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يوسف صدقي

*

إسـتراتيجية الـعـمـل
الدبلـوماسي االقتصادي المغربي
توسع المجال وتع ّدد الفاعلين
ّ

تحاول هذه الدراسة معرفة أدوار الفاعلين في مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم
ً
محاولــة ،مــن خالل ســرد مجموعة مــن النمــاذج الدولية ،الجــواب عن إشــكالياتها،
وخارجهــا،
تطور العمل الدبلوماســي االقتصادي؛ ليــس فقط في المغرب
تفســر
ووضع دراســة مقارنة
ّ
ّ
أهــم التجارب الدوليــة .تتبع الدراســة المنهج التحليلي لتفســير
موضــوع الدراســة ،وإنمــا في
ّ
القضايــا اإلشــكالية ،إذ لــم تعد هنــاك مواضيع وطنية صرفــة .فحتى المواضيــع التي تدخل
عما يقع
فــي صميــم الســيادة الوطنيــة كالميزانيــة ،والضريبــة ،والتنميــة ،ال شــيء يبعدهــا ّ
وعما يحيط بالدولة خارج ً ّيا .فالدبلوماســية االقتصاديــة تدخل في صميم المواضيع
عالم ً ّيــا،
ّ
ّ
الداخلية للدولة .ولعل ما يعطي هذه الدراسة أهميتها ،كون الكتابات العربية ،على ندرتها،
تضــع مجال الدبلوماســية االقتصاديــة في حلقة الدبلوماســية الكالســيكية ،وذلك من دون
التمييز بين مختلف حقول اشتغال ّ
كل الفاعلين في هذا المجال.
*

باحث مغريب متخصص يف العالقات الدولية والقانون الدويل.
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تقديم الدراسة
متثّل الدبلوماسية االقتصادية للدول بصفة عامة واملغرب بصفة
خاصة ،إحدى اآلليات امله ّمة لضبط مصالح الدولة وتطويرها عىل
صعيد العالقات الدولية من جانب ،وعالقتها مع وحدات النظام
السيايس الدويل من جانب آخر .لذلك فإ ّن دراسة مك ّونات صناعة
القرار اإلسرتاتيجي وطريقتها يف مجال الدبلوماسية االقتصادية للدول،
فضل عن تح ّوالتها ،تحتّل أهمية كبرية يف الظروف السياسية املعارصة؛
ً
التغيات التي طرأت عىل أدوات السياسة
وذلك ألسباب كثرية أه ّمها ّ
الخارجية وسبل تنفيذها والفاعلني يف حقلها.
مل تعد هناك مواضيع وطنية رصفة .فحتى تلك املواضيع التي تدخل
يف صميم السيادة الوطنية كامليزانية ،والرضيبة ،والتنمية ،ال يشء
وعم يحيط بالدولة خارجيًّا ،فالدبلوماسية
عم يقع عامليًّا ّ
يبعدها ّ
ولعل ما يعطي
االقتصادية تدخل يف صميم املواضيع الداخلية للدولةّ .
هذه الدراسة أهميتها ،كون الكتابات العربية ،عىل ندرتها ،تضع مجال
الدبلوماسية االقتصادية يف حلقة الدبلوماسية الكالسيكية ،وذلك من
كل الفاعلني يف هذا املجال.
دون التمييز بني مختلف حقول اشتغال ّ
وتعتمد هذه الدراسة التحليل الوظيفي للفاعلني يف هذا املجال ،ومل
تركّز عىل وضعهم القانوين ،أل ّن وظيفة الفاعلني هي التي متكّننا يف
الواقع من تحديد موقعهم ومدى فاعليتهم يف املرسح الدويل ،فإضفاء
صفة الفاعل يف الدبلوماسية االقتصادية مرتبط مبدى تأثري هذا الفاعل
يف التدفقات الدولية ومساهمته فيها ،وقدرته عىل القيام بالتنفيذ
الواعي والهادف لإلسرتاتيجيات املح ّددة من خالل عمل منهجي
يومي ،عن طريق املفاوضات أو عىل األقل املحادثات التي تجري
بني الدبلوماسيني يف ما بينهم أو بني الدبلوماسيني والوزراء ووزراء
الخارجية ،أو املالية ،أو مختلف القطاعات الحكومية والرشكات
وباقي الفاعلني الدوليني.
إذًا ،فإشكالية الدراسة هي محاولة معرفة أدوار الفاعلني يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم وخارجها .وسنحاول خالل
هذه الدراسة الجواب عن هذه اإلشكالية ،من خالل رسد مجموعة
تفس بشكل كبري تط ّور
من النامذج الدولية ،ووضع دراسة مقارنة ّ
العمل الدبلومايس االقتصادي ليس فقط يف املغرب موضوع الدراسة،
لكن كذلك يف أه ّم التجارب الدولية ،وسنتّبع املنهج التحلييل لتفسري
القضايا اإلشكالية.
فامهي إذًا ،أه ّم التجارب الدولية يف مجال الدبلوماسية االقتصادية؟
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وهل ت ّم تب ِّني دبلوماسية مغربية ذات أولوية اقتصادية مو ّحدة،
وواضحة اإلسرتاتيجية واألهداف؟
وهل ت ّم اإلصــاح املؤسيس للهياكل القامئة عىل إدارة العالقات
االقتصادية الخارجية؟
ث ّم ما هو الدور االقتصادي الجديد لوزارة الخارجية وباقي الوزارات؟
وأخ ًريا ،كيف يت ّم صوغ عالقة رشاكة بني أطراف النظام الدبلومايس
بدل من العالقة
الوطني من خالل التواصل والتنسيق والتعاون ً
التنافسية؟
تكمن أهمية هذه الدراسة يف هذه التساؤالت ،مع اإلشارة إىل أ ّن
هناك دراسات أخرى الحقة ته ّم هذا املجال بالتحديد ،قد تسهم يف
توضيح بعض معامل الدبلوماسية االقتصادية عمو ًما واملغربية بشكل
خاص.
ّ

التغي الذي لحق بيئة النظام الدويل ودخول العامل عرص العوملة،
بعد ّ
تغي مفهوم الدبلوماسية الدولية ،ومل يعد يقترص عىل إدارة العالقات
ّ
السياسية بني الدول فحسب ،بل اتسع ليشمل مجاالت عدة ،تأخذ
يف الحسبان انفتاح األسواق الوطنية عىل األسواق الحرة الدولية،
وأضحت قوة الدول تقاس بقوة اقتصادها ،وهكذا ،تغّريت إسرتاتيجية
العمل الدبلومايس ،وأصبح من املستحيل فصل السياسة عن االقتصاد،
رئيسا يف نشوء العالقات الدبلوماسية بني
حتى أضحى االقتصاد سب ًبا ً
الدول ،ووسيلة من وسائل تسيري العالقات الدولية.
فالدبلوماسية االقتصادية  -حسب رأينا  -هي إجاميل األنشطة
االقتصادية الخارجية للحكومة وقطاع األعامل لبلد ما؛ فهدفها
الرتويج للصادرات واالستثامر ،ونقل التكنلوجيا وإدارة الدعم الفني
أو التعاون التنموي ،فهي آلية لتحقيق األهداف االقتصادية عىل
املستوى الثنايئ واملتعدد ،ولذلك فهي أداة رئيسة لتطوير تعاون
فعال عىل املستوى الدويل .فالدبلوماسية االقتصادية هي عملية
صناعة القرار يف الداخل ،والدفاع عن مصالح البالد االقتصادية

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ
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والتجارية يف الخارج .إ ّن انفجار مجموعة من قنوات التواصل البعيدة
عن الدبلوماسية الرسمية للسلطة السياسية سيذهب بالدبلوماسية
االقتصادية إىل أبعد الحدود ،ما يطرح إشكالية معرفة أدوار الفاعلني
يف مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم وخارجها.

سنتناول يف هذه الدراسة الجانب الهيكيل والوظيفي ملعرفة أدوار
الفاعلني يف مجال الدبلوماسية االقتصادية ،وسنعمل عىل توزيع
هذه األدوار حسب مكان اتخاد القرار الدبلومايس االقتصادي داخل
العواصم (املطلب األول) وخارج العواصم (املطلب الثاين).

سنحاول خالل هذه الدراسة الجواب عن هذه اإلشكالية ،من خالل
تفس بشكل
رسد مجموعة من النامذج الدولية ،ووضع دراسة مقارنة ّ
كبري تط ّور العمل الدبلومايس االقتصادي ،ليس فقط يف املغرب
موضوع الدراسة ،لكن كذلك يف أهم التجارب الدولية ،وسنتّبع املنهج
التحلييل لتفسري القضايا اإلشكالية.

المطلــب األول :الدبلوماســية
االقتصادية داخل العواصم

عادة ما تضع الكتابات العربية عىل ندرتها ،مجال الدبلوماسية
االقتصادية يف حلقة الدبلوماسية الكالسيكية ،وهذا ما يعقّد من
إمكان التمييز بني مختلف حقول اشتغال الفاعلني يف هذا املجال.
وأهمية هذه الدراسة تكمن يف محاولة وضع الفاعلني يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية وفقًا للجانب الهيكيل املنتمني إليه ،وتب ًعا
لإلطار الوظيفي الذي يشتغلون داخله.
ال توجد دولة يف العامل تحتفظ للدبلوماسيني وحدهم بكل ملفات
الدبلوماسية االقتصادية((( ،فمواضيع الدبلوماسية االقتصادية أصبحت
أكرث تعقي ًدا وأكرث دقّة ،وتعتمد وسائل تكنولوجية ومعلوماتية غاية يف
التط ّور ،لهذا كان من املفروض وجود مجموعة من اآلليات واملصالح
التقنية املساعدة عىل بلورة إسرتاتيجية متكاملة للدبلوماسية
االقتصادية .ونتيج ًة لهذا التح ّول برز فاعلون جدد ،يساهمون جن ًبا
إىل جنب مع الفاعلني التقليديني يف مجال صناعة السياسة االقتصادية
سواء داخل الدولة أو خارجها.
إضافة إىل هذا فمواضيع الدبلوماسية االقتصادية ونتيجة تح ّولها
الرسيع ،أصبحت أكرث تقنية ومل تعد تعطي للدبلوماسيني التقليدين
فرصة التحليل الرسيع وبالنتيجة القدرة االسترشافية ،كام أ ّن التبادل
الح ّر بني الدول جعل الدبلوماسية مبعناها التقليدي غري قادرة عل
ظل غياب ضوابط ف ّعالة.
السيطرة ،وهكذا غابت املراقبة يف ّ
لكل هذه األسباب ،كان من املفروض تطوير هياكل الدبلوماسية
بشكل يجعلها قادرة عىل مواكبة التط ّور ،مع السامح بوجود فاعلني
آخرين يساهمون يف مجال الدبلوماسية االقتصادية داخل العواصم
وخارجها.
1 Guy Carron de la carrière, La Diplomatie Economique: le diplomate et le
marché, (Paris: Ed. Economica, 1998), p .178.

•عادة ما يت ّم تقسيم العمل يف الدبلوماسية االقتصادية ،وتقوم
وزارات الخارجية يف دول العامل مبامرسة العمل االقتصادي بدرجات
متفاوتة ،حسب الصالحيات املمنوحة للوزارة أو الدور املعطى لها،
ومن ث ّم النموذج الذي تتبعه .هناك خمسة مناذج يف العامل ،تختلف
بحسب كيفية تعامل وزارة الخارجية والبعثات التمثيلية مع العمل
الدبلومايس االقتصادي ،وهي كاآليت:
•األسلوب التوحيدي مع الدمج :قد يت ّم توحيد العمل االقتصادي
وجمعه يف مؤسسة واحدة هي وزارة الخارجية والتجارة ،مع الفصل
بني خدمة الرتويج التجاري عن الخدمة الدبلوماسية .وهذا النموذج
تط ّبقه مجموعة من الدول أبرزها أسرتاليا ،وكندا ،وكوريا ،والسويد.
ويؤ ّدي رئيس البعثة دو ًرا موح ًدا للنشاطني الدبلوماسيني السيايس
واالقتصادي(((.

