بالغابون ،والكونغو
الدميقراطية ،والسودان ،وإثيوبيا ،وموريتانيا ،يف قطاع املعادن ،ويأيت
يف صدارة ذلك الذهب والنحاس( ،((3فتمكنت بذلك األونا  ،ONAعرب
بكل من غينيا ،ومايل،
ذراعها املنجمي ،من استغالل ع ّدة وحدات ٍّ
وبوركينا فاسو ،والنيجر .ومتثّل القارة بالنسبة إىل رشكة ماناجم املجال
الطبيعي لالمتداد والتطور( .((3ولتحقيق إنجازات اقتصادية واعدة
باملنطقة ،اهت ّم املغرب ،من خالل زيارة امللك األخرية ،بإقامة البنيات
التحتية ،من طرق واتصاالت؛ لتيسري عملية االستغالل واالستثامر.

يركِّز املغرب يف عالقاته األفريقية ،أيضً ا ،عىل تأهيل املوارد البرشية،
وذلك من خالل قبول الجامعات واملعاهد العليا املغربية عد ًدا من
الطلبة األفارقة؛ إذ يتابع نحو مثانية آالف طالب أفريقي دراساتهم العليا
بالجامعات واملعاهد املغربية .وقد استقبلت اﻤﻟؤسسات العمومية
املغربية ،برسم املوسم األكادميي 7046 ،2009 - 2008 ،طال ًبا من أصل
 41دول ًة أفريقيةً ،منهم  6668طال ًبا ممنو ًحا( .((3ويف قطاع االتصاالت،
تسيطر اتصاالت املغرب عىل معظم أسهم الرشكة املوريتانية موريتيل
 ،Mauritelوتستحوذ عىل  %51من أسهم أوناتيل البوركينابية ،وتحتكر
منذ شباط /فرباير  ،2007نحو  %51من أسهم رشكة غابون تيلكوم
حظي املكتب الوطني للكهرباء  ONEمبه ّمة
 ،Gabon Telecomكام َ
كهربة العامل القروي بالسنغال عىل امتداد  25سنةً.

أ ّما يف قطاع النقل ،فقد استحوذت الخطوط امللكية املغربية  RAMعىل
 %51من رأسامل الرشكة السنغالية ،Air Sénégal International
وهي النسبة نفسها التي تساهم بها رشكة النقل البحري املغربية
كوماناف  Comanavضمن الرشكة السنغالية سومات  ،Somatواألمر
نفسه يُقال بشأن قطاع املاء والزراعة وإقامة البنيات التحتية(.((3

 34جريدة العرب ،األحد .2014/3/16
 35اململكة املغربية ،وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،مديرية الدبلوماسية العامة
والفاعلني غري الحكوميني ،ملف صحفي بعنوان ملتقى السفراء املغاربة املعتمدين يف أفريقيا،
"الدبلوماسية املغربية يف أفريقيا :مقاربة مجددة ألولوية إسرتاتيجية".2012/8/10 ،

36 Regards, lettres d'information, Ibid., p. 6.
37 Ibid., p. 6.
38 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l'Afrique
subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Octobre 2008), p. 9 – 10.
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وعىل صعيد التجارة الخارجية تضاعفت قيمة املبادالت بني املغرب
وغينيا االستوائية؛ إذ ازدادت الصادرات املغربية من  21مليون درهم
عام  2000إىل  789مليون درهم عام 2010؛ ما جعل من هذا البلد
أ ّول رشيك تجاري للمغرب عىل صعيد دول جنوب الصحراء(.((3

ويسعى املغرب لتطوير عالقاته بجميع البلدان األفريقية الوازنة عىل
مثل .وضمن هذا اإلطار ميكن
صعيد القارة؛ من قبيل جنوب أفريقيا ً
ونخص منها:
إيراد بعض االتفاقيات بني الجانبني،
ّ
•تعديل اتفاق مراكش ( 2كانون األول /ديسمرب  )1994وتعويضه
باتفاق كاب تاون  Cape Townيف  12 - 11أيار /مايو .1998
•اتفاق  8شباط /فرباير  1996بالرباط الذي عمل عىل إحداث
اللجنة املختلطة املغربية  -الجنوب أفريقية.
•التوقيع يف الــربــاط عــى اتــفــاق يخص النقل الــجــوي يف
 18شباط /فرباير .1994

