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العالقات املغاربية-الإفريقية : 

بعـ�ض اجلوانـب الإ�شكاليــة

د. عبــد الـنــور بــن عنتــر 

�إفريقيا  من  يتجز�أ  ال  جزء  �لعربي  �ملغرب  كان  �إذ� 

�سيا�سيا  متاما  خمتلف  �لو�سع  فاإن  �جلغر�فيا،  بحكم 

الأن  �جلغر�يف  ج�سده  عن  من�سلخ  فهو  و�قت�ساديا، 

وجهته �سمالية، �أوروبية حتديد�، �إذ يبدو جليا �أن ند�ء 

�جلاذبية  لقوة  نظر�  �ل�سحر�ء  ند�ء  من  �أقوى  �لبحر 

�الهتمام  من  نوعا  تعرف  �ملنطقة  لكن  �الأوروبية. 

�ل�ساحل  يف  �الإرهاب  تنامي  مرده  باإفريقيا  �ملتجدد 

و�لهجرة �ل�رسية �الإفريقية.

الإفـريقــي  بالنتمــاء  د�شتــوري  اإقــرار 

وعــزوف اأكـاديــمي

�ملغربية  هي  �إفريقية،  �الأكرث  �ملغاربية  �لد�ساتري  لعل 

�ململكة  �أن  فالد�ستور �ملغربي ين�ص على  و�جلز�ئرية. 

وب�سفتها  �لكبري.  �لعربي  �ملغرب  من  »جزء  �ملغربية 

حتقيق  �أهد�فها  بني  من  جتعل  فاإنها  �إفريقية،  دولة 

�لوحدة �الإفريقية«. �أما �لد�ستور �جلز�ئري فين�ص على 

�لكبري،  �لعربي  �ملغرب  من  يتجّز�أ  ال  �جلز�ئر«جزء  �أن 

و�أر�ص عربية، وبالد متو�سطية و�إفريقية«. فيما ين�ص 

�لد�ستور �لتون�سي على �أن »�جلمهورية �لتون�سية جزء من 

�ملغرب �لعربي �لكبري« وعلى تعلق �سعبها بـ »�لتعاون 

�ملوريتاين  �لد�ستور  وين�ص  �الإفريقية«.  �ل�سعوب  مع 

على �أن »�ل�سعب �ملوريتاين ك�سعب م�سلم عربي �إفريقي« 

و�الأمة  �لكبري  �لعربي  �ملغرب  لـ »حتقيق وحدة  ي�سعى 

�لعربية و�إفريقيا«. �أما ليبيا فهي بدون د�ستور، وكان 

�أنها  1969( ن�ص على  )�ألغي يف   1951 د�ستورها ل�سنة 

�الأفريقية«.  �لقارة  �لعربي وق�سم من  �لوطن  »جزء من 

�الإفريقية،  بالد�ئرة  �لد�ستوري  �الإقر�ر  رغم  �أنه  بيد 

كد�ئرة �نتماء و�أو د�ئرة حترك جيو�سيا�سي فاإنها تبقى 

مهم�سة مقارنة بالد�ئرتني �لعربية و�ملتو�سطية.

بفكرة  �ملغاربية  �لوطنية  �حلركات  نخب  وعي  كان 

�ملغرب �لعربي �أكرث تقدما من وعي �لنخب �لتي حتكم 

�إفريقيا  عن  نف�سه  �ل�سيء  قول  وميكن  �ال�ستقالل،  منذ 

ذروته  وبلغ  مبكر�  كان  بها  �ملغاربي  �الهتمام  الأن 

بنوع  عنه  لي�ستعا�ص  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينيات  يف 

من �لالمباالة حيال �لقارة بل و�الن�سالخ عنها ! تعني 

�لهجرة  وتنامي  �ل�ساحل  يف  �الإرهاب  �نت�سار  �نتظار 

�ل�رسية ليتذكرها �ملغاربة ولي�ستفيقو� من »غيبوبتهم« 

�لفر�غ �الإدر�كي هذ� كانت  �لهوياتية... وخالل مرحلة 

منظمة  وقمم  موؤمتر�ت  يف  مغاربيا  ُتخت�رس  �إفريقيا 

�لوحدة �الإفريقية ثم �سليلها �الحتاد �الإفريقي.

جماالت  يف  �حل�سور  »نادرة«  فاإنها  �أكادمييا،  �أما 

�لبحث يف �جلامعات �ملغاربية، حيث يبقى �لتخ�س�ص 

�جرت�ر  يت�سخم  فيما  مهم�سا  �الإفريقية  �لدر��سات  يف 

هي  وقليلة  و�أوروبا...  �الأو�سط  �ل�رسق  حول  �لبحوث 

�لندو�ت �ملخ�س�سة للق�سايا �الإفريقية. توجب �نتظار 

منظمة...  جرمية  )�إرهاب،  توتر  كبوؤرة  �ل�ساحل  بروز 

�لعليا  �لدر��سات  لتفتح تخ�س�سات يف  وهجرة �رسية( 

الأن  �الأمر  تد�رك  �ل�سعب  من  لكن  ندو�ت.  وتنظم 

جامعاتنا مل تكوِّن خمت�سني يف �ل�سوؤون �الإفريقية منذ 

�سنني. وهذ� يعني �أننا نعتمد على معارف �أنتجها �لغري 

للتعاطي مع قارتنا!

الف�شــل والو�شــل ودور الو�شيـط الأوروبــي

�لف�سل  جدلية  �ملغاربية-�الإفريقية  �لعالقة  تعرف 

�إفريقيته  رغم  �لعربي  �ملغرب  �أن  مبعنى  و�لو�سل، 

جغر�فيا فهو منف�سل عن �إفريقيا على �أكرث من �سعيد. 

من  �الأوىل  لل�سنو�ت  �لو�سل-�اللتحام  مرحلة  فبعد 

�لعالقة  �سهدت  �ل�سبعينيات  منت�سف  حتى  �ال�ستقالل 

مع  مو�ز�ة  تدريجيا  عودها  ت�سلب  ف�سل  مرحلة 

�لعالقة  هذه  تبقى  ثم  ومن  �الأوروبي.  �لبناء  تطور 

مع  »�اللتحام«  ز�د  كلما  �الأوروبي:  �لو�سيط  دور  رهن 

– كلما ز�د  �أو على م�س�ص  �الإر�دة  – مبح�ص  �أوروبا 

�البتعاد عن �إفريقيا، مبعنى �أن حركة �لف�سل و�لو�سل 

لو  طبعا  �أوروبا.  مع  �لعالقة  بطبيعة  �أي�سا  مرهونة 

�كتفينا باملقيا�ص �ملوؤ�س�ساتي – �جلامد – لفندت هذه 

�ملغرب  – با�ستثناء  �ملغاربية  �لدول  الأن  �لفر�سيات، 

– نا�سطة يف �الحتاد �الإفريقي. لكن �لو�قع ال ت�سنعه 
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و�النعكا�سات  �ل�سلوكيات  و�إمنا  �لهيكلية،  �ملوؤ�س�ساتية  �النتماء�ت 

�لعملية لاللتز�مات �ملوؤ�س�ساتية.

بني  و�قت�ساديا  �سيا�سيا  �لو�سيط  �لعربي  �ملغرب  يكون  �أن  عو�سا 

�إفريقيا و�أوروبا ترك �ملجال لهذه �الأخرية لت�سكل برزخا يف�سله عن 

عمقه �لقاري، �إىل درجة �أنه ال ميكن فهم �لعالقات بني دول مغاربية 

و�إفريقية مبعزل عن عالقاتها بقوى �أوروبية. وحتى يف جمال �لنقل 

�خلطوط  لقلة  �أوروبا  عرب  مير  ما  غالبا  �إفريقيا  �إىل  فال�سفر  �جلوي، 

�سوء  �لو�سع  يزيد  �لعو��سم �ملغاربية و�الإفريقية. وما  �ملبا�رسة بني 

�لتحول �لتدريجي للمغرب �لعربي �إىل جد�ر عازل بني �إفريقيا و�أوروبا 

نزوال عند رغبة هذه �الأخرية �ل�ساعية جلعله درعا و�قيا يحميها، عن 

بعد، من �ملهاجرين �الأفارقة.

كلما  �ال�ستقالل  من  �الأوىل  �ل�سنو�ت  عن  �بتعدنا  كلما  �أنه  و�ملالحظ 

�أجز�ئها.  وبقية  �لقارة  �سمال  �أق�سى  بني  �جليو�سيا�سية  �لهوة  ز�دت 

لقد ولت �لدول �ملغاربية وجهها �سماال �سوب �أوروبا و�أد�رت ظهرها 

جلناحها �جلنوبي. ويعد حتركها �سماال داللة على �سعف بنيوي �أكرث 

مما هو داللة على �سعي لركب قطار �لتقدم مبعية �أوروبا.

ت�شـديــر متبـادل للتوتــر

فبع�ص  الإفريقيا،  بالن�سبة  قوة  نقطة  د�ئما  �لعربي  �ملغرب  لي�ص 

توؤثر  �أن  وعو�ص  �سلبا،  عليها  تنعك�ص  �لبينية  �ملغاربية  �خلالفات 

داللة  وهذ�  به،  تاأثرت  �ملغاربي  �ل�سيا�سي  �ملناخ  على  �إفريقيا 

�لقارة  و�سعف  )�ملغاربي(  �جلزء  �أمام  )�الإفريقي(  �لكل  �سعف  على 

�إفريقيا  باجتاه  متناق�سة  بر�سائل  �لعربي  �ملغرب  وير�سل  عموما... 

يكاد يتنا�سب عددها مع عدد �لدول �ملغاربية، و�إن كان من �ملمكن 

�ملغرب  يكون  �ل�سكل  وبهذ�  م�سدرها.  حيث  من  ثالث  يف  ح�رسها 

ملاذ�  نفهم  هنا  ومن  �إفريقيا...  على  عبئ  �الأ�سو�ت  �ملتعدد  �لعربي 

�أ�سبح �لر�سو �ل�سيا�سي �ملغاربي يف �ل�ساحل �الإفريقي حمل خالفات 

بع�ص  و�أ�سبحت  كذلك.  بينية  �إفريقية  بل  بينية  مغاربية  فقط  لي�ص 

�رس�ع  و�سند�ن  �ملغاربي  �لنفوذ  �رس�ع  مطرقة  بني  �ل�ساحل  دول 

�لنفوذ �الأجنبي...