•أسلوب التوحيد من دون الدمج :قد يت ّم التوحيد بني وزارة الخارجية
والوزارات االقتصادية ،فال يت ّم دمج الوزارات (الخارجية والتجارة م ًعا
كام يف النموذج السابق) وإمنّا يت ّم تخصيص إدارة من وزارة التجارة
والصناعة  يكون موظفوها من هذه الوزارة ،أو من هذه الوزارة ومن
وزارة التنمية الدولية ،فيكون إرشاف وزارة الخارجية عىل الشؤون
االقتصادية الخارجية إداريًا وفن ًيا لوزارة التجارة والصناعة ،فوزارة
الخارجية داخليًا تدير التجارة واالستثامر الخارجي بشكل مشرتك مع
وزارة التجارة والصناعة ،ومن هذه اإلدارة يت ّم إيفاد الدبلوماسيني
التجاريني ملامرسة العمل االقتصادي يف الخارج ،وتع ّد وزارة الخارجية
مثال لهذا النموذج.
الربيطانية ً
2 Nicholas Bayen & Stephen Woolcock , Economic Diplomacy in
Practice, The New Economic Diplomacy, Decision-Making and Negotiation in
International Economic Relations, 2nd edn. (UK: Ashgate Publishing, 2007),
p. 172-173.
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•األسلوب السنغافوري((( :فيه تبقى وزارة الخارجية يف الداخل
بعيدة عن العمل االقتصادي إىل ٍ
حد كبري تاركة ذلك ملجلس التجارة
السنغافوري ومجلس التنمية االقتصادية السنغافوري تحت إدارة
وزارة التجارة والصناعة ،يتعامل ممثلو هذين املجلسني مع العمل
االقتصادي يف الخارج ،يف إطار عدد محدد من البعثات التمثيلية
السنغافورية تحت إرشاف رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية،
يساعدهم بقية أعضاء البعثة ليعمل الجميع كفريق واحد ،يف ما
يعرف بالفريق السنغافوري ،لكن العالقات التنافسية تبقى قامئة يف
هذا النموذج.
•األسلوب التنافيس :إذ توجد حالة من الغموض النسبي يف كثري
من الدول نتيجة للرصاع املستمر بني وزارة الخارجية والوزارات
االقتصادية إزاء الصالحيات ومن يجب أن يدير هذه األنشطة،
وينطبق هذا النموذج عىل كثري من الدول النامية ،وهو ما يعيق
دبلوماسيتها إذ ال متكّنها هذه البيئة التنافسية من اإلسهام يف تطوير
العالقات واملصالح االقتصادية مع العامل الخارجي ،وال تتمكّن من
استغالل متثيلها الخارجي يف تحقيق منافع اقتصادية بشكل أفضل،
وتع ّد تايالند والهند مثالني لهذا النموذج.
•األسلوب املحايد :وهو منوذج إعادة توحيد العمل االقتصادي
يف وزارة اقتصادية واحدة ،إذ يبقى دور النشاط االقتصادي لوزارة
رصا عىل التسهيل واملساعدة وتوفري األرضية لعالقات
الخارجية مقت ً
اقتصادية أفضل ،وتع ّد الواليات املتحدة األمريكية والصني وأملانيا
أمثلة لهذا النموذج الذي يؤخذ عليه تبديد املوارد يف العديد من
ضئيل من االنسجام بني
امللحقيات التجارية بالخارج وتحقيقه قد ًرا ً
هذه األطراف ،وال يتالءم هذا النموذج مع قدرات دول العامل الثالث
وخاصة الدول ّ
وإمكاناتها
األقل من ًوا(((.
ّ
نالحظ يف املغرب ،أ ّن كتابة الدولة املكلّفة بالخارجية والتعاون تقوم
مبهمت كثرية ،من بينها رسم خطة واضحة للتعاون مع البلدان
ّ
الصديقة وكذلك مع املجموعات ،أي عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد
األطراف من خالل االتفاقات والعقود التي تربم يف املجاالت املختلفة،
خصوصا االقتصادية واملالية والثقافية .وخالل الفرتة األخرية جرى
ً
الرتكيز عىل عالقة املغرب مع القارتني األفريقية واآلسيوية ،إضافة إىل
العالقات التقليدية مع أوروبا والواليات املتحدة وكندا ،والعمل هنا
3 Barry Desker et al. (eds.), Singapore’s Economic Diplomacy: An
Introduction - Economic Diplomacy, institute of Policy Studies, (Singapore:
World Scientific Publishing, 2011), p. 17.
4 Christian Deblock & Gérald Cadet, La politique commercial des EtatsUnis et les nouvelles dynamiques régionales, Suivre Les Etat-Unis Ou Prendre
Une Autre Voie? (Bruxelles: Éditions Bruylant, 2003), p. 25-75.
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موزّع عىل كل القارات ،واملسألة الجوهرية هي توحيد وجهة النظر يف
مسألة التعاون وتوجيه االهتامم أكرث نحو التعاون االقتصادي ،وفتح
باب االستثامرات الخارجية أمام املغرب .وما يالحظ يف هذا الصدد
هو عدم وجود تعارض بني عمل وزارة الخارجية والتعاون مع نظريتها
وزارة االقتصاد واملالية والوزارات األخرى ،ألن العمل الحكومي يت ّم
أول برئاسة رئيس الحكومة ،ث ّم
يف انسجام داخل املجلس الحكومي ً
وحتى ال ننىس ،فالخطط اإلسرتاتيجية غال ًبا ما تبنى داخل املجلس
الوزاري برئاسة امللك ،وحينام تكون هناك مسألة مع ّينة يجب حلّها،
وتنسق الوزارات يف ما بينها كونها وزارات تقنية ،فهي ال تأيت
تتعاون ّ
(((
باألفكار لتفرضها ولكن لتتفاوض بشأنها .
يسي الدبلوماسية االقتصادية
ً
يتّضح أ ّن هناك
إشكال يف معرفة من ّ
داخل العواصم ،وهذا اإلشكال يتع ّمق كلّام احتد الرصاع والتنافس
بني القطاعات الحكومية.
وسنحاول تجميع مختلف النامذج السالفة ضمن ثالث مجموعات
كام جاء بها ((( Guy Carronبنا ًء عىل العالقة بني وزاراتها املكلّفة
بالشؤون الخارجية (الفقرة األوىل) ،عىل أن نعمل يف الفقرة الثانية
عىل مقارنة اإلسرتاتيجية املغربية يف مجال الدبلوماسية االقتصادية
بنظرياتها يف هذه املجموعات الثالث.

الفقــرة األولى :عمل الــوزارات المكلّفة
بالشــؤون الخارجيــة من خــال التجارب
الدولية
وزيــر الخارجية له مسؤولية إدارة الشؤون الخارجية وتوقيع
االتفاقيات الدولية ،لكن هذه املسؤولية ليست حك ًرا عليه ،بل هناك
أطراف أخرى لها أحقية التوقيع واالتفاق(((.
فصالحية التفاوض وتوقيع االتفاقيات هي مجال ت ّم توزيعه بني
مختلف القطاعات الحكومية ،وهكذا هناك قاعدة قدمية ته ّم
مجموع املعامالت املالية ،إذ تعطي األولوية يف مجال االقتصاد إىل
وزير االقتصاد واملالية يف ما يتعلّق باملفاوضات متع ّددة األطراف سواء
تلك التي تعقد بشكل دوري ومسرتسل وته ّم عامل التجارة الخارجية
مؤسسات مالية (صندوق النقد
أو تلك املتعلّقة باملفاوضات مع ّ
الدويل ،والبنك الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية ...إلخ) أو املفاوضات
 5رضا األعرجي" ،وزيرة التعاون املغربية تعترب أن خطة العمل أهم من جنس الوزير.
عائشة بلعريب لـ الوسط" :الحكومة مصممة عىل تسوية بعض ملفات حقوق االنسان" مجلة
الوسط( ،املغرب) ،رقم العدد  ،340ص 1998/8/3 ،23 - 22
6 De la carrière, p. 183-188.
7 Bayen & Woolcock, 3rd edn. 2011, p. 59-77.
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الثنائية املتعلّقة باإلعالنات ،والقروض ،والرضائب ،وحامية االستثامر،
وغريها من املواضيع ذات الصبغة املالية والتجارية.

واالقتصاد ووزير الشؤون الخارجية يف ما يخص املواضيع التي ته ّم
املساعدات والتي لها عالقة بالتنمية.

طب ًعا وزير الخارجية ال ميكن تغييبه يف هذا املجال ،لكن بالنظر إىل
دقّة املجال وشساعته ،وتط ّوره املستمر ،فرض عىل وزير الخارجية
لكل من وزير املالية ووزير التجارة الخارجية إلدارة هذا النوع
التنازل ّ
من املفاوضات ،وأصبح األخريان رئييس بعثات ،يوقّعان االتفاقيات
الدولية.

إ ّن العالقة التي تربط املؤسستني االقتصادية والدبلوماسية تختلف
باختالف الــدول ،وباختالف مشاريع التعاون التي تتب ّناها تجاه
الخارج .فهناك تنسيق تا ّم بني كل املصالح يف املجال االقتصادي
(الداخيل والخارجي) وذلك عرب لجنة مالية تعقد برئاسة وزير املالية
واالقتصاد ،ويعقد هذا االجتامع عادة قبل اجتامع املجلس الحكومي.

مم سبق نجد أ ّن هناك ثالثة مناذج لطرق االشتغال الحكومي
انطالقًا ّ
عىل ملفات الدبلوماسية االقتصادية ،وانطالقًا من هذه النامذج ميكن
توزيع الدول إىل ثالث مجموعات كربى:

المجموعة الثانية :وزراء الشؤون الخارجية يوجهون
الدبلوماسية االقتصادية

المجموعة األولى :سيطرة وزراء االقتصاد في
مجال الدبلوماسية االقتصادية

يف الصف الثاين من الدول يسيطر وزراء الشؤون الخارجية ،دون
إغفال الحضور الكبري لوزراء املالية.

يف الصف األول هناك دول ،وزراء االقتصاد بها لهم قوة كربى
ومسيطرون ،قد يتّخذون ق ـرارات فردية رشيطة إطالع مجلس
الحكومة بالقرارات ذات الصبغة املهمة والخطرية ،بغرض إيصال
املعلومة لجميع الوزراء.

ففي فرنسا هناك توازن يف العالقة التي تجمع ،من جانب وزارة
املالية والشؤون االقتصادية والتي متتلك فقط القدرة والصالحية يف
تسيري مجالها ،خاصة لو تعلّق األمر بنفقات آنية أو مستقبلية ،ومن
جانب آخر وزارات الشؤون الخارجية التي تعمل دامئًا عىل مراقبة
مجموع العالقات الدولية وتسيريها ،وعدم البقاء خارج إطار السيطرة
يخص القضايا األكرث أهمية وذات الصبغة
عىل هذا املجال .لكن يف ما ّ
الحساسة هناك رئيس الدولة الذي ترجع له الكلمة األوىل واألخرية.
فكل
وهكذا يالحظ أنّه ال توجد قيادة متع ّددة لنفس املواضيع؛ ّ
متخصص يف مجاله دون إغفال التشاور مع كل الفاعلني.
ّ
أ ّما إسبانيا ،فهي األقرب يف هذا املجال من فرنسا ،فصالحيات وزير
املالية واالقتصاد ته ّم الجانب املايل والتعامل مع املنظامت الدولية
من قبيل منظمة التجارة العاملية ،كام أ ّن هناك تعاونًا بني وزير املالية