وقد التزمت الدول األفريقية إنجاز أهداف األلفية للتنمية ،ومن
جهتها التزمت الدول الثامين  8 Gتطبيقها واقع ًّيا عرب االستثامر
يف إقامة البنيات التحتية بدول الساحل .وضمن هذا اإلطار ميكن
للمغرب أن يــؤ ِّد َي دور الوسيط التجاري؛ وهو ما يبدو جل ًّيا يف
عبت عن رغبتها يف
الترصيحات الرسمية الفرنسية واملغربية التي َّ
وخصوصا يف قطاع
تطوير رشاكة مثلَّثية مع دول جنوب الصحراء،
ً
الفالحة ،والصحة ،واملاء(.((4
بروتوكول
ً
وقَّع املغرب ومايل يف  26ترشين األول /أكتوبر 2000
يخص مبدأ التعاون يف مجال الشغل والتكوين املهني .ويف
 18أيلول /سبتمرب  ،2001جرى توقيع اتفاق تعاون شمل ميادين
الشباب والرياضة والطفولة ،وقضايا املــرأة ،وتكوين األطر .ويف
 7موز /يوليو ُوقِّع يف مراكش اتفاق يف قطاعات تحديث اإلدارة
وحامية البيئة والصناعة التقليدية( .((4وتواتر عقْد االتفاقيات بني
الطرفني حتى أضحت متثّل بُع ًدا إسرتاتيجيًّا من حيث العالقة بني
الجانبني يف املجال البنيك واملايل ،ويف قطاع النقل ،وتوزيع املواد
الهيدروكربونية ،وكهربة العامل القروي(.((4
39 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l'Afrique
Subsaharienne, Ministère de l'économie et des finances, Direction des Etudes
et des Prévisions Financières (Avril 2012), p. 15.
40 Point sur les relations du Maroc avec les pays, Ibid., p. 8.
41 "Maroc - Mali: Coopération solide aux perspectives prometteuses,
Lemag.ma, "17/2/2014, at:
http://www.lemag.ma/Maroc-Mali-Cooperation-solide-aux-perspectivesprometteuses_a80657.html
42 Ibid.

•عقد اتفاق بني وزارة خارجية البلدين يف  12أيار /مايو 1998
بكاب تاون(.((4
يف عام  2004قام امللك بزيارة خمسة بلدان أفريقية وهي البنن
والكامريون والغابون والنيجر والسنغال ،وقَّع أثناءها اتفاقيات عديد ًة
ودشَّ ن عدة مشاريع .وقد ركزت االتفاقيات عىل إلغاء االزدواج
الرضيبي وتشجيع االستثامرات وحاميتها(.((4
وإذا كان االقتصاد مفتا ًحا أساسيًّا لرتسيخ النفوذ وخدمة القضايا
التنموية الداخلية ،فإ ّن للدين والعالقات الروحية التي تربط بني
املغرب وأفريقيا مكان ًة مه ّم ًة تساهم يف دعم أوارص التعاون السيايس
والدبلومايس بني الطرفني.