من  متو��سلة  جحافل  �لعربي  �ملغرب  �إىل  فت�سدر  �إفريقيا  �أما 

�ملهاجرين �ل�رسيني باجتاه �أوروبا لكن �جلزء �الأكرب منهم ي�ستقر يف 

�لدول �ملغاربية �لتي �أ�سبحت �أي�سا بلد�نا م�ستقلة للمهاجرين. وكما 

�الأفارقة،  �سمل  تفرق  زيادة  يف  �لبينية  �ملغاربية  �خلالفات  ت�سببت 

فاإن �لهجرة �الإفريقية ت�سببت هي �الأخرى يف زيادة حجم �خلالفات 

يف  �لنية  ب�سوء  �لتهم  تتبادل  �أ�سبحت  �لتي  �ملغاربية  �لدول  بني 

حماربة �لهجرة �ل�رسية، ليتحول مو�سوع �لهجرة �إىل م�ساألة خالفية 

�إ�سافية يف �سجل �خلالفات �لبينية �ملغاربية �لرثي. وهكذ� فعو�سا 

فاإنهما  جماعي  تعاون  �إىل  و�لهجرة(  )�الإرهاب  �مللفان  يقود  �أن 

مللف  �الآخر  �ل�سلبي  �لتد�عي  �أما  �أ�سال.  مزمنة  خالفات  يعمقان 

�لهجرة فيكمن يف �ل�رسخ �لذي �أحدثه بني �لدول �ملغاربية �مل�ستقِبلة 

للهجرة �لو�فدة من جهة، و�لدول �الإفريقية �مل�سدِّرة للهجرة �لنازحة 

�أمنية  مبناولة  تقوم  عمليا  �أ�سبحت  �الأوىل  الأن  ثانية،  جهة  من 

)sous-traitance sécuritaire/security subcontracting( يف جمال 

على  �أوروبا  تطبقه  ما  بذلك  متبعة  �أوروبا  ل�سالح  �لهجرة  مكافحة 

�ملهاجرين �ملغاربة.

رغم هذ� �لت�سدير �ملتبادل فاإن �مليزة �الأ�سا�سية للعالقات �ملغاربية-

هذه  عرفت  فقد  �حلدة.  �ملرتفعة  �ل�رس�عات  غياب  هي  �الإفريقية 

�لعالقات بوؤرتني �رس�عيتني : �ل�رس�ع �مل�سلح بني ليبيا وت�ساد حول 

عادت  ما  �رسعان  لكن  �ملوريتاين-�ل�سنغايل.  و�لنز�ع  �أوزو  �رسيط 

يف  مغاربية  كتلة  عنهما  ينجم  ومل  �لطبيعي،  م�سارها  �إىل  �الأمور 

متجاوزة  مت�سابكة  �لتحالفات  كانت  بل  �الإفريقي،  »�الآخر«  مو�جهة 

»�لت�سامن �ملغاربي« و»�لت�سامن �الإفريقي«.

اهتمام عربي ومغاربي متجدد باإفريقيا ؟

خالل  باإفريقيا  �ملتجدد  و�ملغاربي  �لعربي  �الهتمام  من  نوع  هناك 

بني  �لتعاون  عالقات  تعزيز  يف  �أ�سا�سا  و�ملتمثل  �الأخرية،  �ل�سنو�ت 

�ملجموعتني خا�سة مع عقد ثاين قمة عربية-�إفريقية يف �رست �لليبية 

يف 2010، �أي بعد 33 �سنة من �نعقاد �أول قمة عربية-�إفريقية يف م�رس. 

لكن ملاذ� هذ� �الإحياء يف هذ� �لتوقيت لو�حدة من �أقدم �آليات �لت�ساور 

و�لتعاون بني �لطرفني ؟ هناك �أ�سباب عامة ميكن ح�رسها يف ظاهرة 

�حلو�ر�ت و�لقمم �ل�ساملة بني �لعامل �لعربي وخمتلف �ل�رسكاء )�ل�سني، 

لكن  �ل�سني(.  )�أوروبا،  و�رسكائها  �إفريقيا  وبني  �لالتينية...(  �أمريكيا 

تقليد  �إر�ساء  من  قيا�سي  ظرف  ويف  متكنت  �لتي  �أوروبا  عك�ص  على 

�لقمم �الأوروبية-�الإفريقية، بغ�ص �لنظر عن فحو�ها وجدو�ها، ف�سل 

�لعرب و�الأفارقة يف �الإبقاء على نف�ص �الآلية �لتي �عتمدوها منذ وقت 

مبكر.

لكن هناك عو�مل �أكرث �أهمية تخ�ص دول �ملغرب �لعربي حتديد� – �أما 

وهي   – �لنيل  بحو�ص  �أي�سا  مهتمة  فهي  و�ل�سود�ن  م�رس  مثل  دول 

خ�سو�سا(  )�الإرهاب  �لتهديد�ت  هذه  �أجربت  فقد  و�لهجرة.  �الإرهاب 

و�لتحديات )�لهجرة �أ�سا�سا( يف �ل�ساحل �لدول �ملغاربية على �النتباه 

ثم �الهتمام – رغم �أن حركات �لتمرد يف �سمايل مايل و�لنيجر �أثار 

�لقرن  ت�سعينيات  مطلع  من  بد�ية  �جلز�ئر،  خا�سة  بع�سها  خماوف 

�الهتمام  م�سامني  كانت  ثم  ومن  �جلنوبي.  باجلو�ر   – �ملا�سي 

�ملغاربي بتخومه �ل�ساحلي �أمنية �أ�سا�سا، ومن هنا فاالهتمام �ملتجدد 

�الإرهاب  درئ  ق�سده  �ملن�سود  �لتعاون  الأن  �لت�سور  �سلبي  باإفريقيا 

�أن  ويبدو  جنوبا.  �النك�ساف  ثغر�ت  و�سد  �ل�رسية  �لهجرة  وحماربة 

�لدول �ملغاربية تتعامل مع �جلو�ر �الإفريقي كما تتعامل معها �لدول 

�الأوروبية، فهي تهتم بـ »�إفريقيا« �أو على �الأقل بجزء منها – �جلو�ر 

فاالهتمام  ثم  ومن  و�الإرهاب.  �لهجرة  ب�سبب   – �ملبا�رس  �ل�ساحلي 

�أي  – وال يحركه  – �جلار  �الإفريقي  �ملتجدد �سببه �خلوف من �الآخر 

ت�سور �إ�سرت�تيجي للعالقة �ملغاربية-�الإفريقية، �لغري موجودة �أ�سال 

يف مدركات و�سلوكات �لنخب �ملغاربية و�الأفريقية �حلاكمة...

م�ستقل  كفاعل  �لتحرك  على  �لعربي  �ملغرب  عجز  هنا  و�ملالحظ 

�ملغاربي  بقي  فيما  �لعربي  �لتحرك  ُبعث  حيث  �لعربي،  �لغطاء  عن 

غائبا كتحرك جماعي بينما تتطور �مل�سار�ت �لثنائية. ومن ثم فاإن 
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�لدول  من  حماولة  جمرد  يكون  قد  مغاربيا،  �ملتجدد،  �الهتمام  هذ� 

�إفريقيا ال حمال.  �ملغاربية لتقي نف�سها، فر�دى، من ما تعتربه �رس� 

وعليه فحتى �لتهديد�ت و�لتحديات �مل�سرتكة ال تولد دينامية تعاونية 

�أمنية مغاربية...

كالهما �شاحة لتناف�ض الكبار

فكالهما  �لفاعل،  م�ساف  �إىل  بعد  و�إفريقيا  �لعربي  �ملغرب  يرق  مل 

مو�سوع لتناف�ص �لقوى �لكربى �لتقليدية )�أمريكا، فرن�سا... و�أوروبا( 

مناطق  على  �لتناف�ص  وينعك�ص  �لهند...(.  )�ل�سني،  و�ل�ساعدة  منها 

�لعربية-�الأفريقية الأنه يربط  �لعالقات  �إفريقيا �سلبا على  �لنفوذ يف 

كل طرف بقوى كربى عرب م�سار�ت ثنائية متنافرة ومتناف�سة تعمق 

�لهوة بينها حائلة دون جت�سريها. وكلما ز�د �اللتحام فر�دى بالقوى 

)�إفريقيا(، الأن  �إن مل نقل �لتنافر، حمليا  �لكربى كلما ز�دت �مل�سافة، 

عك�سي:  تناف�ص  يف  �لدول  هذه  يدخل  �لقوى  هذه  من  للتقرب  �ل�سعي 

ُتقبل كل و�حدة منها على تنازالت للطرف �لقوي للظفر بفتات على 

ح�ساب �جلري�ن. كما يزيد هذ� من ��ستقطاب مبادالتها �لتجارية مما 

هنا  ومن  �أ�سال.  �لثقل  �ملهملة  �لبينية  �ملبادالت  حجم  من  يخف�ص 

لهذه  �لقارة  تبعية  حتديث  وهو  �لتناف�ص  لهذ�  �الأهم  �النعكا�ص  ياأتي 

�لقوى. فرغم �حلديث عن �ل�رس�كة مع �لقوى �لكربى، فاإن كل ما يف 

�أخرى،  بو�سائل  و�لنا�سئ(  )�لتقليدي  بالقوي  �ل�سعيف  ربط  �الأمر هو 

وبالتايل فحال �الأفارقة �أجمع كحال �مل�ستجري بالرم�ساء من �لنار.

�الإفريقية  �لدول  تفهمها  ال  »�إ�سرت�تيجية«  لغة  مغاربية  دول  تتحدث 

ا تنتقد– با�ستثناء �ملغرب �لذي عر�ص  �أو تتخوف من مقا�سدها. فلمَّ

�إفريقيا  يف  �الأمريكية  �لع�سكرية  �لقيادة  ترف�ص  �أو   – لها  �إيو�ئه 

�إيو�ءها، فاإن هذه  �إفريقية بعدم  )�أفريكوم( مثال، �ساعية الإقناع دول 

�لرثو�ت  وال  �ملال  ال  متلك  ال  الأنها  �لريبة  بعني  �إليها  تنظر  �الأخرية 

م�ساعد�ت  لرف�ص  �ل�سيا�سي،  �ال�ستقر�ر  حتى  وال  ورمبا  �ملوقع،  وال 

مغاربيا  �ل�سائد  �ل�سيا�سي  �لرياء  ذلك  �إيل  �أ�سف  �ستجنيها.  �أمريكية 

�ملتحدة(.  للواليات  �إ�سرت�تيجيا«  »�رسيكا  نف�سها  تعترب  دولة  )كل 

يبدو �أن �لدول �ملغاربية �الأكرث ن�ساطا )ليبيا، �جلز�ئر و�ملغرب( على 

فالنفوذ  »�لريادة«.  تكلفة  دفع  �رسورة  تعي  ال  �الإفريقية،  �ل�ساحة 

)تعاون، م�ساعد�ت...(، وهنا مكمن �خللل  نقد�  ُيدفع  �أي�سا مبا  ُيقا�ص 

يف »�الإ�سرت�تيجيات« �ملغاربية، فهي ت�سعى الإخر�ج �إفريقيا من د�ئرة 

�لنفوذ �الأجنبي لكنها ال تريد حتمل تبعات ذلك �سيا�سيا وماليا كما 

عن  �حلديث  �إن  �الأجنبية!  �لقوى  نف�ص  مع  وطيدة  عالقات  تقيم  �أنها 

�لت�سامن �الإفريقي وعن �مل�سري �مل�سرتك ال ي�سمن وال يغني من جوع، 

ما يهم هي �مل�سالح و�ملنافع �ملتبادلة.