ففي إيطاليا ،تسيطر وزارة الشؤون الخارجية ( ((()la Farnesinaوال
تستثني الشؤون االقتصادية الدولية من جدول أعاملها ،سواء تعلق
األمر بالتبادالت املالية أو التعامل مع املؤسسات املالية الدولية،
والتي تقع تحت إرشاف وزير اال ّدخار مصحوبًا بالبنك اإليطايل .كام
يخص املساعدات
أ ّن وزير الشؤون الخارجية له حق التدخل يف ّ
كل ما ّ
الدولية ،والتجارة الدولية ،والشؤون األوروبية.
مل تضع حكومة روما جهازًا للتنسيق بني مختلف أجهزة الحكومة
يخص الشؤون الخارجية ،فهذا دور تضطلع به وزارة الشؤون
يف ما ّ
الخارجية بشكل سلس ومبرونة بالغة ومبعية كل الوزراء .تعود هذه
الوضعية املسيطرة باألساس إىل سمعة الوزارة التي اكتسبتها من خالل
قدرتها الكبرية عىل اإلدارة سواء يف الشق الداخيل أو الخارجي للدولة،
ومن خالل شبكة من مستشاريها املوزعني بجانب كل الوزراء ،ومن
خالل دبلوماسييها داخل كل اإلدارات املركزية ،إذ ال يقترص عملهم
عىل ربط االتصال والتعاون مع السفارات ،لكن كذلك تأمني التنسيق
بني كل الوزراء الذين يعملون تحت وصايتهم.
ال يشء إذًا يقع خارج سيطرة وزارة الشؤون الخارجية ،ونفس األمر
ميكن تطبيقه بشكل كبري عىل هولندا ،وبدرجة أقل عىل كندا.
 :la Farnesina 8مقر وزير الشؤون الخارجية اإليطايل ،ولالطالع أكرث عىل عمل وزارة
الشؤون الخارجية اإليطالية  ،انظر:
Albin Arnera, “Le Gouvernement Berlusconi Face à L’Europe", Université
de Droit d’Economies d’Aix-Marseille, Instituts d’Etudes Politiques, France,
2005.
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داخل دول الصف الثالث الوزراء املعنيون هم عىل قدم املساواة،
فاتخاذ القرار يتّسم بالتكرار واملشاورات ،ومن الصعب تحديد من
هم الوزراء األكرث احتكا ًرا ،وميكن الرتكيز باألساس عىل ثالث دول
توجد بهذا الصف الثالث وهي إنكلرتا ،وأملانيا ،الواليات املتحدة.
ففي إنكلرتا ،تهتم كتابة الخارجية ( ،)FCOعن قرب بالشؤون املالية
والنقدية ،عىل الرغم من أ ّن خازن الدولة ( )the Treasuryيسيطر
عىل هذا املجال((( ،كام أ ّن هذه الكتابة تشارك وتؤث ّر يف الصالحيات
املوكلة لوزارة األعامل التجارية واملؤسسات واإلصالح التنظيمي
وكذلك وزارة االبتكار والجامعات واملهارات .وتع ّد اللجان الوزارية
املكلّفة بالتنسيق وات ّخاذ القرارات الوزارية ،وتكون عادة برئاسة أحد
أعضاء املكتب الوزاري ،وتقوم اللجنة بالتحليل والربط بني املعطيات
الخاصة مبجال التجارة الخارجية ،هكذا يت ّم ضامن التكامل يف العمل
الوزاري ،لكن ويف الحاالت الخاصة التي ته ّم الجانب اإلداري وليس
السيايس ،فاملكتب الوزاري يدخل مبارشة تحت سلطة الوزير األول،
وهي سلطة ذات طابع إداري(.((1
ترتاوح السياسة املتّبعة لدى أملانيا بني وضوح تقسيم املهام والغموض
يخص السياسة االقتصادية الخارجية؛
الذي يع ّم التنسيق يف ما ّ
فاملواضيع املاكرواقتصادية املالية والنقدية ،واملنظامت املالية الدولية،
ومجموعة  ،G8كلّها مواضيع تدخل يف اختصاص وزير املالية ،وهو
الرئيس الفعيل صاحب االختصاص ،فيام يأيت وزير االقتصاد يف الصف
الثاين ،ويليهام وزير الشؤون الخارجية.
أ ّما سياسة التعاون والتشارك ،فهي موكلة لوزير التعاون التنموي
يخص التعامل مع
األملاين ،ووزير املالية ال يتدخّل يف مهامته إالّ يف ما ّ
بعض البنوك؛ كالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري( ،)IBRDأو بنك النقد
الدويل ( ،)FMIوتدخّله يقترص عىل تحديد الغالف املايل فقط.
9 https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury/
about#who-we-are
 10وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث ،مخترص لوزارة الخارجية ،وهي مسؤولة عن
حامية مصالح اململكة املتحدة وتعزيزها يف جميع أنحاء العامل .تم إنشاؤه عام  1968من خالل
دمج وزارة الخارجية و مكتب الكومنولث .رئيس وزارة الخارجية هو وزير الدولة للشؤون
الخارجية والكومنولث  ،يخترص عادة إىل "وزير الخارجية" (حاليا :فيليب هاموند) ،ويع ّد
األخري واحدًا من التعيينات األربعة املرموقة يف مجلس الوزراء ،جنبًا إىل جنب مع وزير
الخزانة ،ووزير الداخلية ،ورئيس الوزراء ،وهذه هي املكاتب العظمى يف الدولة .ويدير وزارة
الخارجية موظف ،هو الوكيل الدائم لوزارة الدولة يف الشؤون الخارجية ،والذي يعمل أيضً ا
رئيسا للسلك الدبلومايس.
ً
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يقترص دور وزير الشؤون الخارجية ( )AAعىل تحديد التو ّجهات
كل ما يتعلّق باملصالح
السياسية الكربى للسياسة الخارجية ،أ ّما ّ
يسيها باألساس وزير االقتصاد والصناعة
االقتصادية والصناعية فهي ّ
()BMWI؛ فهو الذي يهتم كذلك مبجال التجارة الخارجية وعىل الرغم
من أ ّن هذا املجال موزّع بشكل كبري بني مجموعة من املديريات ،ما
يجعلها دون خصوصية مع ّينة من حيث الرتاتبية الحكومية بالنسبة
يخص املجال األورويب فمهمة
إىل وزير االقتصاد والصناعة .ويف ما ّ
تدبري التشارك األورويب موكلة إىل وزير االقتصاد والصناعة كذلك،
لكنه ملزم مبشاركة هذه املهامت خاصة سياسة التعاون الفالحي
األورويب مع وزير الفالحة ،كام يجب أن يتعاون مع وزير الشؤون
الخارجية ،والذي يضبط مجال العالقات الخارجية.
لحد اآلن كل هذه العالقات واضحة ،لكن ،يف حالة تضارب االختصاص
بني الوزراء خاصة وزير االقتصاد (والذي كان لحدود الستينيات من
القرن املايض املسيطر األول ،لدوره يف بناء أملانيا الجديدة من جهة،
وللشخصيات التي تقلّدت هذا املنصب من جهة أخرى) ،وبني وزير
املالية الذي عرف مع مرور الوقت تقوية ملهامه واختصاصاته املالية
األوروبية .هنا يجب التشاور ووضع مساطر ،وهي أحد أسس اإلدارة
الفدرالية .يف الشق املقابل فاملسؤولية الحكومية تتّسم بالالمركزية،
وهكذا نالحظ أ ّن رئيس الحكومة ()Le Chancelier Fédéral
وفض
ال ميلك صالحيات حقيقية تسمح له بالتحكيم بني الوزراء ّ
التنازعات املمكنة( ،((1أكرث من هذا فال توجد هيئة عليا مكلّفة بالربط
أو التحكم يف ما يخص العمل الحكومي خالفًا ملا يوجد يف كل من
فرنسا ،وبريطانيا ،يضاف إىل هذه املعطيات طبيعة التآلف الحكومي،
والتي تعقّد من هذه املعادلة األملانية .وتبقى نقطة االلتقاء الوحيدة
هي اجتامع كتّاب الدولة كل شهر تحت إرشاف ثنايئ لكل من وزير
الشؤون الخارجية ووزير االقتصاد والصناعة ،األول يرتأّس والثاين يهت ّم
بسري السكرتارية العا ّمة ملجلس كتابة الدولة .ولكن هذا املجلس
يبقى عبارة عن بنية غري مهيكلة ونتائجها غري مضمونة ،وال تدرس
كل امللفات واملواجهات ،وال تطال اختصاصات أي كاتب دولة(.((1
يف الواليات املتحدة األمريكية ،كان ممك ًنا القول ببساطة اتخاذ القرار
يف مجال السياسة االقتصادية الخارجية األمريكية ،لو تعلّق األمر فقط
بالسلطة التنفيذية ،إذ أ ّن بنية اتخاذ القرار وهرميته يسيطر عليها
11 De la Carrière, p: 186.
12 Ibid., p. 187.
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كل الشخصيات الحكومية
يعي عند قدومه ّ
رئيس الحكومة( ((1الذي ّ
والوزارية التي سرتافقه طوال فرتة واليته الترشيعية ،وتؤازره يف اتخاذ
قراراته الداخلية والخارجية .فالتامزج الحكومي إذًا قوي ،فالعديد
يخص بعض امللفات الخارجية مت ّر عرب كتابة
من وجهات النظر يف ما ّ
الدولة يف التجارة ( ،)DOCوكذلك السفراء املكلّفني باملفاوضات
التجارية ( ،)TRSولهاتني املؤسستني وزن كبري مقارنة بنظرياتهام
يف باقي الدول ،ما يعطي لقراراتهام قيمة كبرية بالنسبة إىل اتخاذ
القرارات االقتصادية والتجارية الخارجية.
هناك إذًا ،رضورة مل ّحة لتنسيق العمل داخل الحكومة ،هذه امله ّمة
التي تت ّم أولً عرب املشاورات املستمرة داخل الجهاز الحكومي،
وتت ّم كذلك عرب جهازين لهام أهمية جوهرية ( ،((1()TPCCوكذلك
(.((1()NEC
كل هذا التامزج والدقّة يف اتخاذ القرار يت ّم بشكل سلس داخل
الجهاز التنفيذي ،لكن األمور تصبح أكرث تعقي ًدا عندما يتعلّق األمر
بالفاعلني اآلخرين وهم :الكونغرس ،والواليات ،والقضاة ،دون أن ننىس
املنظامت غري الحكومية ،والجمعيات ،وغريها من جامعة الضغط.

يبدو دور الكونغرس األمرييك قويًا للغاية؛ وذلك لكونه يضطلع
دستوريًا بدور الحسم النهايئ يف ملفات التجارة مع الدول األجنبية،
وهكذا فهو صاحب القرار يف مجال السياسة االقتصادية الخارجية.
إذ متت ّد صالحياته ملجال البحث والتت ّبع والتعيينات وميزانية الدولة،
وعمو ًما فاإلدارة ال تضطلع إالّ باملهامت التي ف ّوضها إيّاها الكونغرس،
ونجد لهذه املؤسسة األمريكية العديد من املواقف أه ّمها تسبّبه
يف فشل اتفاقية (هافانا  ،)La Havaneوهو من تب ّنى عرب مشورته
وتعديالته اتفاقيات ( ،L’ALENAومراكش).
14
15

13 Deblock & Cadet, p .26.
ملزيد من املعلومات عن لجنة تنسيق التجارة األمريكية وتعزيزها،عىل الرابط:
http://export.gov/advocacy/eg_main_022762.asp
ملزيد من املعلومات عن املجلس الوطني االقتصادي األمرييك ،عىل الرابط:
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nec
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بني الكونغرس ،واإلدارة ،والحكومة هناك سلسلة من التعقيدات،
واملشاورات التي تتحكّم فيها اللوبيات وجامعات الضغط التي تحاول
إدار َة السياسة االقتصادية الخارجية .قد تتّسم اإلسرتاتيجية األمريكية
يف اتخاذ القرار بالبطء ،وقد تصل للباب املسدود ،ولكن ويف هذه
الحالة يظهر دور اإلدارة املركزية ( ،)Department of stateوالتي
تعمل عىل إدارة املفاوضات واالتفاقيات ،وترغم باقي الوزارات عىل
أن تصبح مج ّرد مم ّول بامللفات املتعلّقة باالتفاقيات.
وال يجب يف هذا الصدد أن نغيِّب دور الواليات التي تقف عرب
ممثّليها قو ًة خامسة تضاف لباقي الفاعلني ،إذ يظهر دور الواليات يف
تحديد مصري الدولة ككل يف القضايا ذات الصبغة الدولية ،ومن بينها
السياسة التجارية واالقتصادية الخارجية ،وهذا ما يزيد من صعوبة
اتخاذ القرار الدبلومايس االقتصادي.