الدين في خدمة السياسة
مل يكن البعد الديني غائ ًبا أثناء الجولة التي قام بها ملك املغرب يف
دول غرب أفريقيا؛ فللمغرب عالقات دينية وطيدة باملنطقة ،وبخاصة
عرب الطرق الصوفية.
دخل اإلسالم إىل بالد السودان الغريب ،عرب الحبشة ،ومرص ،والشامل
األفريقي؛ إذ عربت إليها قوافل تجارية لتبادل السلع واألفكار
واملعتقدات .وقد تعاقبت عىل أرض هذه املنطقة تيارات ومذاهب
فكرية عقدية متنوعة؛ من شيعة ،وخوارج ،وإباضية ،إىل جانب التيار
السني األموي العا ّم.
43 Note Sur La coopération commerciale Maroco - Sud Africaine,
Royaume du Maroc,
Ministère du Commerce Extérieur.
44 Point sur les relations du Maroc avec les pays, Ibid., p. 3.
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وظل املغرب ملتقًى لتفاعل الحضارات والثقافات؛ بفضل تش ُّبثه بقيم
ّ
الحرية ،والتسامح ،واالنفتاح؛ ما أ َّهله ألن مي ّد جسو ًرا لنرش اإلسالم
وخصوصا يف غرب أفريقيا(.((4
وقيمه املثىل بأسلوب حضاري متميز،
ً
وقد امتدت الطرق الصوفية ذات املنشأ املغريب إىل غرب أفريقيا،
وساهمت يف دعم الروابط الدينية بني سكان املغرب والشعوب
األفريقية( .((4ومتثّل الزاوية التيجانية منوذ ًجا متمي ًزا يف متتني أوارص
القرابة الدينية بني املغرب وبعض دول غرب أفريقيا.
وتستخدم اململكة املغربية ،تأث َريها الكبري يف الطرق الصوفية ،وبخاصة
الطريقة التيجانية التي تؤوي رضيح مؤسسها الشيخ أحمد التيجاين
مبدينة فاس ،والطريقة القادرية .وهاتان الطريقتان منترشتان كث ًريا يف
موريتانيا ،ومايل ،والسنغال(.((4
يف هذا السياق ،يساهم املحدد الديني يف تدعيم عالقة املغرب
بكثري من الدول األفريقية؛ ذلك أنه قد أعاد َص ْوغ عالقته بالتيجانيني
الذين ينترشون يف مختلف البلدان األفريقية عىل امتداد منطقة
الساحل والصحراء ،ودفع هذه العالقة يف اتجاه بناء عالقة جديدة
تقوم عىل متكني أتباع الزاوية التيجانية من أدوار دبلوماسية تساهم
يف تقوية الروابط بني املغرب وبلدان أفريقية( .((4وقد ترأَّس امللك
محمد السادس والرئيس املايل بوبكر كيتا عام  2008حفل توقيع
اتفاق يخص تكوين  500إمام ما ٍّيل ملدة سنتني عىل طريقة املذهب
املاليك( ،((4وهو جانب حقّق فيه املغرب بعض التميز؛ إذ سارعت
دول أخرى إىل طلب املساعدة املغربية يف مجال تكوين األمئة ،منها
رئيسها من امللك تكوين
ليبيا ،ونيجرييا ،وغينيا االستوائية التي طلب ُ
أمئتها باملغرب(.((5
 45عبد اإلاله الشبايك" ،دور املحدد الديني يف دعم العالقات املغربية األفريقية ،الطريقة
التجانية منوذ ًجا" ،الحوار املتمدن ،207/7/15 ،عىل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102773
 46عادل مساوي ،عالقات املغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء بعد انتهاء القطبية الثنائية
(الرباط :كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،)2003 /2002 ،ص .78
 47عبد الله مولود" ،املوريتانيون يتفحصون أبعاد وانعكاسات زيارة ملك املغرب لباماكو
وأبيدجان املغرب يف ّعل محاور استقطاب إقليمية تتجاوز أدوار موريتانيا والجزائر" ،القدس
العريب ،2014/2/24 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=137107
 48إحسان الحافظي" ،املغرب وإفريقيا ...روابط الدين والسياسة واألمن" ،الصباح،
.2013/3/25
49 "Maroc - Mali: Coopération solide," Ibid.
50 "Après le Mali Le Maroc va former des Imams guinéens, Le Matin,
"13/2/2014, at:
http://www.lematin.ma/express/2014/apres-le-mali_-le-maroc-va-formerdes-imams-guineens/196715.html

العدد ١٠
أيلول  /سبتمبر 2014

ضمن هذا السياق ال ميكن مواجهة التطرف الديني بأدوات عسكرية
فحسب؛ فإذا كان للدبابات والطائرات دو ٌر يف القضاء عىل املعاقل
واملالجئ ،فإنها تعجز عن تغيري األفكار واملعتقدات ،وضمن هذا
السياق ،أيضً ا ،عالج املغرب املسألة داخليًّا بأدوات دينية من قبيل
ترسيخ قيم اإلسالم الوسطي ،ودعم التيارات الصوفية املحافظة،
والتعايش مع املكونات اإلسالمية التي تعرتف بإمارة املؤمنني
ومستلزماتها السياسية والدستورية .وال شك يف أ ّن نجاح التجربة
املغربية ساهم يف نقلها إىل دول مجاورة ،مثل بعض البلدان األفريقية
جنوب الصحراء ،وبعض بلدان أفريقيا الغربية .وقد شكّلت الطرق
الصوفية الكربى أحد أه ّم العوامل التي ساعدت عىل انتشار املالكية
يف املنطقة؛ إذ كان كثري من أقطاب الطرق الصوفية ومشايخها
ومقدميها من كبار العلامء يف املذهب ،سواء كانوا من القادرية ،أو
الشاذلية ،أو التيجانية ،أو املريدية.