متفرقة اأينما ولت وجهها

وهاهي  فر�دى  �أوروبا  �سوب  �سماال  وجهها  �ملغاربية  �لدول  ولت 

توليه جنوبا �سوب �إفريقيا على �لنمط ذ�ته، ومن هنا فاإن �خلالفات 

�ملغاربية �لبينية حول �ملقاربة �الأح�سن �إز�ء �الحتاد �الأوروبي لها ما 

يو�زيها من خالفات حول �أح�سن �ل�سبيل للتعامل مع �لتخوم �جلنوبي، 

حيث ُتفرق طريقة �لتعاطي مع حالة عدم �ال�ستقر�ر يف �ل�ساحل �سمل 

»�الأ�سقاء« �ملغاربة عو�ص �أن توحدهم. ومبا �أن فاقد �ل�سيء ال يعطيه، 

فاإن �ملغرب �لعربي �ملنق�سم على نف�سه ي�سكل عبئ على �إفريقيا �أكرث 

مما ميثل متنف�سا/منقذ� لها.

�إنه ملن �ل�رسوري �لتفكري يف مو�طن �خللل للخروج من �ملاأزق �حلايل 

لبناء  و�ملتو�فرة  �ملتوفرة  �ملقومات  لكل  ذكي  لتوظيف  و�لتخطيط 

�سيئني  لها  وفر  �لذي  �لتكاملي  �أوروبا  كم�رسوع  ح�ساري  م�رسوع 

نفي�سني يف �إفريقيا؛ �ل�سالم و�لتنمية، وهنا بيت �لق�سيد.

الـمغاربية  للعالقات  جديـدة  روؤية  نحـو 

الإفريقيــة

د. احممــد مالكــي

تقـديـم

خا�سة،  �أهميًة  �الإفريقية«  �ملغاربية  »�لعالقات  مو�سوُع  يكت�سي 

و�أحد  �لعربي،  للمغرب  �إ�سرت�تيجي  عمق  �إفريقيا  �أن  ب�سبب  لي�ص 

�لطرفني  �لعالقة بني  الأن  بل  �لتاريخية و�حل�سارية فح�سب،  �أعمدته 

ورمبا  وجتديد..  وتطوير  �سياغة  �إعادة  �إىل  حاجة  يف  �ملتكاملني 

يف  �إفريقيا  مكانة  باأن  لالإقر�ر  �جلر�أة  �متالك  يف  �ملغاربيون  تاأخر 

�ختيار�تهم و�إ�سرت�تيجياتهم ظلت �ساحبة وجّد متو��سعة. 

ننطلق من فكرة �أن �لتمازج �الإثني و�حل�ساري �حلا�سل تاريخيا بني 

�أكرث، ومل ُيحافظ على  �إفريقيا مل يتعمق  بالد �ملغرب وجزء هام من 

بوعي،  تارة  �إ�سعافه  يف  �ساهمت  عديدة  متغري�ت  �إن  بل  دميومته، 

وطور�ُ بدونه.. وقد �سجعت �ل�سريور�ت �لتاريخية ]�ال�ستعمار �أ�سا�سًا[ 

�سورة  تكوين  على  ومناطقها  جهاتها  بكل  �إفريقيا  �سهدتها  �لتي 

�ملغاربة  �هتمام  د�ئرة  ت�سبح �سمن  ال  �إفريقيا   « �أن  مفادها  منطية 

�الإهمال  مد�َر  باملقابل،  تدخل،  و  �إليها،  باحلاجة  ي�سعرون  حني  �إال 

عندما ال ت�سطرهم ظروفهم على �النفتاح عليها«، و�حلال �أن �إح�سا�سًا 

من هذ� �لنوع من لدن �الأفارقة وجد �سدى يف �لعديد من �لكتابات ، 

�سو�ء من لدن من �عتمدو� لغة �لدفاع عن �لتمازج Symbiose �لعربي 

بني  �ل�رسخ  لتعميق  ذريعة  �ملعطى  هذ�  يف  مَل�سو�  من  �أو  �الإفريقي، 

�لعرب و�الأفارقة، ال�سيما يف منت �لكتابات �الأوروبية و�لغربية.   

�أعاله ، جتد مربر�ِتها �ملو�سوعية  �أن �ل�سورة �لنمطية  لي�ص ثمة �سك 

�الإفريقية، ونزعم  �لعالقات �ملغاربية  �أكرث من حمطة من تاريخ  يف 

�لقول �أن لي�ست �حلقبة �ملعا�رسة وحدها �مل�سئولة عن ت�سكيل َق�َسمات 

هذه �ل�سورة، بل يختزن �لتاريخ بدوره موروثًا معقد�ً ومركبًا ي�ساهم  

ب�سكل كبري يف �حليلولة دون تبديد عنا�رس �الإعاقة يف �لعالقة بني 

حلظات  من  عريها  على  �لتوتر  حلظات  طغت  جهة،  فمن  �لطرفني. 

�لتعاون، وبدت �إفريقيا وكاأنها على �لدو�م مو�سوَع ��ستنز�ف وتبدبد 

ُنف�رس  و�إال مباذ�   ، �لو�قَع مل يكن كذلك  �أن  �إال، و�حلال  لي�ص  خلري�ِتها 

�حلركة �القت�سادية �ملتنامية يف ممالك �إفريقيا وتخومها، �لتي لعب 

فيها »�جلمل« و�لتجارة عرب �ل�سحر�ء �أدو�ر�ً مف�سلية�؟.    
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تاأ�سي�سًا على ما �سبق بياُنه، نطرح جملة من �ملنطلقات، نخالها جديرة  

بالتفكري ُبغية �إعادة �سياغة روؤية جديدة للعالقة بني �ملغرب �لعربي 

ما  بقدر  متكاملة،  �إ�سرت�تيجية  عنا�رس  لي�ست  �أنها  و�حلال  و�إفريقيا، 

�لعالقة بني طرفني  لت�ستقيم  تاأمالت يف ما يجب �الجتهاد فيه  هي 

�لدين،  �لتاريخ و�مل�سالح �مل�سرتكة و�إىل حد ما  متالزمني، جمعهما 

و�أبعدتهما متغري�ت دولية وقطرية كثرية.  

�إجتماع  »علم  يف  ن�سميه  �أن  ميكن  ما  على  �الأول   �ملنطلق  ُيحيل 

متجدد�ً،  حيًا،  كائنا  كوُنها  حيث  من  »�لذ�ت«،  �أي  »�الأنا«،  �ملعرفة« 

ومتطور�ً.. ومن �ملالحظ يف هذ� �ل�سياق �أن كثري�ً ما تخوُن �لت�سميات 

�لورقة،  هذه  مو�سوع  ويف  ًة..  ّ ُم�رسِ و�أحكامًا  دالالِت  ُر 
ِّ
فتقر �ملعنى، 

�إيجابُا  �أو  �سلبًا  و��سحة  �آثار  ذ�ت  حُموالت  على  �لت�سميات  تنطوي 

على �إ�سرت�تيجية بناء �لعالقة بني �ملغرب �لعربي و�إفريقيا. فمن هو 

»�لعربي« ؟، ومن هو �الإفريقي ؟، وهل �لف�سل بينهما ممكن، وعلى �أي 

�أ�سا�ص؟.

�إنه ملن �الأهمية مبكان �إمعان �لنظر يف �لت�سميات �ملتد�ولة و�لتمحي�ص 

يف م�سامينها ودالالتها، ُبغية �إعادة �سياغة روؤية جديدة للعالقات 

بني بلد�ننا �ملغاربية وعمِقنا �الإ�سرت�تيجي و�الأمني �إفريقيا. فقد د�أبت 

هديها  على  نا  بع�سُ و�سار  ـ  عام  بوجه  و�لغربية  �الأوروبية  �لكتابات 

�أو جغر�فية  �أو عرقية  �أثنية  �أ�س�ص  مبنيِة على  ت�سمياِت  �إعتماد  ـ على 

�أو »�إفريقيا  �لبي�ساء،  �ل�سود�ء« و�إفريقيا  وجهوية، من قبيل »�إفريقيا 

�لنعوت  من  ذلك  �إىل  وما  و�لزنوج«،  »�لزجنية  �أو  �ل�سحر�ء«،  جنوب 

و�ل�سفات، و�حلال �أنها لي�ست �أو�سافًا جمردة ، بقدر ما هي ت�سميات 

 �أبعاِدها الزُم 
َ
ذ�ت حموالت �إيديولوجية و�سيا�سية، مما يعني �أن وعي

لدرء �ملز�لق �ملمكنة و�ملحتملة، ويف �سد�رتها »�لت�سوي�ص« على �ل�سفة 

ف« ب »�ملو�سوف«، �أي  ذ�تها، و�لتاأثري بالنتيجة على عالقة »�لو��سِ

�لعرب، و�ملغاربيون جزء منهم، وعموم �سعوب �إفريقيا. فمما نالحظه، 

عبارة  »��ستعمال  �لد�ر�سني  لدى  �لغالب  �الجتاه  �أن  �ل�سياق،  هذ�  يف 

، �أو »�ملغاربية �الإفريقية«، وكاأن للعرب 
 
»�لعالقات �لعربية �الإفريقية«

وجود�ً م�ستقاًل عن �إفريقيا، �أو �أن هناك �إفريقيا من دون عرب«، علمًا 

�أن قر�بة ثلثي �لعرب يعي�سون يف �إفريقيا، وع�رس دول عربية تقع د�خل 

�سلة  ذ�ت  �أ�سباب  ثالثة  �إليه  ذهبو�  ما  يف  هوؤالء  حجة  �إفريقيا،  خط 

بالعن�رس �أو �جلن�ص، و�للغة، و�لثقافة.