الفقرة الثانية :النموذج المغربي في اتخاد
القرار الدبلوماسي االقتصادي
لو عملنا عىل تفكيك بنية اتخاذ القرار اإلسرتاتيجي للدبلوماسية
االقتصادية املغربية ،سنالحظ أ ّن املؤسسة امللكية متلك زمام القرار
الدبلومايس املغريب وهذا أمر ثابت ،فبحكم طبيعة النظام املغريب
شبه الرئايس (أو املختلط) يضطلع امللك بالدور التقريري يف السياسة
الخارجية للدولة ،وتحديد خياراتها األساسية واإلسرتاتيجية ،وهنا ميكن
مقارنته بالنموذج الفرنيس( ((1واألمرييك( ،((1إذ ميلك الرئيس سلطات
كربى يف هذا املجال ،ففي إطار ما يعرف باملجال املحفوظ لرئيس
الدولة ،والذي أسس بنيانه الجرنال ديغول عند تأسيسه للجمهورية
الخامسة الفرنسية ،يتمتّع رئيس الدولة بسلطات واسعة يف مجال
السياسة الخارجية(.((1
16 “Le Président de la république négocie et ratifie les traites", Article 52,
la constitution Française 1958.
 17تع ّد السياسة الخارجية للواليات املتحدة األمريكية من صالحيات الرئيس األمرييك ،إذ
أعطى الدستور األمرييك للرئيس الصالحيات التالية -1 :رئيس السلطة التنفيذية -2 ،كبري
املفاوضني والدبلوماسيني -3 ،القائد األعىل للقوات املسلحة ،ومبا أ ّن قرار ش ّن الحرب هو يف
جوهر السياسة الخارجية للدولة فهو بذلك يع ّد من صالحيات الرئيس األمرييك وحده.
 18إن هذه الصالحيات املحفوظة قد ظهرت منذ وصول ديغول إىل الحكم ()1969-1958
للتعبري عن مامرسة اتبعها يف ميدان السياسة الخارجية ،فقد كان يتص ّور أ ّن هذه املامرسة هي
التي تعكس الدور الفعيل لرئيس الدولة .وعليه ،فهي التي تكون لها األولوية يف صالحياته،
كل جهوده وطاقاته دون رقابة من أي جهة أخرى .وقد اتّبع الرئيس فرانسوا ميرتان
ويك ّرس لها ّ
وصول
ً
( )1995-1981السياسة الدوغولية نفسها يف الخارجية الفرنسية ،واستم ّر العمل بها
للرئيس السابق نيكوال ساركوزي يف الفرتة املمتدة من  16أيار /مايو  2007حتى 15أيار
 /مايو ،2012  والذي سلك نفس النهج ،وإن كان مل يصل إىل املستوى الذي بلغه يف عهد
ديغول ،ملزيد من التوضيح ،انظر :د .الحسان بوقنطار" ،ساركوزي والسياسة الخارجية :بني
التغي واالستمرارية" ،القدس العريب.2007/06/12 ،
ّ
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تمركــز المـلك في قمـة الفــاعلين الرسميين
للدبلوماسية االقتصادية

مبا أ ّن التفاوض من اآلليات البارزة يف مجال الدبلوماسية االقتصادية،
تجسد سيطرة املؤسسة
يجب أن نف ّرق بني املشاريع الكربى التي ّ
امللكية املغربية ،يف الوقت الذي تبقى للحكومة عن طريق الوزارات
املختصة صالحية التفاوض يف باقي االتفاقيات الدولية.
والجديد يف الدبلوماسية املغربية ظهور قوة فاعلة أخرى تتمثّل يف
مستشاري امللك (الزيارة األخرية لدول الخليج ترشين الثاين /نوفمرب
 2012وكذلك الزيارات املتك ّررة ألفريقيا آخر عام  2013وبداية
 ،2014دون إغفال زيارات بعض رؤساء الدول ،وأبرزها زيارة الرئيس
الفرنيس فرنسوا هولند  ،)2013ميكن تصنيف هؤالء املستشارين يف
إطار فاعل الصف الثاين ،عىل الرغم من عدم التحديد الذي يطال
مستشاري العاهل املغريب يف صلب الوثيقة الدستورية ،فإ ّن القرب
من املؤسسة امللكية يعطي ملستشار امللك سلطة قد تتع ّدى سلطة
فاعل من الصف
الشق التنفيذي بصفته ً
الوزراء التي تقترص عىل ّ
الثالث من ّفذًا لإلسرتاتيجية العليا التي يخطّط لها امللك.
وعليه ،فالثابت يف الدبلوماسية االقتصادية املغربية بقي عىل مستوى
املتغي هو اضطالع مستشاري امللك بدور
املؤسسة امللكية ،بينام
ّ
ثان ،وهو التفاوض والتهيئة للمستوى الثالث التنفيذي الذي ميارسه
الوزراء.
عىل الرغم من أ ّن أطروحة ع ّد السياسة الخارجية مبنزلة املجال
املحفوظ للملك ال تجد أي سند دستوري أو قانوين ،إذ تبقى هذه
النص القانوين
األطروحة قارصة سواء عىل مستوى املنهج املتّبع أو ّ
املعتمد أرضي ًة للتحليل ،فإ ّن املنهج القانوين ال يكفى لإلحاطة بكل
النص املعتمد منطلقًا للفرضية
جوانب الظاهرة السياسة ،كام أ ّن ّ
املذكورة ال يكفي ،فهناك نصوص أخرى تتط ّرق لفاعلني يف السياسة
الخارجة املغربية ،ونصوص يف دور امللك يف صنع السياسة الخارجية
ومساهمة باقي املؤسسات السياسية والترشيعية يف صنع هذه
رضا ،فمن غري
السياسة ،وإن كان بشكل محدود ،إالّ أنّه يبقى حا ً
املعقول تغييب مرسوم  20كانون الثاين /يناير  1995املتعلّق
باختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة الشؤون الخارجة
والتعاون ،كام ال ميكن التغايض عن دور رئيس الحكومة ،وهو ما
يظهر واض ًحا من خالل ترصيح السياسة العامة للحكومة (الترصيح
الحكومي) ،إذ احتلت السياسة الخارجية مكانة مهمة يف هذا الترصيح
من خالل التأكيد عىل مكانة املغرب يف عامل ميلء باملت ّغريات.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

وعىل الرغم من كل هذه املعطيات ،يبقى للملك دور مركزي ومح ّدد،
تك ّرسه عوامل مرتبطة باألعراف واملامرسات الدولية ،إذ يشكّل امللك
وحدة صنع القرار الرئيسة ،بينام يشكّل باقي الفاعلني وحدة ثانوية
أو هامشية ،فالدور الذي يضطلع به امللك يف وضع السياسة الخارجية
للمغرب أكرث أه ّمية مام تتض ّمنه نصوص القانون العام املغريب ،وإذا
ما ت ّم الرتكيز عىل تحليل هذه النصوص ستبقى االستنتاجات التي
التوصل إليها جزئية ،فسلط رئيس الدولة وامتيازاته يف السياسة
ميكن ّ
الخاصة بامللك،
الخارجية تدخل يف خانة ما يعرف باالختصاصات
ّ
فالتحكّم الخاص للملك يف السياسة الخارجة والدفاع واألمن الوطني
نص من القانون العام ،بل هو نتيجة للجدل القائم
ال يوجد يف أي ّ
(((1
منذ االستقالل مع الحركة الوطنية حول املامرسة الفعلية للسلط .
رشع للفاعل
وإذا كانت فرضية املجال املحفوظ مثّلت األساس الذي ي ّ
الواحد احتكار القرار الخارجي ،فإ ّن هذه الفرضية باتت تتالىش يف
خضم املستجدات التي يعرفها العامل اليوم والتي تتميّز بالتعقيد
والتشابك ،األمر الذي سينتج عنه تراجع يف تب ّني هذه الفرضية،
تتخل عن أدوارها
فالدولة تحقيقًا للمصلحة العليا املشرتكة بدأت ّ
التقليدية يف امليادين االقتصادية واالجتامعية ،وأحيانا السياسية
لصالح فاعلني جدد ،وهو اتجاه تك ّرس بفعل انتشار الدميقراطية
وحقوق اإلنسان.
ّ
تعقد مجال العالقات الدولية يؤثّر في صناعة
القرار الدبلوماسي االقتصادي

مم سبق نالحظ ،أ ّن صنع القرار يف مجال السياسة الخارجية ،أصبح
ّ
اليوم معق ًدا أكرث بالنظر لتعقّد العالقات الدولية وتشابكها ،فقد صار
لزا ًما تضافر أدوار مجموع الفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني يف
تدبري الشأن العام الخارجي للدولة ،وذلك من أجل تفاعل أمثل مع
تح ّوالت العامل املعارصة ،وال سيام أ ّن الدبلوماسية املغربية أضحت
طموحة إىل بناء عالقات إقليمية ودولية مه ّمة ،حسب ما هو معلن يف
األجندة واألهداف التي سطّرتها ديباجة الوثيقة الدستورية الجديدة.
هكذا برز دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يف الدبلوماسية
االقتصادية إىل جانب وزارات تقنية أخرى فاعلة يف الدبلوماسية
االقتصادية .وميكننا الحديث عن دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
يف الدبلوماسية االقتصادية من خالل املرسوم املتعلّق باختصاصات
 19حنان بنارص" ،انكفاء الدبلوماسية املغربية اتجاه املحيط العريب :حقيقة أم ادعاء؟"،
الحوار املتمدن ،العدد  ،2006/9/ 6 ،1665عىل الرابط:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=74771

دراسات وأوراق تحليليّة
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توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية( ،((2وإن كان
ينص رصاحة وحرفيًا عىل الدور االقتصادي لوزارة الخارجية ،فإنّه
ال ّ
ميكن مالحظة ذلك عىل مستويني التاليني:
ـ عىل املستوى الداخيل ،إذ نجد عىل مستوى اإلدارة املركزية ثالث
مديريات من عرش تهت ّم بالشؤون االقتصادية ،وهي املديرية العامة
للعالقات الثنائية ،واملديرية العامة للعالقات متعددة األطراف
والتعاون الشامل ،ومديرية الدراسات والتعاون القطاعي إىل جانب
مركز التحاليل واألبحاث وإن كان تاب ًعا مبارشة لسلطة الوزير(.((2
ـ عىل املستوى الخارجي ،إذ تشكّل البعثات الدبلوماسية والقنصلية
مراكز متثيل املغرب يف الخارج وتنفيذ سياسته الخارجية ،والتي تفتح
ويتول السفري
ّ
بقرار من وزير الخارجية وتنظّم وتص ّنف مبرسوم
مهمته إىل جانب األنشطة الدبلوماسية
رئاستها .وتبقى من بني أه ّم ّ
املهمت االقتصادية .وإىل جانب السفري نجد أ ّن املغرب أقدم عىل
ّ
(((2
إحداث منصب مستشار اقتصادي يف الخارج عام .1982
ومهام يكن من أمر ،فإ ّن التط ّور الذي عرفته وزارة الخارجية
منذ تأسيسها عام  1956وإىل غاية  1995نحو االهتامم بالقضايا
االقتصادية للمغرب ،مل يتمكّن من مسايرة دخول فعل قطاعات
وزارات أخرى ،ما أفرز تراجع دور وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
خاصة؛ األمر الذي جعل املصالح
يف العمل الدبلومايس االقتصادي ّ
املكلّفة بالشؤون االقتصادية باإلدارة املركزية لوزارة يقترص دورها
عىل التنسيق بني القطاعات الوزارية األخرى .كام جعل دور املستشار
االقتصادي غري معمول به ،ومتجاوزًا من حيث التطبيق؛ نظ ًرا لتعقّد
العمل الدبلومايس وعدم تحيني نصوص املرسوم املنظّم للمستشار
االقتصادي.
وعىل الرغم من أ ّن الربنامج الحكومي الحايل مل يرش إىل الدبلوماسية
املوازية ،فإ ّن املرسوم املنظّم لــوزارة الخارجية  2.11.428ح ّدد
اختصاصات الدبلوماسية املوازية وتدارك هذا الفراغ( ،((2إذ أنشأ
 20املرسوم رقم  2.94.864الصادر يف  18شعبان 1415املوافق لـ  20كانون الثاين/
يناير ،1995يف شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد  ،4294ص.426-421
 21رشيد العثامين" ،الدبلوماسية االقتصادية يف املامرسة املغربية" ،رسالة لنيل دبلوم
الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
أكدال -الرباط ،2003-2002 ،ص .56
 22املرجع نفسه ،ص .58
 23املرسوم رقم  ،2.11.428الصادر يف  07شوال  1432املوافق لـ  6أيلول /سبتمرب،2011
بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد ،5979
ص .4638

هذا املرسوم مديرية جديدة تهت ّم بهذا الجانب من الدبلوماسية،
وهي "مديرية الدبلوماسية العا ّمة والفاعلني غري الحكوميني"( ((2التي
أسندت إليها مهامت كثرية من بينها "تقوية التفاعل مع مجموع
مك ّونات املجتمع املدين ومجموعات التفكري والرأي".
تب ًعا لهذه املعطيات ،سيربز إىل جانب وزارة الشؤون الخارجية
املتغيات الدولية
والتعاون مجوعة من الوزارات التقنية التي فرضت ّ
املتغيات
فاعل يف الشؤون الخارجية .ومن هذه
مشاركتها بصفتها ً
ّ
ازدياد مجاالت التعاون الدويل ،واالعتامد املتبادل ،واتفاقيات التبادل
الح ّر املربمة بني املغرب ومجموعة من الدول والتكتّالت االقتصادية.