من جانب آخر قام املغرب بتشييد املساجد الكربى ببعض عواصم
غرب أفريقيا (نواكشوط ،وداكار ،وباماكو)( ،((5وترسيخ قيم املذهب
املاليك وقواعده الفقهية .ويف الحالة السنغالية ،تساهم الطريقة
التيجانية يف توحيد رؤى البلدين( ،((5بالنظر إىل تجانس فكرها
وطقوسها الدينية ،وإىل أنها كتلة ناخبة ومؤث ِّرة.
إ ّن التطورات األخرية يف منطقة الساحل والصحراء وانكفاء الجزائر،
الدولة الجارة ملايل ،عىل نفسها من ج ّراء "الحروب الرسية" املتعلقة
بخالفة بوتفليقة ،واالستعدادات الجارية أكرث من عام لعقد قمة
لدول الساحل والصحراء يف املغرب ،وتراجع الدور البوركينايب يف
املصالحة املالية ،كلّها عوامل متنح املغرب الرسمي دو ًرا جدي ًدا يف
الحوار الوطني الداخيل املايل ،وهو ما يفرس طلب الرئيس املايل إىل
51 Antil, Ibid., p. 52.
52 Ibid.

دراسات وأوراق تحليليّة
محددات السياسة الخارجية المغربية تجاه دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء

ملك املغرب أداء دور يف هذه املرحلة التاريخية امله ّمة ،ويف هذا
السياق كان استقبال امللك لوفد الحركة الوطنية لتحرير األزواد(.((5