بني  للعالقة  �جلديدة  �لروؤية  �سياغة  يف  �لثاين  �ملنطلق  يتعلق 

حتديد  »�إ�سرت�تيجية  ن�سمَيه  �أن  ميكن  مبا  و�إفريقيا،  �ملغاربية  �لدول 

�الأولويات«. فالعالقة �لتي تروم �لنجاعة و�لكفاية حتتاج �إىل هند�سة، 

وترتيب  وجدو�ئيته،  �مل�رسوع،  و�سوح  على  يحيل  �لذي  باملعنى 

و�إ�سقاطاته  خُمرجاته  وتوقع  ٌكلفته،  وت�سور  �لزمن،  يف  رجه  مد� 

هذ�  من  عماًل  �أن  و�حلال  و�لطويلة،  و�ملتو�سطة  �لقريبة  �الأزمنة  يف 

و�إ�سرت�تيجيِة  �مل�رسوع  قيمِة  و�عيِة  �إر�دة  �إىل  �أواًل  يحتاج  �لنوع 

من  فهو  م�سريته،  تعرت�ص  �لتي  و�لتحديات  يفتحها،  �لتي  �الآفاق 

قبيل �الإ�سرت�تيجيات �لكربى �لتي حتقق �الإقالع �لعام للدول و�لبلد�ن 

ة له، وقد �أثبتت خرب�ت �ملجموعات �جلهوية و�لقارية �لكربى  �ملنت�رسِ

 
 
تاريخيًة هذ� �لنوع من �خلطو�ت �جلريئة يف تاريخ �لبلد�ن و�ل�سعوب.

�لقائدة  �ملغاربية  �ل�سيا�سية  ُنخباتنا  »�إفريقيا« يف وعي  �إرتقت  فهل 

�إىل هذ� �ل�سقف من �إدر�ك �الأ�سياء ؟، وهل من �ملمكن �أن ترتقي �إىل هذه 

�ملنزلة، وكيف، وباأي ثمن؟.

ال يجادل �ثنان يف �أن �سيئًا من هذ� �لقبيل مل يح�سل، و�أن على �لرغم 

د�خل  �ملغاربية  للدول  �لفعلي  و�لتو�جد  �لثنائية،  �لعالقات  بنية  من 

�الإفريقي«،  »�الإحتاد  �إىل  تتحول  �أن  قبل  �الإفريقية«  �لوحدة  »منظمة 

�لعالقات  �إن  بل  ،غائبًا،  �أعاله  �إليه  �ملوماإ  بالتحديد  �مل�رسوع،  الز�ل 

درك عتبَة ما و�سلت �إليه نظري�ُتها يف مناطق �أخرى  �لبينية نف�سها مل ُتُ

تعرت�ص  �لتي  �ل�سعوبات  على  بالت�سديد  يرد  قائل  ولربَّ   
 
�لعامل من 

�لعالقة �ل�رسورية و�ملطلوبة بني بالد �ملغرب و�إفريقيا، و�لتي يوعُز 

وتو��سع  �لطبيعة،  ق�سوة  يف  �لكامنة  �ملعوقات  �إىل  منها  ي�سري  جزء 

كبرية  مب�ساحة  ��ستبدت  �لتي  �لقالقل  وموجات  �لتحتية،  �لبنيات 

�لو�قعية، لكن  �إنها مر�فعات على قدر مهم من  �لبالد �الإفريقية..  من 

�الآن  وهي  �لق�سوة،  هذه  جدر�ن  �آ�سيا  من  �لقادمة  �ل�سني  نخرتق  �أمل 

�سائرة يف طريق تنمية قدر�تها �ال�ستثمارية بريادة �أزعجت مناف�سيها 

�أن �جلار �ملغاربي وىل  �أوروبا و�لغرب عمومًا.. و�حلال  �لدوليني يف 

لي�ستح�رس  حمدودة،  وهي  �ملناطق،  من  غريها  �أو  �أوربا  نحو  ظهره 

�إ�سًم �إفريقيا عند �ملنا�سبة، �أو حني ي�ستد بها نز�ع، �أو َتفِتك ب�سعوبها 

�آفُة، �أو حني ي�ست�سعُره �سمريه بند�ء �مل�سوؤولية فُي�رسع �إليها ويف لغة 

�إن �لروؤية �جلديدة �ملن�سودة يف  خطابه مزيج من �لعاطفة و�ل�سفقة.. 

قابلًة  وتغدو  وت�ستقيم  تنه�ص  ال  و�إفريقيا  �ملغرب  بالد  بني  �لعالقة 

�لنمط  هذ�  �لقطيعة مع  على  �َست  �سِّ
�أُ �إذ�  �إال  و�لكفاية،  �لنجاعة  الإدر�ك 

من �لتفكري.. �سحيح �أن ثمة يف �إفريقيا م�ساكل دقيقة وم�ستع�سية، �أو 

على �الأقل حتتاج �إىل جمهود�ت و�إمكانيات هائلة قد ال يكون يف ُمكِن 

هند�سَة  �الأخرية   هذه  لكن مب�ستطاع  عليها،  �لتغلب  �ملغاربية  �لبالد 

�الأولويات وح�سن �ختيار �لو�سائل يف ر�سم روؤية جديدة يف عالقاتها 

مع  �لعالقة  ُينِزُل  فعلي  وعي  ت�سكل  دون  ذلك  يتاأتى  ولن  باإفريقيا، 

لبالد  �لكربى  �مل�سريية  �لق�سايا  عن  �أهمية  تقل  ال  مزلَة  »�إفريقيا« 

�قت�ساديا  �إقليميًا 
ً
�ملغرب. ففي �إفريقيا �ليوم قر�بة �أربعة ع�رس جتمعا 

موزعة على عموم جهات �لقارة �الإفريقية، ميكن �لدخول يف م�ساريع 

مدرو�سة و�قعية وو��سحة معها، لعل �أقربها و�أن�سبها من حيث �ملوقع 

غرب  لدول  �القت�سادية  »�ملجموعة  و�جليو�إ�سرت�تيجي  �جلغر�يف 

�ساحل  غينيا،  �ل�سنغال،  من  كالًّ  ت�سم  �لتي   ،CEDEAO �إفريقيا” 

فا�سو،  بوركينا  بي�ساو،  غينيا  غامبيا،  ليبرييا،  ليون،  �سيري�  �لعاج، 

ع�رسة  �ست  �أي  و�لطوغو،  و�لنيجر،  ونيجرييا،  ومايل،  �لبنني،  غانا، 

يف  وهي  �جلغر�يف،  وموقعها  �القت�سادي  بتكاملها  متميزة  دولة  

خط �لتما�ص جنوبا مع بع�ص دول �الإحتاد �ملغاربي ] �جلز�ئر، ليبيا، 

وموريتانيا[.. دعونا نت�سور مثاًل �إجناز�ً من قبيل طريق �سيار يربط 

�ملر�فئ  يو�سل  بحري  خط  �أو  غربًا،  و�الإفريقي  �ملغاربي  �لف�ساءين 

�ملغاربية بغريها من �لدول �الإفريقية �ملطلة على �لبحر.. �إنه �سُي�سكل 

�الإفريقية.  �ملغاربية  �لعالقة  بناء  �إعادة  يف  حقيقية  ثورة  �سك  دون 

�ملغاربيني  مبقدرة  �لتي  �الأمثلة  ع�رس�ت  من  �ملثال  هذ�  ن�سوق 

�الجتهاد يف هند�ستها و�لتكاتف من �أجل �إجنازها، ال�سيما و�أن هناك 

دوال د�خل �لف�ساءين منتجة للنفط وم�ستقاته من قبيل �جلز�ئر، ليبيا، 
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ونيجرييا، قادرة على �مل�ساهمة يف �ال�ستثمار يف مثل هذه �مل�ساريع 

�لكربى، �إن حتققت لديها �إر�دة �لفعل. بيد �أن �لو�قع يدل على حمدودية  

�ملغاربي  للخري�ت يف �ملحيطني  �ملنِتج  �مل�سرتك  �لعمل  ثقافة  حتذر 

 ،2006 لعام   OCI �الإ�سالمي  �ملوؤمتر  و�الإفريقي.. ففي تقرير »منظمة 

ترتبت �ملنطقتان �ملغاربية و�الإفريقية يف مر�تب جد متو��سعة، حتى 

ال نقول متاأخرة، يف �سلم معدالت �لتبادالت �لبينية للدول �الأع�ساء يف 

هذه �ملنظمة، حيث مل يتجاوز ن�سيب �إفريقيا من �ملبادالت �لتجارية 

حني  يف   ،%9،15 �الإ�سالمي«  �ملوؤمتر  »منظمة  دول  من  غريها  مع 

�ملفارقات  ومن   
 
.%3،35 ب  �لعربي  �ملغرب  �إحتاد  دول  ن�سبة  ُقدرت 

�لاّلفتة يف هذ� �ل�سياق، �أن يف �لوقت �لذي توجهت عموم بالد �لعامل 

�إىل �ال�ستثمار يف �الإن�سان، باعتباره م�سدر �لرثوة وهدَفها، ت�سدرت 

�أ�سكالها.ففي  �ملنطقتان �سفحات �لتقارير �لدولية حول �لهجرة بكل 

Forced migration ب�سقيها  �لَق�رسية  �إفريقيا تتدفق موجات �لهجرة 

�لد�خلي و�لدويل، كما �أ�سبحت بالد �ملغرب م�سدر�ً وممر�ً لها. فح�سب 

�لتقدير�ت �الإح�سائية �ملختلفة يدخل ما بني 65.000 و12.000 �إفريقي 

بالد �ملغرب �خلم�سة، يتوقون جلهم �إىل �النتقال �إىل �ل�سفة �الأخرى من 

�ملتو�سط.. و�حلال �أن هوؤالء لي�سو� يف معظمهم معوزين ، بل عدد مهم 

منهم على م�ستوى معقول من �لتعلم، وينحدرون من �رس�ئح �جتماعية 

متو�سطة، غري �أن د�فعهم �إىل �لهجرة �لق�رسية �أو �الإر�دية �أحيانًا كان 

فرو� من نري�ن  �أو  بلد�نهم،  �لبحث عن فر�ص مالئمة مل يجدوها يف 

 
�لعنف و�نعد�م �ل�سلم �ملدين يف �أوطانهم، �أو لالعتبارين معًا.