لكل هذه األسباب ،انخرط املغرب مع املرحلة الجديدة يف العالقات
ّ
الدولية من خالل منح صالحيات واختصاصات ذات بعد اقتصادي
دويل لبعض القطاعات الوزارية ،فصارت بعض الــوزارات ملزمة
بتنفيذ معاهدات دولية ،بل تشارك يف إعدادها وتوقيعها .وميكن
اختصار االختصاصات ذات البعد الخارجي لدى هذه الوزارات يف
تحديد اختيارات التعاون واتجاهاته بني املغرب ورشكائه األجانب،
دول ،أو منظامت ،أو تكتالت دولية ،والسهر عىل تطبيق
سواء كانوا ً
برامج التعاون واتفاقياته املربمة معها ،وكذلك املشاركة يف مفاوضات
االتفاقات الدولية والسهر عىل تنفيذها.
وبغض النظر عن تن ّوع مستوى توسيع
كل هذه النامذج،
بعد رسد ّ
ّ
السلط هناك مالحظة مقتسمة ته ّم وزارة الشؤون الخارجية؛ نخلص
إىل أ ّن هذه الوزارة ال تخرج عادة عن دائرة االقتصاد الذي يحيط
بها ،لكن برشط ّأل يقرتن االقتصاد بخطر خارجي محتمل ،قد يأيت
لتأزّم سيايس بني الدول .ففي األوقات العادية يفرض االقتصاد سيطرته
عىل العالقات الدبلوماسية ،لكن وزارة الشؤون الخارجية تراقب دامئًا،
محل االقتصاد عند األزمات التي تتع ّدى مجاله.
لتحل ّ
وتتدخّل ّ
24
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المطلب الثاني :الدبلوماســية
االقتصادية خارج العواصم
عادة ما متارس بعثات الدول مختلف األنشطة االقتصادية والتجارية
والثقافية والعلمية .لكن حجم هذه األنشطة يختلف من دولة
إىل أخرى ومن بعثة إىل أخرى .وفيام تقلِّد ُ
الدول النامية والفقرية
َ
الدول املتط ّورة يف إرسال موظفني ،وملحقني ،ومستشارين تجاريني
واقتصاديني من الوزارات املختصة مثل وزارة التجارة أو االقتصاد،
مستقل (إىل ٍ
حد ما) يف بلدان االعتامد ،يف مبان مستقلّة
ّ
ليعملوا بشكل
أو داخل مبنى البعثة الدبلوماسية أو البعثة القنصلية ،وتحت إرشاف
رئيس البعثة ،لك ّنهم ميثّلون جهاتهم وليس وزارة الخارجية.
وعىل الرغم من أ ّن البعثات التمثيلية أدركت مب ّك ًرا قيمة العمل
ظل هو السائد يف أنشطتها.
االقتصادي ،فإ ّن األسلوب التقليدي ّ
واألقل من ًّوا تكتفي بفتح عدد من امللحقيات
ّ
وغالبية الدول النامية
االقتصادية والتجارية أو امللحقيات التجارية يف عواصم مع ّينة،
بعضها مختارة بعناية وبعضها تفصيلية ومختلقة لشخصيات مع ّينة
أو أقارب.
إ ّن دور البعثة الدبلوماسية والقنصلية يف الدبلوماسية االقتصادية
يجب أن يكون َمرشّ د التكلفة ومو ّجه النتيجة (Cost Effective
 ،)and Result Orientedوعىل خالف بعثات الدول املتق ّدمة ،فإ ّن
وضع غالبية بعثات الدول النامية يكاد ينحرص يف القضايا القنصلية،
واألعامل اإلدارية اليومية ،وحضور حفالت االستقبال ،ورفع تقارير
منطية عن األوضاع الداخلية يف بلد االعتامد من واقع ما تنرشه وسائل
إعالمه.
وجاءت ثورة املعلومات ووسائل االعالم الحديث لتنرش تقارير
وتحليالت سياسية واقتصادية أكرث كفاءة مام يُرسل من البعثات .بل
ظهرت مراكز معلومات صغرية تعرض خدماتها اإلعالمية وتقاريرها
اليومية والدورية والخاصة عىل بعثات الدول يف العواصم املختلفة
باشرتاك شهري.
فيام استمرت وزارات خارجية (الدول النامية والفقرية) يف كثري من
األوجه تعمل وسيطًا (يف القضايا االقتصادية) بني البعثات الوطنية
يف الخارج والوزارات القطاعية التي تتعامل مع املساعدات والقضايا
خاصة أ ّن الدول واملنظامت املانحة
االقتصادية األخرى بنفسهاّ ،
تتعامل مع الوزارات القطاعية .ساعد عىل ذلك أ ّن هذه الكيانات يف
معظم البلدان النامية غري مرتبطة ببعثات بالدها يف الخارج.
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اإلشكال إذًا ،يكمن يف الكيفية التي يت ّم بها رسم إسرتاتيجية
ظل التن ّوع والتباين الكبري
الدبلوماسية االقتصادية خارج العواصم ،يف ّ
بني مختلف التجارب الدولية.
لنفهم أكرث األدوار الدبلوماسية االقتصادية خارج العواصم ،سنحاول
تفكيك الدبلوماسية االقتصادية بحسب وظيفتها إىل دبلوماسية
ماكرواقتصادية ودبلوماسية ميكرواقتصادية ،مع رسد مجموعة
من النامذج إىل جانب النموذج املغريب يف شكل دراسة مقارنة
(الفقرة األوىل) ،ث ّم سنطّلع عىل كيفية جمع الدبلوماسية املاكرو
وامليكرواقتصادية يف أجهزة مو ّحدة ودامئًــا يف إطار مقارنة أبرز
النامذج الدولية (الفقرة الثانية).

الفقرة األولى:
الدبلوماسية الماكرواقتصادية
والميكرواقتصادية الخارجية
يف شبه عملية ترشيح للعمل الدبلومايس االقتصادي ،سنحاول
أول ث ّم الهيكلة ،وذلك
املهمت ً
تعريف هذه العملية من منطلق ّ
عرب اإلشارة إىل قدرات القامئني عىل عملية اتخاد القرار الدبلومايس
والرؤية املاكرواقتصادية وامليكرواقتصادية التي يبارشون يف ظلّها
عملية اتخاد هذا القرار.
الدبلوماسية الماكرواقتصادية

هذا النوع من الدبلوماسية عادة ما تت ّم إقامته بالسفارات ،لكن
مجاله والتعيينات داخله ال تتوقّف دامئًا عىل وزارة الشؤون الخارجية.
ألسباب واضحة ،تعمل مجموعة من الخاليا داخل السفارات عىل
مجموعة من امللفّات تهت ّم بالسياسة ،واالقتصاد ،والتعامالت املالية،
حساسة ينتمي القامئون
والتمويالت العمومية ،وكلّها موضوعات ّ
عليها إىل دائرة السلطات العمومية ،وأهم ّية امللفّات املعروضة
وعددها تستوجب من السفراء إحاطة دامئة ودقيقة.
تحدد تراتبية هذه األجهزة وهيكلتها داخل السفارات مجموعة
عوامل ،تجعلها متن ّوعة من حيث الشكل والرتاتبية حسب حجم
املهمة الدبلوماسية املوكلة وأهميتها.
يف البداية ،فالسفارة ال تنفرد مبهمة العمل االقتصادي ،لكن هذا ال
مهمت إرشافها من خالل خضوع
يعني عدم دخول هذا املجال ضمن ّ
املجال ملختصني يف هذا املجال ،يحملون يف بعض األوقات صفة وزير
االقتصاد.

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ
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هذا ما نجده يف أغلب السفارات حيث املهام االقتصادية متت ّد من
الفالحي إىل الصناعي ،كام ته ّم إشكاالت اقتصادية دولية كربى
كمحاربة املخدرات وتبييض األموال وغريها.

وقد رشعت فرنسا مؤ ّخ ًرا يف  ،2013يف تب ّني إسرتاتيجية جديدة
للنهوض بالدبلوماسية االقتصادية ،واتخاذ مجموعة من التدابري
املهيكلة لهذا املجال كرافعة لالقتصاد الفرنيس(.((2

العاملون إذًا يف السلك الدبلومايس هم عادة دبلوماسيون ذوو تكوين
عام وغري متخصصني (هذا راجع باألساس للمدة القصرية للتكوين)،
لهذا السبب يالحظ تكاثر نوع جديد من الدبلوماسيني ،عبارة عن
موظّفني تابعني لوزارة املالية .هذا املعطى الجديد ظهر يف البداية
بالسفارات األمريكية من خالل اللجان املالية القادمة من وزارة االدخار
األمريكية ،نفس اإلسرتاتيجية تب ّنتها فيام بعد السفارات الكندية
يعي فيه املستشار املايل
وبعض السفارات الربيطانية ،يف الوقت الذي ّ
بالسفارات األملانية واإليطالية من البنك املركزي.

وتتب ّنى إسبانيا سياسة قريبة من نظريتها الفرنسية ،فهناك مصالح
مختصة اقتصادية وتجارية ،تت ّم إدارتها بواسطة نخبة تابعة للوظيفة
العمومية اإلسبانية :اقتصاديون إسبان قادمون من وزارة االقتصاد
واملالية (كتابة الدولة يف التجارة ،والسياحة واملقاوالت الصغرى
واملتوسطة) فهذه الــوزارة هي املعنية مبتابعة موظفيها وتدبري
مواردهم املالية بشكل مبارش .وتع ّد هذه النخبة مبنزلة املستشارين
جل السفارات اإلسبانية،
االقتصاديني الوحيدين للدبلوماسيني يف ّ
يخص السفارات الكربى يضاف لهذه النخبة مستشارين
لكن فيام ّ
ماليني (بدون مهام اقتصادية) ،وبالرغم من انتامئهم لوزارات معينة
(الصناعة والفالحة) لكنهم ال يخضعون لسلطتها املبارشة(.((2

•يف الجانب األول مستشا ًرا (يف بعض األوقات صفة وزير االقتصاد
والتجارة) يتكلّف بحقيبة الصناعة ،والفالحة ،والخدمات
والتجارة الخارجية ،باإلضافة إىل املواضيع االقتصادية التي ته ّم
مديرية العالقات االقتصادية الخارجية ( )DREEلوزارة االقتصاد
واملالية.

بالنسبة إىل املغرب وكام سبق ورأينا ،فــوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون تؤدي دو ًرا بارزًا يف مجال الدبلوماسية االقتصادية إىل
جانب وزارات تقنية أخــرى .وميكننا الحديث عن دور وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون يف الدبلوماسية االقتصادية من خالل
املرسوم املتعلق باختصاصات وزير الشؤون الخارجية وتنظيم وزارة
الشؤون الخارجية( ((2وإن كان ال ينص رصاحة وبالحرف عىل الدور
االقتصادي لوزارة الخارجية ،فإننا نجد داخل ثالث مديريات عامة
 18مديرية ،و باإلضافة لسبع مديريات ذات بعد اقتصادي ثنايئ
وجهوي واملنتمية للمديرية العامة للعالقات الثنائية والجهوية ،هناك
كذلك ثالث مديريات تابعة للمديرية العامة للعالقات متعددة
األطراف والشاملة ،واملديرية العامة للتنمية االقتصادية والعمل
الثقايف والدبلوماسية العامة ،هذه املديرية التي ت ّم االعرتاف فيها أول
مرة بالفاعل غري الحكومي يف الدبلوماسية املغربية من خالل وضع
مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلني غري الحكوميني(.((2

يف السفارات الفرنسية ال ميكن الحديث عن مجموعة بل قطبني؛
فهناك مراكز امتداد اقتصادي ( )PEEإذ نجد:

•كام نجد يف جانب ثان ،ويف العديد من املواضيع الخارجية ومن
نفس الوزارة لكن هذه املرة من مديرية االدخار ،وكال ًة مالية
يسيها مستشار أو (وزير املالية) إذ يعتنون باملواضيع الخاصة
ّ
بالتعامالت النقدية واملالية باإلضافة إىل دراسات ماكرواقتصادية
تضعها املديرية املكلّفة بذلك .كام أنّه ويف العديد من السفارات
املهمت ذات االمتداد االقتصادي()PEE
الفرنسية ت ّم دمج ّ
واملهمت املالية وذلك ضمن إدارة واحدة ذات امتداد اقتصادي
ّ
ومايل)MEF(.
تت ّبع هذه اإلدارة فيها كل مصلحة للوزارة املعنية بها مع خضوعها
يخص املهامت
لسلطة السفري ،والذي تعود له مهمة التنسيق يف ما ّ
الدبلوماسية ،والتي يع ّد رئيسها الفعيل .ويف ما يخّص موارد هذه
علم
املصالح املالية والبرشية فهي تابعة للوزارات املرشفة عليهاً ،
أنّه ابتدا ًء من عام  1994ت ّم وضع لجنة وزارية ( ،)CIMEEوهي
مختصة يف موارد الدولة يف الخارج ،ومن مهامتها تدبري املوارد
لجنة
ّ
كل الوزارات ،وتع ّد هذه اللجنة اآلن من آليات تداول
املالية مبشاركة ّ
املعلومات املشرتكة ،ولها مهام استشارية ،وال تتمتّع بسلطة تقريرية.