خاتمة
أردنا من هذا البحث رصد الثوابت التي تحكمت يف العالقة بني
املغرب وعيِّنة من البلدان األفريقية من غرب القارة وبعض دول
الساحل ،ومن خالله نستنتج عمق العالقة بني الطرفني التي تعود
إىل بداية دخول اإلسالم إىل املنطقة عرب القوافل التجارية ،والتيارات
واملذاهب الفقهية والسياسية؛ من قبيل املذهب املاليك ،واالتجاهات
مثل.
الصوفية ،والخارجية؛ كالحركات اإلباضية ً
لقد تعمقت العالقة يف عهد الدولة املرابطية التي نجحت يف إخضاع
املناطق املتاخمة ملا كان يسمى غانا سياس ًّيا وعسكريًّا .ولقد توغل
السعديون يف هذه املناطق ،وسيطروا عىل مناجم الذهب فيها ،وعىل
محاور التجارة الصحراوية ،وقضوا عىل األطامع اإليبريية يف املنطقة.
وقد نشأت عالقات متينة بني الطرفني ،وبخاصة عرب الطرق الصوفية
التي نجح روادها يف تأسيس عالقة روحية عميقة بني الطرفني مازالت
آثارها بادي ًة للعيان ،من خالل كثافة املريدين األفارقة من السنغال،
وخصوصا مايل ،وهم يشكلون ،إضاف ًة إىل عنرص األمن
وموريتانيا،
ً
الروحي ،كتل ًة ناخب ًة مؤث ِّرةً.
تحكّمت مشكلة الصحراء يف عالقة املغرب بعدد من البلدان األفريقية
مد ًة طويلةً .وتسببت هذه املشكلة يف قطع عالقته بعدد من البلدان
التي اعرتفت بجبهة البوليزاريو ،وع َّمقت جراح الدبلوماسية املغربية
التي صححت كث ًريا من أخطائها ،واضطرت إىل إعادة ربط عالقاتها
بدول ُصنفت سابقًا ضمن خانة األعــداء .ومع بداية عهد محمد
السادس ،شهدت السياسة الخارجية تح ّو ٍ
أساسا
مست ً
الت عميق ًة َّ
االبتعاد عن مشكالت الرشق األوسط ،وإيالء العالقات اإلقليمية
وخصوصا اإلقليمني األوريب واألفريقي.
أهمي ًة متزايدةً،
ً
وعىل الرغم من أ ّن املغرب يُ َع ُّد عض ًوا
مؤسسا ملنظمة الوحدة
ً
األفريقية ،فإنه ال يحظى مبقعد يف االتحاد األفريقي .غري أنه ما فتئ
يقوم بإطالق ع ّدة مبادرات ملموسة وإنجاز مجموعة من املشاريع
التنموية ،واالقتصادية ،والدينية ،وهو يأمل أن يؤ ِّد َي ،بسبب موقعه
اإلسرتاتيجي ،دور املحور الرابط بني اإلقليمني املذكورين عىل املستوى
 53عبد الحق الريحاين" ،منطقة الساحل والصحراء تحديات ورهانات االستقرار واألمن"،
االتحاد االشرتايك ،2014/3/1 ،عىل الرابط:
_http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id
info=192141&date_ar=2014-3-2&wss=1Y09io000101
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األمني واالقتصادي والتنموي؛ لذلك يراهن حال ًّيا عىل املدخل االقتصادي
والتنمية الداخلية يف بعض دول غرب أفريقيا ،وعىل دخول الساحل
األفريقي ،مستفي ًدا من اإلشارات اإليجابية من األمم املتحدة وبعض
القوى الغربية ،ويف صدارتها فرنسا ،والواليات املتحدة األمريكية.
من جهة أخرى ،ال ميكننا إغفال أحد أبرز محددات الثوابت يف الهجوم
الدبلومايس واالقتصادي للمغرب؛ وهذا املح ّدد متمثّل بإيجاد حلول
يف ما يتعلّق مبشكالت الصحراء ،وانتزاع بعض املزايا األمنية والدبلوماسية
التي احتكرت الجزائر منافعها مد ًة طويلةً .وتُ ثِّل زيارة ملك املغرب
األخرية لبعض دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء محط ًة أساسي ًة
تلخص مجمل ما أرشنا إليه بخصوص التوجهات املغربية يف املنطقة.
وميكن للمغرب ،بفضل إرثه التاريخي ،ومبا حقّقه من عالقات روحية
عميقة بدول غرب أفريقيا جنوب الصحراء ،أن يؤ ِّد َي دو ًرا اقتصاديًّا
محوريًّا ،كام ميكن لبلدان العامل العريب أن متد جسور التواصل
املؤسسايت لخدمة التنمية وتحقيق األمن اإلسرتاتيجي العريب.
ويرتبط املغرب مع دول جواره األفريقي بعالقات تاريخية استثنائية
ميتزج فيها الجانب السيايس بالعوامل الدينية ،واالقتصادية،
واإلسرتاتيجية؛ وهي عالقات ترضب بعمق يف التاريخ ،وميكنها أن
تفرس التجاوب الكبري بني الجانبني عىل املستويات الرسمية والشعبية،
وهو ما منح زيارة ملك املغرب لبعض دول الساحل وغرب أفريقيا
اكم إعالميًّا استثنائيًّا.
تر ً
وعىل الرغم من ذلك ،تعرتض سياسة املغرب تجاه املنطقة ع ّدة
صعوبات وتحديات؛ من أبرزها ح ّدة املنافسة الخارجية ممثل ًة بكثافة
االستثامرات التي تخصصها الصني للقارة ،إضاف ًة إىل الحضور الوازن
لدولة جنوب أفريقيا يف هذا املجال .وإ ّن ما يُخىش ،بشأن املبادرات
املغربية ،أن تكون عنوانًا هامشيًّا ومستو ًرا للمصالح الفرنسية
واألمريكية يف املنطقة.
وبوج ٍه عا ّم ،ال ميكن للمغرب أن يؤسس رشاك ًة قوي ًة ومستمر ًة مع
دول الساحل ،ودول غرب أفريقيا ،والقارة األفريقية إال إذا وظف
يجري ذلك إال يف إطار
العالقات التاريخية والدينية بينه وبينها .ولن
َ
مقاربة عربية شاملة تروم التنسيق والتكامل يف رسم إسرتاتيجية
واضحة املعامل تنترص لسياسة تعاون جنوب  -جنوب .لذا ،فإ ّن
املبادرات املعزولة التي تفتقد اإلمكانات االقتصادية الذاتية القوية
ال ميكنها تحقيق االستمرارية الذاتية .غري أ ّن إعادة بناء املغرب العريب
وتفعيل مؤسساته يع َّدان صامم أمانٍ للدبلوماسية املغربية يف رهانها
االقتصادي والتنموي مع دول الجوار األفريقي.