�لغربية  �إفريقيا  دول  من  حتديد�ً  �لهجرة،  وترية  �أن  �ملالحظ  ومن 

و�لو�سطى، تنامت مع �لع�رسية �الأخرية من �لقرن �لع�رسين ، العتبار�ت 

�سنو�ت  خالل  �إفريقيا  ُحيال  �جلديدة  �لليبية  بال�سيا�سية  �سلة  ذ�ت 

»موبوتو”  نظام  �سقوط  �أعقاب  يف  �أو   ،]2000 ـ   1992[ �لدويل  �حلظر 

تبدو  لذلك،  �لبلد.  هذ�  يف  �لقالقل  و��ستفحال   1997 عام  �لكونغو  يف 

�لبالد �ملغاربية يف مو�سوع �لهجرة �لقادمة من غرب وو�سط �إفريقيا 

ي َكما�َسة، فمن جهة تتعر�ص ل�سغوطات �أوروبية كثرية ثنائية  بني فكَّ

�أمام  نف�سها  وجدت  ثانية  ز�وية  ومن  �الأوروبي[،  وجماعية]�الإحتاد 

موجات من �لهجرة ت�سعى �إىل �ال�ستقر�ر على �أر��سيها، وقد يخلق هذ� 

�لو�سع ميوالت معاديَة لالأفارقة من جانب �ملجتمعات �الأ�سلية. �إننا 

�أمام خمزون ب�رسي على درجة بالغة �الأهمية ، ميكن ��ستثماره  �إذن 

يف �إقالع �ملنطقتني �ملغاربية و�الإفريقية، حني يتوفر م�رسوع فعلي   

ُيرتب �الأولويات ويعقلن �لو�سائل و�الآليات.    

يُخ�ص �ملنطلق �لثالث يف �سياغة �لروؤية �جلديدة للعالقات �ملغاربية 

�الأمثل  �لتعاون  حتقيق  يف  �ملطلوبة  »�لكلفة«  �إ�سكاليَة  �الإفريقية 

ت�ساهم  ثمن،  �إىل  يحتاج  تاريخي  قر�ر  فكل  �الإفريقي..  �ملحيط  مع 

�الإمكانيات �ملادية دون �سك يف تي�سريه، لكن ي�ستلزم �أوال وبال�رسورة 

�إر�دًة �سيا�سيًة وجر�أًة فكريًة ووعًيا تاريخيًا يتمثل �إ�سرت�تيجيَة �لقر�ر 

ويد�فع عن قيمِته �مل�ستقبلية.. و�لُكلفة يف هذ� �ملقام تنح�رس حتديد�ً 

يف م�ساحلة �ملغاربيني مع ذ�تِهم، مع ف�سائهم �مل�سرتك، �أي �ملعرب 

�لعربي ، �أو �ملغرب �لكبري، �أو بالد �ملغارب ، بغ�ص �لنظر عن �لت�سميات..

فاإجناز �لتو��سل �لفعلي و�لعقالين مع �إفريقيا مير �أواًل وقبل كل �سيئ 

ــ28 �أبريل 2008 ذكرى مرور  ببناء �لذ�ت �جلمعية.. �لتي حلت  يف 27 

 
ن�سف قرن على موؤمتر طنجة و�مل�رسوع �ملغاربي ير�وُح مكانه.

تكمن قيمة هذ� �ملنطلق  يف كون �لبناء �ملغاربي �مل�سرتك عند حتقيقه 

�سُيعطي لدول �جلو�ر �سمانَة ودلياًل على �سدقية �مل�رسوع �لذي تروم 

قوَة  �أنف�َسهم  �ملغاربيني  �سيمنح  كما  مبعيتهم،  تاأ�ِسي�َسه  �ملغرب  بالد 

مل  �ملغاربية  �لفكرة  والأن  و�الإجناز،  و�حلو�ر  �لتفاو�ص  على  وقدرًة 

تتنّزل منزلة �خليار �الإ�سرت�تيجي، على �لرغم من �ملحاوالت �لعديدة 

�لتي �سهدتها �ملنطقة منذ موؤمتر طنجة ربيع 1958، فقد ظلت �لعالقات 

�تفاقي جماعي  �إطار  �كت�ساب  بعيدًة عن  ثنائيًة  �الإفريقية  �ملغاربية 

�أُتوِن  من  �حلقيقة  يف  عانت  بل  مكا�سًبها،  م  وُيعظِّ �أهد�ًفها  ُيقوِّي 

ومعها  �إفريقيا  تنق�سم  �أمل  وتد�عياِتها..  �لبينية  �ملغاربية  �خلالفات 

�ملجموعة  بني  �ملا�سي  �لقرن  �ستينيات  بد�ية  منذ  �ملغرب  بالد 

من  لهما  مو�ليًا  كان  ومن  و�لغرب،  لال�ستعمار  �ملناه�سة  �لتقدمية 

 لذلك، لعب �سمور �مل�رسوع �ملغاربي دور�ً مف�سليًا 
 
�لدول �الإفريقية.

يف ��ستع�ساء بناء عالقات متو�زنة، فعالة ، وعقالنية مع دول �جلو�ر، 

ومنها طبعًا �ملحيط �الإفريقي.

نعترُب بناًء �لف�ساء �ملغاربي �رسطًا و�قفًا لبناء ف�ساء�ت �جلو�ر، فلي�ص 

�لو�سع  مثالِب  �إىل  ه  �لتنبُّ �رسورة  على  �لت�سديد  �ال�ستطر�د  باب  من 

�ملغاربي �حلايل على �ملغاربيني �أنف�سهم قبل غريهم. فكما �أن للبناء 

ثمنًا، هناك �رسيبة لعدم �لبناء، وهي من نوع �ل�رس�ئب �لتي ال تقدًّر 

ففي  و�حل�ساري..  �لتاريخي  �لهذر  مبيز�ن  حُتًت�سب  فح�سب،بل  ماديًا 

، �لتابعة لالأمم �ملتحدة،   CEA “�للجنة �القت�سادية الإفريقيا«  تقدير 

ن �لتكامل �القت�سادي �لدوَل �ملغاربية �خلم�ص من جنٍي ثالثمائة  مًيكِّ

و�سع  يف  �ال�ستمر�ر  �أن  كما   ، �سنويا   ]350[ دوالر  مليون  وخم�سني 

بلد مغاربي و�حد�ً يف �ملائة  ُيفِقد كل   ،Non Maghreb »�لاّلمغرب« 

، فدعونا �إذن ُنقدِّر �لكلفة �لعامة، 
 
]1%[ �سنويًا من �إنتاجه �خلام �لوطني

ِف �مل�رسوع  بتعبري “جاك دولور J. Delors، �لناجمة عن ��ستمر�ر توقُّ

�ملغاربي ؟؟. لذلك، مل يعد �مل�رسوع �ملغاربي رغبًة، �أو �أمنيًة، بل �أ�سبح 

�رسورًة ال مندوحة عنها، الإجناز �الإقالع �لعام للبالد �ملغاربية.. لقد 

بذلت �لدول �ملغاربية �لثالث]�جلز�ئر، تون�ص، و�ملغرب[ منذ �لع�رسية 

�الأخرية من �لقرن �ملا�سي، و�إن بدرجات متفاوتة، جمهود�ت فرديَة 

ملمو�سَة لتاأهيل �قت�سادها بغية �الندماج يف �ملنظومة �القت�سادية 

و�لتجارية �لدولية، غري �أن ثماَرها ظلت معزولًة ب�سبب طابِعها �لفردي 

والفتقادها قوًة دفع جماعية وم�سرتكة.، �أي �الإطار �ملغاربي �مل�سرتك، 

ومن �لالفت لالنتباه �أن �ملبادالت �ملغاربية �لبينية �لتي و�سلت فرتة 

�حلماية و�حد�ً يف �ملائة �إىل 1،5%، مل تتجاوز على �متد�د ن�سف قرن 

د�خل  �ملبادالت  �سجل  يف  �الأ�سعف  وهي   ،%3 �سقف  �ال�ستقالل  من 

�ملجموعات �القت�سادية �جلهوية يف �لعامل.وتكمن �حلاجة �إىل �إعادة 

تن�سيط �الإحتاد �ملغاربي و�إنعا�ص موؤ�س�ساته �مل�سرتكة يف �مُلخرجات 

منفردة  �الأقطار  على  ع�سياًّ  �سيكون  و�لتي  منه،  �ملنتظرة  و�لفو�ئد 

]�ملغرب،  �لثالث  �ملغاربية  �لدول  بني  �ملبادالت  فتحرير  �إجنًازها. 

�جلز�ئر، تون�ص[ �سيخلق �سوقًا جهويًة من خم�سة و�سبعني ]75[ مليون 

ن�سمة، وهو رقم له قيمته �ملادية و�لرمزية يف ميز�ن �القت�ساد �لدويل 
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�ال�ستثمار�ت  �ن�سياب  على  �لت�سجيع  �أي�سَا   ذلك  �ساأن  ومن  �ليوم، 

�حلجم  هذ�  من  و�سعًا  �إن  بل  �ملغرب،  بالد  �إىل  وتو�ردها  �الأجنبية 

�سيعطي دفعًة قويًة للمفاٍو�ص �ملغاربي يف عالقته بال�رسكاء �لدوليني 

و�لواليات  �الأوروبي  �الإحتاد  �سد�رتهم  ويف  و�ملحتملني  �لفعليني 

�ملتحدة �الأمريكية.

للمجمـوعــة  الإ�شتـراتيجيــة  الأهميــة 

لحتاد  اإفريقيا  غرب  لدول  القت�شادية 

املغرب العربي

د. ديــدي ولــد ال�شالــك

�لعوملة  مناخ  ظل  يف  �لعامل  ي�سهدها  �لتي  �لكبرية  �لتحوالت  �إن 

جمموعة  �أي  �أو  دولة  �أي  جتعل  �الجتاهات،  جميع  يف  �ملت�سارعة 

يف  و��ستمر�رها  �حلا�رس  يف  م�ساحلها  على  للحفاظ  ت�سعى  دولية 

�ملتغري�ت  تلك  متطلبات  مع  �أو�ساعها  تكييف  على  تعمل  �مل�ستقبل، 

مل�ستقبل  �ملنا�سبة  �الإ�سرت�تيجيات  ر�سم  يف  بجدية  وتفكر  �لدولية، 

�لتي  �ملعطيات  وهي  �لدويل،  �حلقل  ملعطيات  وفقا  عالقاتها  �إد�رة 

وترية  زيادة  على  �لعمل  �لعربي،  �ملغرب  �حتاد  �أقطار  من  تقت�سي 

�لعقود  خالل  �نتهجتها  �لتي  �سيا�ساتها  وتغيري  �جلهوي  �ندماجها 

 - �ل�سابق  �مل�ستعمر  مع  �لعالقة  ��ستمر�ر  على  تقوم  و�لتي  �ملا�سية، 

�لذي هو فرن�سا بالن�سبة لتلك �الأقطار با�ستثناء ليبيا – و�لعمل على 

تعميق خمتلف عالقاتها مع دول �ل�سمال وبالذ�ت �أوروبا على ح�ساب 

�أن  جو�رها �الإفريقي ب�سفة خا�سة، ودول �جلنوب ب�سفة عامة، بعد 

بينت جتربة �لعقود �ملا�سية عقم تلك �ل�سيا�سات وما �جنر عنها من 

تبعية مهينة الأقطار �ملغرب �لعربي للمجموعة �القت�سادية �الأوروبية 

ولالحتاد �الأوروبي من بعدها، وخري مثال على ذلك جتربة »�ل�رس�كة 

�الأورو- متو�سطية«، �لتي �نطلقت منذ 1995 ومل ت�ستطع �أن حتقق �أيا 

من �أهد�فها، بل ظلت تر�وح مكانها .