25 La diplomatie économique : Une priorité politique au service du
redressement économique du pays", at: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-901/
26 De la carrière, p. 189-190.
 27املــرســوم رقــم  ،2.94.864الصادر يف  18شعبان 1415املوافق لـ  20كانون
الثاين /يناير ،1995يف شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون ،الجريدة الرسمية عدد  ،4294ص .426-421
 28ملزيد من املعلومات واالطالع أكرث عىل هذه املديريات ودورها االقتصادي ،انظر موقع
الوزارة عىل الرابط:
http://bit.ly/1ISUrtI
"

العدد ١٢

66
كام أ ّن وزارات أخرى تعمل يف مجال الدبلوماسية االقتصادية ودورها
بارز يف الجانب املاكرواقتصادي:
أولً  :وزارة التجارة الخارجية ،والتي تتكلف يف مجال العالقات
الخارجية مبا ييل:
•املساهمة يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقيات التجارية الثنائية
واملتعددة األطراف ،وتحضري أعامل اللجان املختلفة للتعاون
االقتصادي والتجاري ،وتتّبع تطبيق القرارات الصادرة عنها.
•إعداد مشاريع االتفاقيات التجارية والتعريفية.

•تحضري املفاوضات املتعددة األطراف املتعلقة باالتفاقيات العامة
للتجارة والتعريفية الجمركية ،واملنظامت املتعددة األطراف
ذات الطابع التجاري واجرائها وتتبعها.
•اقرتاح كل تدبري من شأنه تعزيز قدرة االقتصاد الوطني عىل
املنافسة يف األسواق الخارجية ،وكذا التدابري التي متكّن من
تحسني اإلطار الكفيل بالبحث عن تنمية أعامل التصدير(.((2
ثان ًيا :وزارة املالية ،ويتوىل وزير املالية إعداد السياسة املالية والنقدية
وسياسة القرض واملالية الخارجية للدولة وتتبع تنفيذها وفقًا
للنصوص الترشيعية والتنظيمية املعمول بها(.((3
ثالثًا :الوزارة املكلّفة بالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل
االقتصاد ،وتتكلف باقرتاح كل التدابري التي من شأنها تحسني املحيط
الخاص بالتنمية االقتصادية:
•املساهمة يف إعداد السياسة االقتصادية للحكومة ،باتصال مع
الوزارات املعنيّة وتتبّع تنفيذها.
•إعداد سياسة املنافسة وتتبّعها وتطبيقها بتنسيق مع الوزارات
املعنية.
•تنسيق السياسة الحكومية وتنفيذها يف مجال العالقات مع
املؤسسات التابعة ملجموعة البنك الدويل.
 29مرسوم رقم  ،2.93.603صادر يف  13جامدى األوىل املوافق لـ 29ترشين األول/
أكتوبر ،1993الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة الخارجية واالستثامرات
الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد  16/4231جامدى الثاين  1414املوافق لـ  ،1993/12/1ص
.2394
 30مرسوم رقم .2.78 539بتاريخ  21من ذي الحجة  1398املوافق لـ  22ترشين الثاين/
نوفمرب  ،1978بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة املالية ،الجريدة الرسمية عدد  ،5117السنة
 ،92لـ 16حزيران /يونيو  ،2003ص .1585
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•املساهمة يف إعداد اتفاقات التعاون االقتصادي واملايل الثنائية
واملتعددة األطراف ويف املفاوضات املتعلقة بها(.((3
الدبلوماسية الميكرواقتصادية

ونعني هنا بالخصوص سياسات دعم املقاوالت واملنظامت الوطنية
قليل ما تضعها وزارات
يف الخارج بطرق متع ّددة .هذه السياسات ً
الشؤون الخارجية ،وهي غالبًا من وضع شبكات تابعة لوزارات
متعددة ،ويف بعض األوقات منظامت غري تابعة لإلدارة املركزية
مبفهومها املتعارف.
هذا النوع من الدبلوماسية عادة ال يضعه دبلوماسيون تابعون
لوزاراتهم املركزية ،لكن مع ذلك ميكن ذكر بعض الدول التي تبنت
هذه الطريقة مثل إنكلرتا ،وكندا ،وهولندا.
تنظيم مركزيًا إداريًــا بالكامل تم إدماجه ضمن
فإنكلرتا تب ّنت
ً
( ((3()DTIإذ نجد مديرية تسمى الدبلوماسية التجارية ودعم
التصدير ،ومن مهام املديرية وضع سياسة للتجارة الخارجية ،وتوجيه
دعم الصادرات الربيطانية والتي يتم إيكالها لدبلوماسيني تابعني
لوزارة الشؤون الخارجية .هؤالء الدبلوماسيون ليسوا متخصصني يف
املجال االقتصادي ،ولك ّنهم متمرسون يف مجالهم التجاري ذلك أ ّن
منصب دبلومايس يفرض حاليا املرور من منصب تجاري.
هكذا تعمل وزارة التجارة والصناعة الربيطانية عىل توجيه مصالحها
التجارية بالخارج من خالل تنظيم مشرتك "Directorate Joint
 "Exportوالذي يتبع لوزارة الخارجية .أ ّما بالنسبة إىل كل من كندا
تنظيم مشاب ًها ملا قامت به بريطانيا .إن مساعدة
وهولندا فقد وضعتا
ً
املقاوالت بالخارج بالنسبة إىل أغلب الدول ،تعطي صالحيتها ألجهزة
مستقلّة وتابعة لوزارات مختلفة ولها خصوصياتها ،عىل الرغم من أ ّن
هذه األجهزة مدمجة يف محيط السفارات .ونجد هذا واض ًحا يف كل
من فرنسا ،وإسبانيا ،والواليات املتحدة.
فمخطط حامية املقاوالت ( )PEEالفرنيس يعمل من جهة عىل مساعدة
املقاوالت ،ومن جهة أخرى يضع مسؤولية اقتصادية للسفارات تجاه
املقاوالت كام ت ّم توضيحه سابقا من خالل ( .)DREESمن دعامات
املقاوالت إعطاء أولوية يف السفارات ملوظفني من خريجي املدارس
 31مرسوم رقم  ،2.93.603الصادر يف 13جامدى األوىل املوافق لـ  29ترشين األول/
أكتوبر ،1993الجريدة الرسمية عدد  16 /4231جامدى الثاين  1414املوافق لـ 1كانون
األول /ديسمرب ،1993ص.709
 32ملزيداالطالع عىل دور الجهاز ،انظر:
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-businessinnovation-skills

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

العليا للتجارة وتسيري املقاوالت وملهندسني متعاقدين بعقود محدودة
املدة ،باإلضافة إىل موظفني تابعني لوزارات مختلفة ،وبالنسبة إىل
الفالحة فتوكل ملكلفني تابعني للمركز الفرنيس للتجارة الخارجية
(.)CFCE
ونهجت إسبانيا أسلوبًا شبي ًها باألسلوب الفرنيس ،مع اختالف يف كون
يسيه املستشار االقتصادي
املكتب التجاري يف السفارات والذي ّ
والتجاري ال يدخل تحت سلطة وزارة االقتصاد واملالية ،إذ ينتمي
ملؤسسة عمومية وهي املركز اإلسباين للتجارة واالستثامر (.((3()ICEX
وتتبنى الواليات املتحدة األمريكية ،ومنذ سنوات ،نفس الطريقة بالنسبة
إىل الجانب التجاري يف سفاراتها مع مالحظة مهمة أ ّن اختصاصاتها
تقترص عىل مساعدة املقاوالت يف الشق التجاري دون االنرصاف لباقي
مجاالت الدبلوماسية االقتصادية ،وهي تقع تحت الوصاية املزدوجة
للسفري ولكتابة الدولة يف التجارة ( ((3()DOCوتحدي ًدا تحت وصاية
( )U.S. and Foreign Commercial Serviceوهذا الجهاز أحد
مكونات ( )TPCCكام سبق وأوضحنا ذلك ،واملوظفون قادمون من
هذا الجهاز وال ننىس أولئك القادمني من مكتب املكلّف بالزراعة
الخارجية ( ((3( )Foreign Agricultural Service Chargedتحت
وصاية وزير الزراعة الذي متتد اختصاصاته لتشمل اإلرشاف عىل
تصدير املنتجات الزراعية والغابية.
هناك صنف ثالث ،وهو الغالب ،ويتك ّون من دول أسندت مه ّمة
اإلرشاف عىل املقاوالت ألجهزة تتمتع باالستقالل الذايت عن الحكومة،
وهناك من يوكلها للقطاع الخاص .وباختصار فهي توكل ألجهة
بعيدة عن السلك الدبلومايس ،وأملانيا مثال عىل ذلك ،فهي توكل
مهام اإلرشاف ومتابعة املقاوالت لغرف تجارية بالخارج (،((3()AHK
هي الغرف األملانية التجارية خارج أملانيا ،كام توكل مه ّمة تحصيل
املعلومات التجارية للمقاوالت األملانية بالخارج للمكتب الفدرايل
للمعلومات التجارية بالخارج ( ،((3()BFAIوالذي يقوم بخلق مناصب
 33لإلملام مبهام املركز ،انظر:
34

املوقع الرسمي:

http://www.icex.es
http://www.commerce.gov

 35ملعلومات أوىف عىل دور الجهاز:
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Agricultural_Service
 36ملزيد من املعلومات ،انظر:
http://ahk.de/
 37ملزيد االطالع انظر:
http://de.wikipedia.org/wiki/Germany_Trade_and_Invest
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ومراكز ملراسلني له بالخارج .من الناحية القانونية كل هذه األجهزة
مستقلة ،وتعمل بعي ًدا عن سلطة السفراء الذين ال يتدخّلون بأي
شكل من األشكال يف عمل هذه األجهزة .وتب ّنت فنلندا كذلك هذه
الصيغة لكن بقي املجال ممنو ًحا عىل العموم ،فالفدرالية الفنلندية
للتجارة الخارجية ( ،)ULتقوم باإلرشاف عىل املجالس التجارية
والوكالء التابعني لها ،وكذلك ترشف عىل املراكز التجارية الفنلندية
بالخارج.
أ ّما بالنسبة إىل كل من إيطاليا ،واليابان ،وأسرتاليا ،وبلجيكا ،فقد
أوكلت هذه الدول مهمة اإلرشاف عىل املقاوالت ملؤسسات عامة،
لكنها تعمل بشكل مستقل عن سفاراتها ،دون أي صفة دبلوماسية:
( )l'ICEاإليطايل ،و( )JETROالياباين ،و( )L’AUSTRADEاألسرتايل.
نالحظ يف كل هذه الحاالت ،عدم وجود مستشارين تجاريني لدى
السفارات التي تنظر للتجارة بشكل شمويل ،يدمجها ومفهوم االقتصاد
العام ،وتأثريها السيايس ،وقدرتها عىل التدخّل يف فرتات األزمات.
شكل أكرث تن ّو ًعا ،فاملستشار التجاري يعيّنه وزير
تب ّنت الربتغال ً
الشؤون الخارجية ولكن باقرتاح من وزير التجارة الخارجية ،هذا
املستشار قد ال يكون موظفًا وزاريًا ،فهو ينتمي للسفارة الربتغالية،
ويقوم باإلرشاف عىل وفد معهد التجارة الخارجية الربتغالية ()ICEP
الذي ال ينتمي للسفارة(.((3
يف املغرب هناك فاعلون يف الدبلوماسية االقتصادية يقومون بدور
تقني شبه مستقل عن سلطة الحكومة وأحيانا مستقل متا ًما عنها.
وهي عبارة عن مجالس ومكاتب وطنية مرتبطة بوزارة مع ّينة ،وأهم
هذه املكاتب:
ً
أول :مديرية االستثامرات الخارجية ،وهي آلية أنشئت يف إطار
القانون املنظّم لــوزارة املالية واالقتصاد والخصخصة والسياحة،
وانفصلت عنها عام  2002إذ أصبحت تحت وصاية الوزارة املكلفة
بالشؤون االقتصادية والشؤون العامة وتأهيل االقتصاد ،إذ أسندت
لها منذ إنشائها مهامت عديدة لتحسني صورة املغرب بصفته بل ًدا
مستقبل لالستثامرات ومن بني هذه املهامت نذكر:
ً
•توفري املعلومات حول االقتصاد املغريب ،والقيام بتحليل
ميكرواقتصادي
38 De la Carrière, p. 191-192.
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• -متابعة تط ّور الدبلوماسية االقتصادية بتكوين تطور االقتصاد
الوطني ودراسته
• -تقوية الرشاكة ،وتنظيم ندوات بتنسيق مع تنظيامت دولية
ذات االهتامم نفسه
• -تقوية نظام معلومايت حول االقتصاد الوطني