جملة �لعو�مل هذه جتعل �أقطار �حتاد �ملغرب �لعربي، مطالبة بو�سع 

�جلنوب  �جلغر�يف يف  بجو�رها  تعميق عالقاتها  على  تركز  �سيا�سات 

�إفريقيا، لقرب دول هذه �ملنطقة منها، ولتقدم  وبالذ�ت منطقة غرب 

م�سارها �الندماجي، فاملجموعة �القت�سادية لدول غرب �إفريقيا، �لتي 

تاأ�س�ست ر�سميا عام 1975 وت�سم يف ع�سويتها 15 دولة غرب �إفريقية، 

عام  »كوتونو«  يف  عدلت  و�لتي  بنيجريا  »الغو�ص«  معاهدة  مبوجب 

1993 لدعم �لتكامل بني �لدول �الأع�ساء يف كافة �ملجاالت، تعترب من 
�أكرث �ملجموعات يف �جلنوب تطور� يف م�سارها �الندماجي، و�أهميتها 

�الإ�سرت�تيجية ملنطقة �ملغرب �لعربي ال حتتاج �إىل كثري من �لرب�هني، 

ملا حتتوي �أر��سيها من ثرو�ت كبرية، ولتاأثري �لتغري�ت �حلا�سلة فيها 

هذه  من  ي�ستلزم  ما  وهو  �لعربي،  �ملغرب  �أقطار  و��ستقر�ر  �أمن  على 

�الأقطار و�سع �ل�سيا�سات �ملنا�سبة لتعميق �لعالقات مع تلك �ملجموعة 

�الأهمية  والإبر�ز  �الإ�سرت�تيجية،  مقوماتها  خمتلف  من  و�ال�ستفادة 

�الإ�سرت�تيجية للمجموعة �القت�سادية لدول غرب �إفريقيا الحتاد �ملغرب 

�لعربي، �سنتناول �ملو�سوع من خالل �ملحورين �لتالني :  

املحور الأول : املقومات التي تربز الأهمية الإ�شرتاتيجية 

للمجموعة القت�شادية لدول غرب اإفريقيا

�حتاد  باأقطار  �إفريقيا  غرب  لدول  �القت�سادية  �ملجموعة  ترتبط 

�ملغرب برو�بط جغر�فية ت�سل �إىل حد �لتد�خل لتجاور �ملنطقتني، كما 

�لتاريخ من  تعززت عرب  برو�بط ح�سارية خا�سة،  �ملنطقتان  ترتبط 

�الإ�سالم  ن�رس  �لعربي يف  �ملغرب  �أقطار  �أبناء  لعبه  �لذي  �لدور  خالل 

و�للغة �لعربية يف غرب �إفريقيا خ�سو�سا و�إفريقيا عموما، مما ي�سهل 

غرب  بلد�ن  متتلكه  وما  �ملعطيات  وهذه  �ملجموعتني،  بني  �لتو��سل 

�إفريقيا من ثرو�ت ب�رسية وثرو�ت طبيعية، يعطيها �أهمية �إ�سرت�تيجية 

�لتجمع  هذ�  �قت�ساد  حجم  يبلغ  حيث  �لعربي،  �ملغرب  �حتاد  الأقطار 

مما  ن�سمة،  مليون   240 حو�يل  �سكانه  وتعد�د  دوالر  مليار   78 نحو 

يجعل منها عمقا ��سرت�تيجيا حقيقيا ملنطقة �ملغرب �لعربي، يف ظل 

�لعامل،  مناطق  خمتلف  يف  حاليا  �لد�ئرة  �ل�رس�سة  �لدولية  �ملناف�سة 

وتتجلى تلك �الأهمية �أكرث من خالل :

1 – اأهميــة الـموقــع الـجغرافــي
جغر�يف  جو�ر  يف  �إفريقيا  غرب  لدول  �القت�سادية  �ملجموعة  تقع 

مبا�رس مع �أقطار �حتاد �ملغرب �لعربي، وما ينجر عن ذلك من تد�خل 

جغر�يف وب�رسي ورو�بط �جتماعية، حيث تتد�خل �ملنطقتان جغر�فيا 

وب�رسيا، فاأغلبية �أقطار �ملغرب �لعربي، لها حدود جغر�فية مبا�رسة 

�إفريقيا، وهو  مع �لعديد من دول �ملجموعة �القت�سادية لدول غرب 

�إذ�  خا�سة  �ملجموعتني،  بني  و�لب�سائع  �الأ�سخا�ص  نقل  ي�سهل  ما 

كانت هناك طرق برية معبدة وج�سور مائية، مما ي�ستدعي �لت�رسيع 

�الأقطار  طرف  من  �لنوع  هذ�  من  �ملربجمة  �مل�ساريع  تنفيذ  يف 

حتقق،  �إذ�  �لذي  �الأمر  وهو  ذلك،  على  �قت�ساديا  �لقادرة  �ملغاربية 

�ملناف�سة يف  لي�ص فقط على  قادرة  �لعربي،  �ملغرب  �أقطار  �سيجعل  

�ل�سيطرة  و�إمنا  �إفريقيا،  غرب  لدول  �القت�سادية  �ملجموعة  �أ�سو�ق 

عليها، لعو�مل �لقرب �جلغر�يف و�لرو�بط �لثقافية و�حل�سارية، �لتي 

تربط بني �ملجموعتني.  

2 – اأهمية الرثوات الطبيعية املوجودة يف بلدان غرب اإفريقيا
�أر��سي  �لعربي،  �ملغرب  �أقطار  �أر��سي  �أغلبية  �أن  �ملعروف  من 

�ملياه  وندرة  �ملطرية  �لت�ساقطات  قلة  من  تعاين  قاحلة  �سحر�وية 

�جلوفية، مما يجعلها غري قابلة للزر�عة، بينما توجد بدول جمموعة 

غرب �إفريقيا �أر��سي خ�سبة �ساحلة للزر�عة ووفرة يف �ملياه �ملطرية 

�إذ�  منه،  �ال�ستفادة  �لعربي  �ملغرب  الأقطار  ميكن  ما  وهو  و�جلوفية، 

عمقت عالقاتها مع دول �ملجموعة وقامت با�ستثمار�ت ذ�ت طبيعة 

�إ�سرت�تيجية، يف تلك �مليادين.  

�إفريقيا و�لتوقعات عن  �أن �الكت�سافات �لنفطية �ملهّمة يف غرب  كما 

�لطاقة �لهائلة �لكامنة يف خليج غينيا ويف �أماكن �أخرى من �ملنطقة، 

ووجود دولة نيجريا بني دول منطقة غرب �إفريقيا - �لتي تعترب من 

�ل�ساّدر�ت وكذلك من  �لنفطية �ملهمة عامليا - من حيث  �لدول  بني 

حيث حجم �حتياطياتها �لنفطية - جتعل من �ملرجح حت�سن �الأو�ساع 

3
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�ال�ستثمار�ت  جذب  يف  فر�سها  وزيادة  �ملنطقة،  لدول  �القت�سادية 

�الأجنبية يف �مل�ستقبل.

3 - اإمكانيــة ا�شتغــالل اأ�شــواق الـمجموعــة القت�شاديــة 
لــدول غــرب اإفريقيــا

يف ظل �ملناف�سة �لدولية على �الأ�سو�ق، فاإن �سوق �ملجموعة �القت�سادية 

�ملغرب،  �حتاد  الأقطار  �إ�سرت�تيجية  �أهمية  ت�سكل  �إفريقيا،  غرب  لدول 

وذلك لوجود �ملعطيات �لتالية :

�أقطار �ملغرب �لعربي بحدود  �أكرثية  • �لقرب �جلغر�يف، حيث ترتبط 
جغر�فية، مع �لعديد من بلد�ن غرب �إفريقيا.

• حجم تلك �الأ�سو�ق، تعترب �أ�سو�ق بلد�ن غرب �إفريقيا �أ�سو�ق و�عدة،  
و�ملغرب  تون�ص  خا�سة  �لت�سدير،  على  �لقادرة  �ملغاربية  لالأقطار 

حلجمها، حيث تزيد على 240 م�ستهلك.

• توفر �ملو�د �الأولية، من �ملعروف �أن بلد�ن غرب �إفريقيا تتوفر ثرو�ت 
طبيعية كبرية، ظلت مرتوكة نهبا للدول �لغربية �ال�ستعمارية، وحان 

�لوقت الأقطار �ملغرب �لعربي للدخول �إىل هذه �ملنطقة للم�ساركة يف 

بو�سفها  �لطرفني،  م�سلحة  يخدم  مبا  �لرثو�ت،  هذه  يف  �ال�ستثمار 

�رس�كة بني دول من �جلنوب.

• يد عاملة رخي�سة، ميكن لالأطر�ف �ملغاربية �لتي ت�ستثمر يف بلد�ن 
�ملجموعة �القت�سادية لدول غرب �إفريقيا، �أن ت�ستفيد من �ليد �لعاملة 

�لكثيفة و�لرخي�سة يف هذه �لبلد�ن، كما �أن ��ستغال تلك �ليد �لعاملة 

عن  تتخلى  يجعلها  رزق  مورد  لها  �سيوفر  �ملحلية،  �ال�ستثمار�ت  يف 

�ملغرب  �أقطار  �أو�ساع  على  خطرية  �نعكا�سات  لها  �لتي  �لهجرة، 

�لعربي.

املحور الثاين : ال�شيا�شة املغاربية املنا�شبة لال�شتفادة 

لدول  القت�شادية  للمجموعة  الإ�شرتاتيجية  الأهمية  من 

غرب اإفريقيا

نتيجة  و�حدة،  مغاربية  �سيا�سة  هناك  لي�ست  �أنه  بد�ية  �لقول  ينبغي 

هو  يوجد  وما  �ملا�سيني،  �لعقدين  خالل  �ملغاربي  �لبناء  تعرث 

مينع  ال  ذلك  لكن  �لعربي،  �ملغربي  �أقطار  بعدد  مغاربية  �سيا�سات 

�الأمانة �لعامة لالحتاد �ملغاربي، من �لعمل على تن�سيق �حلد �الأدنى 

قطر  كل  وقيام  �حليوية،  �ملنطقة  هذه  �جتاه  �ل�سيا�سات،  تلك  من 

�أن تقوم  مغاربي على حدة بر�سم �سيا�سة و��سحة �جتاهها، وينبغي 

تلك �ل�سيا�سة على :

1 – اأهمية اإقامة بنية حتية للربط بني املنطقتني :
�لطرق  �سبكة من  �إقامة  �لعربي،  �ملغرب  الأقطار  �ليوم  �ل�رسوري  من 

�لربية بينها مع دول غرب �إفريقيا، لت�سهيل حركة �الأ�سخا�ص و�لب�سائع 

لزياد  �ل�سنغال،  نهر  فوق  بحري  ج�رس  �إقامة  وكذلك  �ملنطقتني،  بني 

كثافة �لتو��سل بني �ملنطقتني.

– �رضورة وعي اأقطار احتاد املغرب العربي خماطر عدم 
ال�شتقرار يف منطقة غرب اإفريقيا على اأو�شاعها

�الأخريين،  �لعقدين  يف  �إفريقيا  غرب  منطقة  دول  من  �لعديد  عرف 

حروب �أهلية، مثل : �سري�ليون، ليبرييا، مايل، �لنيجر، �ساحل �لعاج....، 

من  فاقم  مما  م�ستمر�،  يز�ل  ما  و�ل�رس�عات  �حلروب  تلك  وبع�ص 

�أعد�د  يف  وز�د  �أ�سال،  �ل�سعبة  و�الجتماعية  �القت�سادية  �الأو�ساع 

يف  �الإرهاب  ن�ساط  وتو�سع  �ملنظمة،  �جلرمية  و�نت�سار  �ملهاجرين 

�أقطار �ملغرب �لعربي، مطالبة ب�رسورة  �ملنطقة، وهي عو�مل جتعل 

�إفريقيا  غرب  لدول  �القت�سادية  �ملجموعة  دول  مع  �لتن�سيق  تكثيف 

لتجنب �نعكا�ص تلك �ملخاطر على �أو�ساعها �لد�خلية �أو �لتخفيف من 

حدتها على �الأقل. 

3 - �رضورة مواجهة التو�شع الإ�رضائيلي يف منطقة غرب 
اإفريقيا :

لقد �أعادت �إ�رس�ئيل عالقاتها �لدبلوما�سية مع �أغلبية دول منطقة غرب 

�أفريقيا، باعتبارها ذ�ت �أهمية ق�سوى يف �الإ�سرت�تيجية �الإ�رس�ئيلية، 

باملو�رد  غنية  منطقة  �أي�سًا  وباعتبارها  �لعرب،  مع  مو�جهتها  يف 

�لطبيعية و�الإمكانيات �القت�سادية، وهو ما يجعل �الأقطار �ملغاربية 

مطالبة مبو�جهة تلك �الإ�سرت�تيجية، للمحافظة على م�ساحلها �حليوية 

يف هذه �ملنطقة من �لعامل، وملحا�رسة �لنفوذ �الإ�رس�ئيلي، بو�سفها 

�لعدو �الأول للعرب و�مل�سلمني.  

احلا�شل  بال�رضاع  العربي  املغرب  احتاد  اهتمام  �رضورة   -  4
حول منطقة غرب اإفريقيا

هناك �رس�ع �الآن حمتدم بني �أطر�ف دولية عديدة على منطقة غرب 

�أن تبقى تتفرج عليه، مما  �لعربي  �إفريقيا، وال ميكن الأقطار �ملغرب 

ملا  وفقا  و�لتدخل  �ل�رس�ع  ذلك  من  مو�قف  باتخاذ  مطالبة  يجعلها 

يخدم م�ساحلها ووفقا الإمكانياتها، من خالل : مر�قبة تطور �ل�رس�ع 

بني �الأطر�ف �لدولية �لكربى يف منطقة �إفريقيا �لغربية، �لد�ئر حاليا 

بني فرن�سا �لطرف �ملهني تاريخيا على �ملنطقة، و�لواليات �ملتحدة 

�لدويل  �مل�رسح   على  �لر�هن  �لوقت  يف  �ملهيمن  �لطرف  �الأمريكي 

نفط  نفطها حمل  و�إحالل  منها،  �لفرن�سي  �لنفوذ  �إز�حة  �إىل  و�ل�ساعي 

�إيجاد  �إىل  و�ل�ساعي  دوليا  �ل�ساعد  �لطرف  و�ل�سني  �لعربي،  �خلليج 

منطقة نفوذ يف غرب �إفريقيا، للح�سول على ن�سيبها من نفطها وجزء 

من �أ�سو�قها بو�سفها منطقة حيوية وو�عدة �قت�ساديا.

و�حلد �الأدنى �ملطلوب من �لدور �ملغاربي يف هذه �ملنطقة، يجب �أال 

يقل عما تقوم بها �إير�ن وتركيا فيها.

خال�سة �لقول �أن �أقطار �حتاد �ملغرب �لعربي عليها �أن تعي �الأهمية 

و�أنها  �إفريقيا،  غرب  لدول  �القت�سادية  للمجموعة  �الإ�سرت�تيجية 

�خلا�رسة �لرخوة لها وعمقها �لطبيعي و�حل�ساري، و�إذ� مل تكن هذه 

لتعرث  �ملنطقة،  �سيا�سة موحدة �جتاه هذه  �الأقطار قادرة على و�سع 

بر�سم  مطالبة  فاإنها  �أع�سائه،  نيات  وت�ستت  �لعربي  �ملغرب  �حتاد 
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�ملنطقة،  تلك  �أهمية  من  لال�ستفادة  منفرد،  ب�سكل  و�عية  �سيا�سات 

�نطالقا من �حلكمة �لقائلة : »ما ال يدرك كله ال يرتك جله«، كما �أن 

�إليها  ينظر  �أن  ينبغي  ال  �إفريقيا،  لدول غرب  �القت�سادية  �ملجموعة 

�ملغرب  الأقطار  ميكن  و�إمنا  فقط،  بالرثو�ت  غنية  منطقة  بو�سفها 

هذه  دول  بها  قامت  �لتي  �الندماج  جتربة  من  �ال�ستفادة  �لعربي، 

�ملجموعة، باعتبارها من �أجنح جتارب �الندماج يف �لقارة �الإفريقية، 

وكذلك �ال�ستفادة من م�سرية بع�ص دولها �جتاه �لتحول �لدميقر�طي 

ودخول بع�سها بالفعل يف م�سل�سل دميقر�طي ناجح .

الـمغاربــي  الـتقــارب  وم�شاعــي  ليبيــا 

الإفريـقــي

د. اأحمد علي الأطر�ض

متهيــد

�لبينية  �لعالقات  �سياق  لليبيا دور متميز يف  �أن يكون  �لبديهي  من 

وتركيبتها  �جليو�سرت�تيجي،  ليبيا  وموقع  مكانة  �إن  �الإفريقية. 

عن  ناهيك  �الإن�ساين،  و�حل�ساري  �لتاريخي  و�رثها  �لدميوغر�فية، 

�إمكانيتها �القت�سادية �لهائلة و�لتاأثري �لكاريزمي لقيادتها، توؤهلها 

الأن تلعب دور� حموريا وفاعال، و�أن تكون كما تنعت »بو�بة �أفريقيا« 

�ملتو�سطية. 

ليبيا  قامت  �ل�سدد هو: هل  هذ�  نف�سه يف  يطرح  �لذي  �ل�سوؤ�ل  ولكن 

دول  وباقي  �ملغاربية  �لدول  بني  �لعالقات  تعزيز  يف  بامل�ساهمة 

�لقارة �ل�سمر�ء، وو�سعها �سمن �سلم �أولوياتها ؟ وهل عملت وبجدية 

خالل  من  نحاول  وجه؟  �أكمل  على  �ملتميزة  مكانتها  ��ستثمار  على 

هذه �مل�ساهمة �إلقاء نظرة على م�سار �لعالقات �ملغاربية- �الأفريقية، 

تفاعل  مدى  على  �ملو�سوعي-  �لتحليل  من  كبري  –بقدر  و�لتعرف 

�لتفاعالت  على  �لرتكيز  خالل  من  وذلك  �لقاري  حميطها  مع  ليبيا 

�لر�سمية �حلا�سلة يف �إطارها �جلغر�يف. ولكون �لدول �ملغاربية تقع 

دول  باقي  مع  متعددة  رو�بط  ولها  �الإفريقية،  �لقارة  يف  جغر�فيًا 

من  للمو�سوع  نتعر�ص  �سوف  فاإننا  �جلو�ر،  دول  وخا�سة  �لقارة، 

متبوعًا  �الإفريقي  �لليبي  �لتقارب  م�سار  وهما   : رئي�سيتني  ز�ويتني 

مب�ساعي ليبيا لدفع �لتقارب �ملغاربي �الإفريقي.    

الـتقــارب اللـيبــي الإفـريقــي

منذ قيام �لثورة يف ليبيا عام 1969 مل تكن �إفريقيا ت�سكل بوؤرة �هتمام 

مبا�رس يف �أجندة �سناعة �لقر�ر يف ليبيا، �إال �أن هذ� ال ينفي حقيقة 

�أن ليبيا كان لها دور بارز يف دعم حركات �لتحرر يف �أفريقيا �إبان 

حقبة �ال�ستعمار، وما تالها من تد�عيات متثلت يف م�ساعدة �لقوى 

�لتحررية �الأفريقية من �الإطاحة بنظم �سيا�سية كانت تنعت بالعميلة، 

ومن �سنيعة �ال�ستعمار نف�سه.

�أبان فرتة �ل�سبعينيات من �لقرن �ملن�رسم، متحورت �أهد�ف �ل�سيا�سة 

�إىل  �لت�سبث بنهج �لقومية �لعربية، و�مل�ستند  �لليبية حول  �خلارجية 

�لفكر �لنا�رسي. وب�سئ من �لدقة، ميكن �لقول �أن �الأهد�ف تركزت حول 

�لتعجيل بقيام �لوحدة �لعربية، و�لق�ساء على دولة �إ�رس�ئيل، و�لدفع 

 – بتنامي �الإ�سالم، ودعم �لفل�سطينيني، و�حلد من �لهيمنة �الأجنبية 

خا�سة �لغربية- يف �أفريقيا و�ملنطقة �لعربية. كما حاولت ليبيا - 

�أو  �أن تنبوؤ� مكانة �لدولة �لفاعلة  دون جناحات ملمو�سة تذكر- يف 

�ملحورية يف �لنظام �الإقليمي �لعربي. 