•وبصفة عامة ،فإ ّن الهدف الذي تسعى إليه املديرية من هذه
املهامت ،هو دعم الدبلوماسية االقتصادية املغربية ،وتزويدها
مبا تحتاجه من معلومات ومعطيات حول السوق االستثامرية
الوطنية ،من أجل استقطاب املزيد من املستثمرين األجانب(.((3
ثان ًيا :املجلس الوطني للتجارة الخارجية ( ،)CNCEوهو آلية
ت ّم إنشاؤها بوصفها أداة دامئة للتشاور والحوار بني املتعاملني
االقتصاديني ممثيل مختلف القطاعات العامة والخاصة ،والتي أنيط
بها عىل سبيل املثال ال الحرص( ((4ما ييل:
• -إبداء آراء استشارية يف أي قض ّية ته ّم العالقات التجارية
الخارجية
• -تقديم اقرتاحات من شأنها تعزيز قدرات املنتجات والخدمات
املغربية يف األسواق األجنبية
• -تقديم املشورة للوزارات يف التدابري التي تريد اتخاذها يف شأن
التجارة الخارجية.
ثالثًا :املركز املغريب إلنعاش الصادرات ( ،)CMPEت ّم إنشاؤه
يف  ((4( 1976لكن مل يت ّم تفعيل دوره ّإال يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1980وهو تابع لوصاية وزارة الخارجية ومن مهامته:
•إقامة أنشطة للتعريف باملنتجات املغربية يف األسواق العاملية

•إقامة دراسات حول توقّعات تصدير املنتج املغريب وخصائص
األسواق الخارجية
 39مرسوم رقم  2.93.603الصادر يف 29أكتوبر ،1993الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم
وزارة التجارة الخارجية واالستثامرات الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد ،4231بتاريخ 16
جامدى الثاين 1414املوافق لـ  ،1993/12/1ص .709
 40املرسوم رقم  2.93.415الصادر يف  11من محرم  2( 1414يوليو )1993لتطبيق
القانون رقم  13.89املتعلق بالتجارة الخارجية ،الجريدة الرسمية عدد ،2000/05/18 ،4796
ص .1143
 41الظهري الرشيف مبثابة قانون رقم  1976-76-1الصادر يف  25ذي الحجة 17( 1396
كانون األول /ديسمرب  )1976املتعلق باملركز املغريب إلنعاش الصادرات.

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

•مساعدة املص ّدرين عىل الــوصــول إىل األســـواق ،وتوجيه
املستثمرين العموميني والخواص نحو االستثامرات املطلوبة يف
األسواق الدولية.

•كام أ ّن املركز ال يبحث فقط عن منافذ خارجية للمنتجات
املغربية ،بل أيضً ا يعمل يف مختلف أشكال الحضور االقتصادي
للمغرب بالخارج ،والوسائل الكفيلة بإعطاء قيمة للتح ّرك
املغريب الدويل.
خالصةً ،أغلب هذه الهياكل يت ّم تدعيمها وتكميلها بأشكال متن ّوعة
بواسطة تنظيامت مختلفة .كام نالحظ أ ّن مفهوم الجهة حارض بشكل
كبري بالنسبة إىل الدول الفدرالية وغري املركزية (أملانيا ،وبلجيكا،
وإسبانيا) كذلك بالنسبة إىل فرنسا ،واملغرب وإنكلرتا إذ نجد غرفًا
مختصة.
تجارية وفدراليات مهنيّة
ّ

الفقرة الثانية:
إمكان الربط بين الدبلوماسية
الماكرواقتصادية والميكرواقتصادية
الدبلوماسية االقتصادية إذًا ،ال تستحوذ عليها فقط وزارات الشؤون
الخارجية ،كام أ ّن من ميلكون الصفة الدبلوماسية بالسفارات
ليسوا فقط العاملني بالسلك الدبلومايس ،أضف إىل هذا أ ّن األدوار
واملسؤوليات املوكلة للعاملني يف املجال الدبلومايس ،مل يت ّم إنشاؤها
توسع الدبلوماسية االقتصادية؛ فالفضل يعود لعوامل أخرى،
بسبب ّ
ألشخاص ومؤسسات أخرى تركت مراكز حيوية حساسة ألجيال
جديدة من الدبلوماسيني ،ولنوع جديد من الدبلوماسية ،دفعت
للتفكري بج ّد يف مستقبل العمل الدبلومايس.
سنحاول التط ّرق ألماكن عمل الدبلوماسية االقتصادية ،وإمكان الربط
بني العمل الدبلومايس املاكرو وامليكرو اقتصادي مع محاولة تقييم
املتغيات العاملية الجديدة.
دور الدبلوماسيني يف ّ
ظل ّ
تجميع العمل الدبلوماسية الماكرواقتصادية
والميكرواقتصادية

عمل دبلوماس ًيا فقط ،فهي
مواكبة املقاوالت الوطنية بالخارج ليست ً
عملية تسويق  ،Marketingوهي تقنية تجارية ومالية ومعرفة
كل الرتاكامت املعرفية والتقنية التي ال تدخل ضمن
السوق ،وهي ّ
املدارك املتعارف عليها يف تكوين الدبلوماسيني.
وإذا كان لكل قاعدة استثناء فربيطانيا تع ّد االستثناء الكبري يف هذا
املجال ،فالعاملون يف مجال الشؤون الخارجية يف بريطانيا ،ال يهتمون

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

فقط بالدبلوماسية السياسية بشكلها العام ،وال يزاولون فقط مهامهم
يف مجال الدبلوماسية املاكرواقتصادية ،ولكنهم يقومون بتأطري
الدبلوماسية امليكرواقتصادية ،مبعنى مواكبة املقاوالت الربيطانية يف
ومتخصصا
الخارج مبا يف ذلك مواردها البرشية؛ إذ نجد تعيي ًنا ممرك ًزا
ً
يف هذا املجال .وقد نهجت كل من كندا وهولندا األسلوب نفسه يف
التسيري والتدبري.
يبقى اإلشكال يف حالة الفصل التام بني العمل الدبلومايس من جهة
ومساندة املقاوالت الوطنية بالخارج من جهة أخرى ،إذ تسند املهمة
األخرية ألجهزة مستقلة يف الغالب تابعة للقطاع الخاص ،وهذا حال
أملانيا ،أو ألجهزة مستقلة تابعة للقطاع العام وهذا حال كل من
إيطاليا ،وإسبانيا ،أو الربتغال.
يف هذه الحالة ،فالقول إن إسناد مهمة املواكبة ألجهزة غري تابعة
للدولة قد يجعل املقاوالت يف وضعية أفضل ،استنتاج يحتاج للتحليل،
ألننا يف كال الحالتني أمام أجهزة تقنية ،موظفوها حاصلون عىل
ديبلومات من املدارس العليا للتسيري ،يعملون بواسطة عقود تابعة
لغرف تجارية ،وهي ال تختلف كث ًريا عن العقود املربمة مع املصالح
التجارية بالسفارات .ومن الطبيعي بالنسبة إىل كال الحالتني أن يت ّم
التعاقد مع مختصني ذوي الخربة يف التسيري والتجارة .أ ّما بالنسبة إىل
جانب التمويل ،فالفرق كذلك ال يبدو كب ًريا وقاط ًعا ،ففي كال الحالتني
يت ّم احتساب مصاريف الخدمات املق ّدمة ،ويف كال الحالتني ترصف
بغض النظر عن
الدولة بشكل يكاد يكون متساويًا عىل هذه الخدمة ّ
كونها ممنوحة أم ال.
االختيار إذًا ،يرجع إىل العامل السيايس بالخصوص ،وما يتناسب مع
كل دولة بحسب توجهاتها بني الدول التي تحتفظ لنفسها بالتزامات
اقتصادية يف التدبري العام للدولة ،وبني دولة أخرى متحررة من كل
التزام ال يدخل ضمن مفهومها السيادي .يف الحقيقة ،فهذا التنازل
الذي يروق الكثريين يصطدم مبجموعة من العوائق الدامئة؛ فتغيري
النظام يعني بالرضورة إعادة بناء شبكة اقتصادية أخرى ،وهو أمر
ليس بالبسيط.
وهذه االستنتاجات ته ّم السفارات متا ًما مثل القنصليات ،فخارج
العاصمة يتمتّع القنصل مبركز رسمي متميّز ال نجده لدى املستشار
أو امللحق التجاري .فتقاطع وظائف القنصلية مع الخدمات التجارية
ووجودهام تحت نفس السلطة التي متنح صفة قنصل والتي متنحه
إمكان التسيري وتيسري التواصل بني الفريق التجاري العامل يف الخارج
يف أعىل مستوياته .ويف العديد من الدول من بينها املغرب ت ّم وضع
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مناصب مزدوجة يت ّم خاللها توزيع قناصله يزاولون كذلك مهمة
مستشارين اقتصاديني.
بالطبع ،فاملالحظة السابقة ال ترسي عىل التعامالت ذات الصبغة
السياسية ،فاملشاريع االقتصادية الضخمة واالستثامرات الكربى يجب
أن مت ّر لزا ًما عىل املستشار االقتصادي والتجاري ،يف الوقت الذي يتابع
السفراء حاالت التسديد والوفاء.
هذا يدفعنا لرضورة معرفة مكان الربط بني دعم املقاوالت الوطنية
بالخارج والدبلوماسية املاكرواقتصادية ،مبعنى آخر إمكان تجميع
الدبلوماسية امليكرواقتصادية والدبلوماسية املاكرواقتصادية يف جهاز
واحد.
هذه ليست الحالة العامة ،ولكن هذا ما يقوم به الربيطانيون،
والفرنسيون ،والهولنديون؛ إذ أ ّن املستشار (أو وزير) االقتصاد
والتجارة يزاول املهنتني ،وكام سبق وتط ّرقنا لذلك ،فالتجارب ال تسمح
بالجزم لهذا االتجاه أو لآلخر.
التخصص وعدم
فلو افرتضنا رضورة التفرقة ،فسن ّربرها برضورة
ّ
اكتساب املهارات التجارية واالقتصادية لدى الدبلوماسيني باملعنى
التقليدي بسبب التكوين ،إذ هناك خصوصية األعامل التجارية من
جهة ،وهناك اختالف املحاورين من جهة أخرى ،ما يفرض مهارات
خاصة.
أما إذا افرتضنا رضورة التجميع ،فذلك يجد تربيره يف كون املقاوالت
يف حاجة للمعلومات التي تستقيها من الدبلوماسية املاكرواقتصادية
التي تتغذّى من تجارب السوق ،واملعلومات عن املقاوالت الصغرى
واملتوسطة ( )PMEواملنتجات املتداولة .سيكون من غري املمكن
إنشاء مقاولة والتعامل مع املحيط االقتصادي من دون معرفة مسبقة
باملناخ االقتصادي العام لهذه الدولة ،وهنا نستنتج أ ّن التحول العاملي
يفرض وجود السفراء ذوي التكوين املزدوج.
ّ
ظـل األدوار الجـديـدة
أهمية الدبلومـاسيين في
للدبلوماسية االقتصادية

لقد أضحى العامل عبارة عن قرية شمولية تتخذ القرارات داخلها
يف ثوان ،لهذا يتو ّجب العمل بشكل أرسع ملواكبة التط ّور يف مجال
اإلعالم واملواصالت الذي س ّهل مأمورية التواصل بني مختلف الفاعلني
االقتصاديني والسياسيني ،وفتح األسواق العاملية بشكل يصعب معه
التحكّم يف حركة السلع واألشخاص واألموال ،فلم يعد من املمكن
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اتّخاذ القرارات يف العواصم فقط ،بل يجب الحضور يف قلب الحدث
وتوسعها واستثامرها.
ملواكبة املقوالت الوطنية ومساندتها يف تح ّركاتها ّ
التغي يف
وعليه ،فرتاكم التجارب ورضورة التح ّرك بشكل رسيع تفرض ّ
ظل االستمرارية.
مهامت الدبلوماسيني لك ّنه تح ّول يف ّ
حقيقة واحدة هي التي تفرض ذاتها اآلن ،املعلومات اآلنية واملبارشة
متّر عرب قنوات أخرى واملفاوضات املبارشة مل تعد حك ًرا عىل السفراء،
ولكن كلّام اتسع نطاق القرارات التي تتخذ يف الرباط أو بروكسل
أو جنيف أو واشنطن ،تعاظمت الحاجة لتهيئة الحكومات،
ومرافقها ورأيها املحيل للتدابري املزمع اتخاذها ،واملواقف املمكنة،
وأسباب اتخاذها ،واملصالح املمكن جنيها ،والعمل عىل كسب ثقتهم
ومواكبتهم لتلك القرارات ،مع استطالع رأيهم ملعرفة حجم املساندة.
أكرث من هذا فاإلعدادات الثنائية للدبلوماسية املتعددة بالخارج تبقى
مع أهميتها ناقصة؛ فمن املؤكّد أ ّن املؤمترات الدولية ،توفّر فرص
اللقاء لكنها لقاءات رسيعة؛ فاملشاركون كثريون لدرجة عدم السامح
بلقاءات شخصية أو مفاوضات ثنائية ،عىل األقل بشكل كاف ميكّن
من تكوين رؤية شاملة وواضحة .قد تتعدد داخل اإلدارات املركزية
وسائل االتصال من هاتف وأنرتنيت وعلب الرسائل اإللكرتونية ،وقد
الخاصة ،لكنها ته ّم
تتك ّون مع مرور الوقت شبكات من الصداقات
ّ
فقط املسؤولني الرئيسيني بامللفات .كل املحيط السيايس ،واإلداري،
كل هؤالء بعيدون عن
وكل املؤث ّرين غري املبارشينّ ،
واالجتامعيّ ،
شبكات االتصال الخاصة ،فقط السفراء الذين يرشفون عىل هذه
العمليات ميكنهم ولوج هذه املعلومة يف حينها والتأثري يف سريها.
يجب أن نضيف أنّه فقط يف عني املكان ميكن بحث ضوابط العالقات
الثنائية املثمرة ،فهي ال تفرض من املكاتب ،وال تقرأ يف الجرائد
ووسائل االتصال ،ولكنها توضع جنب املقاوالت ويف غالب األحيان
عرب لقاءات مبارشة.
ال ميكن القول أنّه مل تعد هناك أهمية للسفراء ،يف حني ميكن
القول إن الوسائل والطرق التقليدية للسفراء هي التي أصبحت
غري ذات أهمية كربى .فهناك رضورة لوجود السفراء رشيطة تغيري
أساليب العمل لضامن اندماجهم التنفيذي يف املهامت الدبلوماسية
للعمل الــوزاري ،مبا يعني تحسني التواصل وربط مشاريع العمل
ووصول املعلومة وانتقالها من املركز إىل املحيط .إ ّن الدبلوماسية
املاكرواقتصادية ووزارات الشؤون الخارجية ،موضوع ذو أهمية
حيوية ،بطبيعة الحال ،وميكن قراءته من جانبني:

العدد ١٢
كانون الثاني /يناير 2015

من جهة ،خارجيًا يف السفارات لو وضعنا جانبًا دور السفراء ،فهذه
الدبلوماسية تبارش إ ّما عرب دبلوماسيني أو عرب شبكات تابعة بشكل
مبارش لوزارة املالية ،وهذا ما تقوم به كل فرنسا وإسبانيا.
ومن جهة أخرى ،يبقى إمكان اضطالع وزارات الشؤون الخارجية
محل تساؤل ،للجواب عليه
والتعاون بدور الربط ما بني الوزارات ّ
قراءتان:
القراءة األوىل :ترتكز باألساس عىل نسبة ارتباط هذه الوزارة ومرافقها
وترتيبها يف هرم السلطة .من الجيد تداول املعلومة والبحث عنها
وتقاسمها ،ومن املفيد أن يكون ذلك بشكل دائم ويومي؛ ففي
النموذج الفرنيس ،يتلقّى املستشارون االقتصاديون والتجاريون
واملاليون تكوي ًنا كافيًا ،ويحظون بتجربة مع املقاوالت التي يعملون
بجوارها متا ًما كعملهم جن ًبا لجنب مع املصالح التنفيذية بالعاصمة،
مبا أنّهم ينحدرون منها ،ولكن قد يحدث أن يق ّدم السفراء لهؤالء
املستشارين لبعض امللفات ناقصة بدعوى صبغتها السياسية ،وهذ
أحد مظاهر الخلط .وهذا النوع من الخلط غري موجود يف النظام
الربيطاين ،واملعلومات تنتقل بشكل أفضل لعدم وجود التقسيم
اإلداري داخل السفارات ،وأل ّن السفري يرى يف املستشار االقتصادي
ومنافسا .تتمتع الحكومة يف النظام الفرنيس
ممثل إداريًا
رشيكًا وليس ً
ً
بتع ّدد وجهات النظر ،مع الغنى الكبري الذي مينحه مثل هذا النظام
الذي ميكن تشبيهه باملنظار ،يف الوقت الذي تعمل أنظمة أخرى عىل
منح رئيس البعثة مسؤولية تحقيق التوازن وتقريب وجهات النظر،
كام تعود له مه ّمة وضع توليفة لكل أعامل السفارة.
القراءة الثانية :هي أكرث صعوبة من حيث التفسري .عمل ًيا ،وكام رأينا،
فالوضعيات هي أكرث تعد ًدا ،ويف أغلب األوقات غري واضحة ،ألنها
باختصار تخضع لشبكات التأثري ،ولعالقات القوى املستقرة داخل
بالتغي مع حلول
كل حكومة .ومبا أ ّن هذه العالقات محكوم عليها
ّ
بتغي الحكومات ،مع تواجد فرق عمل جديدة وخطط
تركيبة جديدة ّ
املتغيات ال ميكن الجزم بوجود
أخرى بتفكري آخر ،مع هذا النوع من ّ
كل محاولة لوضع
معادلة قارة للتحليل ،وهذا يوقف منذ البداية ّ
خالصات عامة.
إذا كانت التعريفات التقليدية ملفاهيم الدبلوماسية والسياسة
الخارجية تجد مرجعيتها يف اختصاص الدولة يف هذا املجال ،فإ ّن
التح ّوالت الدولية املتسارعة خالل العقدين األخريين ،قد أفرزت
بروز فاعلني جدد يف الحقل الدبلومايس إىل جانب الدولة .كام أ ّن
تعقّد العالقات الدولية املعارصة وتن ّوعها قد فرض عىل الدول رضورة

دراسات وأوراق تحليليّة
توسع المجال وتعدّ د الفاعلين
إستراتيجية العمل الدبلوماسي االقتصادي المغربي
ّ

البحث عن قنوات دبلوماسية جديدة ،تساعدها عىل تجاوز النقص
الذي ميكن أن يعرتي اآلليات الدبلوماسية التقليدية.
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واالقتصادي .وهكذا ،فقد برزت إىل جانب الدبلوماسية الرسمية،
دبلوماسية موازية تبارشها هيئات حكومية وغري حكومية يف تكامل
يفس ظهور الدبلوماسية
مع الدبلوماسية الكالسيكية .وهذا ما ّ
االقتصادية من جهة ،كام يفرس التباين بني الــدول يف مامرستها
أساسا يف الداخل من خالل دمج
للدبلوماسية االقتصادية التي تبدأ ً
املصالح االقتصادية الوطنية يف األهداف السياسية الخارجية للدولة.
كل تحركاتها
صحيح ،أ ّن الدبلوماسية ليست كلّها اقتصادية ،لكنّ ،
تحمل يف طياتها البعد االقتصادي ،وهذا هو التغيري الذي عرفته
الدبلوماسية؛ فهي ال ميكنها تجاهل العامل االقتصادي عند اشتغالها.

نستنتج ،أ ّن املقصود بالفاعل يف الدبلوماسية االقتصادية هي كل
سلطة ،أو جهاز ،أو جامعة ،أو حتى شخص ،قادر أن يضطلع بدور
عىل املرسح الدويل ،وقد يتطلّب هذا الدور اتخاد قرار ما أو اإلتيان
بفعل ،وهذا ما يؤكّد أ ّن الفاعلني الذين تدور حولهم الدبلوماسية
اإلقتصادية ،متن ّوعون بقدر ما هم متعد ّدون.

أكرث من هذا فاالقتصاد أضحى يؤ ّدي دو ًرا مركزيًا يف تحقيق األمن بني
الدول ،إذ كان يعتمد سابقًا عىل القوة العسكرية والتحالفات الدولية،
إشكال
ً
لكن استعامل القوة أصبح من الصعوبة مبكان ،بل وأضحى
دوليًا .فالعامل اآلن آمن أن األسلحة النووية صنعت ليك ال تستعمل،
وأي تدخّل عسكري مكلف ليس فقط اقتصاديًا ولكن برشيًا كذلك(.((4

لقد اعتمدنا تحليل وظيفة الفاعلني يف هذا املجال ومل نركّز عىل وضعهم
القانوين ،أل ّن وظيفة الفاعلني هي التي متكّننا يف الواقع من تحديد
موقعهم ومدى فاعليتهم يف املرسح الدويل ،فإضفاء صفة الفاعل يف
الدبلوماسية االقتصادية مرتبط مبدى تأثري هذا الفاعل ومساهمته
يف التدفقات الدولية ،وقدرته عىل القيام بالتنفيذ الواعي والهادف
لإلسرتاتيجيات املح ّددة من خالل عمل منهجي يومي ،عن طريق
املفاوضات أو عىل األقل املحادثات التي تجري بني الدبلوماسيني،
أو بني الدبلوماسيني والوزراء ووزراء الخارجية ،أو املالية ،أو مختلف
القطاعات الحكومية ،والرشكات وباقي الفاعلني الدوليني.

وفعال يف تسيري
ً
رئيسا
يف املغرب برز العامل االقتصادي محركًا ً
الدبلوماسية املغربية الحديثة ،ولنا يف انخراط اململكة يف تعاون
شامل  -جنوب ودوره يف عالقات جنوب  -جنوب ،أمثلة بارزة ملدى
تسلّم الدبلوماسية االقتصادية لقاطرة املرحلة الجديدة للدبلوماسية
املغربية.

فاعل وحي ًدا  -حسب املدرسة الواقعية -
وعليه ،فنظرية الدولة بصفتها ً
يحتكر الفعل الدبلومايس يف متابعة األهداف الدبلوماسية السياسية
الخارجية يحسب يف عداد التقليد البائد ،فقد أوضحنا التح ّوالت التي
شملت املامرسات الدبلوماسية ،والتي كشفت بوضوح أ ّن قوى عديدة
يف النظم الدميوقراطية عىل األقل وبعض التجارب الحديثة (املغرب)
تتقاسم الصالحيات يف إطار الجهاز التنفيذي ،مع ارتباط هذه القوى
بجامعات سياسية واقتصادية واجتامعية تدفعها باستمرار لالنغامس
بشكل متزايد يف عملية صنع القرار الدبلومايس االقتصادي ،والتعاون
مع الفاعلني الرسميني ،لتحقيق املرونة الدبلوماسية املطلوبة.
أصبحت الدبلوماسية الكالسيكية إذًا ،ال تتالءم والتطورات الكربى
التي يعرفها العامل خاصة عىل املستوى التكنولوجي واإلعالمي

وعليه ،ففي املغرب كغريه من الدول ،ت ّم توزيع امللفات الدبلوماسية
االقتصادية عىل مجموعة من الفاعلني يف إطار إعادة تنظيم لضوابط
الدبلوماسية االقتصادية مبفهومها الحديث .فظهر فاعلون جدد
يساهمون يف هذه الدبلوماسية االقتصادية من قبيل ظهور دور
الجامعات املحلية ،واملنظامت غري الحكومية والرشكات ،بل وأصبح
دور هؤالء الفاعلني الجدد يتعاظم أكرث فأكرث عىل الساحة الدولية.
ومع أ ّن هؤالء الفاعلني ليسوا مفوضني مبارشة للتدخل يف مجال
الدبلوماسية االقتصادية ،إالّ أنهم أضحوا مؤث ّرين وبشكل كبري يف
العالقات املشرتكة املغربية( .((4لهذا تعاظمت قوى من قبيل "أرباب
املقاوالت" وشكّلوا كتلة قوية ونافذة يف رسم إسرتاتيجية الدبلوماسية
االقتصادية املغربية.
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