بعد تخلي جل �لقادة �لعرب عن موؤ�زرة ليبيا، عمليا ولي�ص خطابيا �أو 

عاطفيًا، وعدم حتديهم �لفعلي للح�سار �جلائر �لذي طبق على �ل�سعب 

�لقيادة  �رتاأت  �ملن�رسم،  �لقرن  من  �لت�سعينيات  حقبة  �أثناء  �لليبي 

�لليبية �إعطاء ظهرها لدعم فكرة �مل�رسوع �لقومي �لعربي �لذي كان 

�سمن �أهم �الأهد�ف و�ملرتكز�ت �الإ�سرت�تيجية يف �ل�سيا�سة �خلارجية 

�لليبية. ما �سبق، جعل ليبيا تبحث عن ف�ساء بديل، ولو تكتيكًا، مما 

�أدي بها �إىل تف�سيل �مل�سار �الإفريقي.

�لقادة  قيام  الإفريقيا،  �لليبي  �لتحول  وترية  ت�سارع  يف  ز�د  ومما 

�الأفارقة بك�رس �حل�سار على ليبيا و�لذي تكلل بقيام بع�سهم بتحدي 

علني لذلك و�لقيام برحلة جوية �إىل ليبيا رغم �حل�سار �جلوي �لذي 

كان مفرو�ص على ليبيا حتت مظلة �الأمم �ملتحدة. جاء ذلك �لتحرك 

��ستناد�ً ملا مت �التفاق عليه يف قمة و�قادوقو �الأفريقية )1998(، حيث 

مل يتهرب �لقادة �الأفارقة من �تخاذ موقف فعال وحا�سم كما يفعل 

�لقادة �لعرب عادة ويف مثل هذه �لظروف حيث �الإبقاء على ��ستخد�م 

�لدبلوما�سية  قامو�ص  يف  عليها  �ملتعارف  و�ل�سجب  �لتنديد  لغة 

�لر�سمية �لعربية. 

لقد �أثمرت جهود ليبيا يف موؤ�زرة �إفريقيا، وب�ستى �لو�سائل �ملمكنة، 

�ملوؤ�س�ساتي  �لعمل  لتفعيل  مبادرة  طرح  يف  باجلميل،  منها  عرفانا 

مو�فقة  �ملت�سمن  �رست«  »�إعالن  �سدر   1999/9/9 ففي  �الإفريقي. 

�الإفريقي  �الإحتاد  وتاأ�سي�ص  �لليبية  �ملبادرة  على  �الأفارقة  �لقادة 

بدياًل عن منظمة �لوحدة �الإفريقية بغية ت�رسيع �الندماج يف �لقارة 

ومتكينها من �لقيام بدورها �ل�سحيح على �ل�ساحة �لدولية، وخا�سة 

على �ل�سعيد �القت�سادي. ويف قمة دربان بجنوب �إفريقيا عام 2002، 

�أعلن ر�سميًا عن قيام �الإحتاد �الإفريقي.

دعم  يف  �سلفًا،  ��رسنا  كما  �ساهمت،  �لتي  �لدول  من  ليبيا  �أن  رغم 

وذلك  لال�ستعمار،  �لت�سدي  حقبة  �أبان  �الإفريقية  �لتحرر  حركات 

بكافة �لو�سائل �ملتاحة، �إال �أن هذ� �مل�ساعد�ت مل تتوقف بعد ذلك. لقد 

حر�ست ليبيا على �أن يكون لها حلفاء يف �لقارة مما ��ستوجب دعم 

بع�ص �الأنظمة وتقدمي يد �لعون لتغيري بع�سها بذريعة كونها عميلة 

لال�ستعمار.

�لليبي  �لتعاون  تكاثف  �أفريقيا  نحو  �جلديد  �لليبي  �لتوجه  عقب 

عززت  �حل�رس،  ال  �ملثال  �سبيل  فعلى  �ل�سعد.  كافة  على  �الإفريقي 

ليبيا عالقاتها مع معظم �لدول �الإفريقية - مبا فيها �لدول �ملغاربية 

�تفاقيات  عديد  �أبرمت  حيث  و�جلماعي  �لثنائي  �مل�ستويني  على   –
�إىل  �لتو�سل  )كو�سيط( حماولة منها يف  ليبيا  تدخلت  �لتعاون. كما 

ت�سويات لعدد من �ملنازعات �لبينية �الأفريقية، ومن �أبرزها ما ح�سل 

�لو�سطى  و�إفريقيا  و�ل�سومال  �لدميقر�طية  و�لكونغو  �ل�سود�ن  يف 

و�ريرتيا و�إثيوبيا.
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�إمكانات  بت�سخري  ليبيا  قامت  �لقارة،  يف  نفوذها  د�ئرة  ولتو�سيع 

مادية �سخمة �سو�ء عرب تقدمي �مل�ساعد�ت �ملالية وبتحفيز �لقطاعني 

هذ�  �سمل  حيث  �لقارة،  يف  �ال�ستثمار  على  �لليبيني  و�خلا�ص  �لعم 

بالطبع �لدول �ملغاربية. �أ�سف �إىل ذلك، �ملقرتح �لذي طرحه �لزعيم 

دول  حتويل  و�ملت�سمن  �الأفارقة  �لقادة  على  �لقد�يف  معمر  �لليبي 

»�لواليات  م�سمى  حتت  موحدة  وبقيادة  �حتادية  دولة  �إىل  �لقارة 

�لتمكن  يتم  مل  معوقات جوهرية،  ولعدة  ولكن،  �الإفريقية«.  �ملتحدة 

من تكري�ص هذه �الأطروحة عمليًا. يف هذ� �ل�سياق ميكن �الإ�سارة �إىل 

�إفريقيا  �أن بع�ص �لقوى �الإقليمية �الإفريقية، وخا�سة دولتي جنوب 

ونيجرييا، غري متحم�سة بعد لقبول �ملقاربة �لليبية بحجة �أن �لقارة 

لي�ست موؤهلة للقيام بذلك وفق ظروفها �لر�هنة.     

الـتقــارب الـمغاربــي الإفـريقــي

بعد �النتكا�سات �لتي حلقت بالعديد من �ملبادر�ت �الإقليمية، وخا�سة 

فرتة  يف  �لعربية  �لدول  �سهدت  �ال�ستقالل،  بعد  ما  مرحلة  �أثناء 

�لثمانينيات من �لقرن �ملا�سي بروز �لتنظيمات �لر�سمية �لفرعية �أو 

�جلهوية. مل ميكن �لتجاور �جلغر�يف فقط هو �لعامل �لذي حفز على 

ذلك، بل كان للتماثل يف �الأو�ساع �القت�سادية و�لتناغم يف �لروؤى 

�ل�سيا�سية بني بع�ص �لقياد�ت دور بارز يف ت�سهيل جت�سيد هذه �لفكرة 

على ذك جندها يف مكونات جمل�ص  مثال  و�أبرز  �لو�قع،  �أر�ص  على 

�لفاعلية  عن�رس  عن  �لنظر  وبغ�ص  �لعربية.  �خلليج  لدول  �لتعاون 

�إال  �الإقليمي �مل�سرتك،  �الأمن  و�ال�ستمر�رية، خا�سة يف �حلفاظ على 

�أن هذ� �لتحول جنم عنه تاأ�سي�ص جتمعات ر�سمية فرعية ومن �سمنها 

�حتاد �ملغرب �لعربي.

ليبيا  توجه  حقبة  �أي  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لت�سعينيات  مرحلة  �أثناء 

نحو �إفريقيا، كان هناك نزوع ليبي نحو تعزيز �لتعاون على �ل�سعيد 

على  �مل�سرتك  �لعمل  لتفعل  �نطالقة  �أو  كمدخل  �الإفريقي  �جلهوي 

�ل�سعيد �لقاري. �إن �أبرز �ملحطات �لهامة يف تلك �ملرحلة، قيام ليبيا 

باإن�ساء تنظيم فرعي يعرف بتجمع دول �ل�ساحل و�ل�سحر�ء، )�أو كما 

يعرف بتجمع �ص �ص �أي�سا( �لذي تاأ�س�ص عام 1998، وي�سم حاليًا يف 

ع�سويته 28 دولة �إفريقية. �لهدف من قيام هذ� �لتجمع �لر�سمي هو 

�القت�سادية  �لتنمية  حتقيق  لغر�ص  و�ال�ستقر�ر  و�الأمن  �ل�سلم  تعزيز 

و�الجتماعية.

يف  ي�سم  �لتجمع  هذ�  �أن  هنا  �الإ�سارة  من  البد  من  �أنه  �إال 

�ل�ساحة  �أد�ء دورها على  لتمكينها من  �ملغربية  �ململكة  ع�سويته 

�ن�سحابها  بعد  �الإفريقي  �الإحتاد  لي�ص ع�سو�ً يف  كونها  �الإفريقية 

�الأفريقي  )�الحتاد  �الإفريقية  �لوحدة  منظمة  ع�سوية  من  �لطوعي 

تعامل  باأ�سلوب  متعلقة  الأ�سباب  وذلك   ،1984 عام  منذ  حاليا( 

كما  �ملغربي.  �جلز�ئري  �خلالف  وجمريات  ملف  مع  �ملنظمة 

�ملغاربية  �لدول  كل  ع�سويته  يف  ي�سم  �لتجمع  �أن  �لتنويه  يجب 

�جلز�ئر. با�ستثناء 

بالعالقات  �ملت�سل  �لهوة  وت�سييق  �ل�سدع  ر�أب  يف  وحماولة 

�ملغاربية �الأفريقية ب�سكل عام و�لعالقات �ملغاربية �لبينية ب�سفة 

�إيجاد بد�ئل وقنو�ت تتيح �لتو��سل و�لتقارب  خا�سة، �رتاأت ليبيا 

�لثالثة  �لقمة  با�ست�سافة  موؤخر�  �مل�ساعي  هذه  تكللت  حيث 

�لدول  كافة  من  ر�سمي  وبح�سور  و�الأفريقي،  �الأوروبي  لالحتادين 

�لليبيـة  �لعا�سمـة  فـي  عقـد  �لــذي  �للقــاء  تركــز  لقــد  �ملغاربيـة. 

وحيوية  جوهرية  ق�سايا  على   2010/11/30-29 فـي  طر�بلـ�ص 

�الإن�سان  وحقوق  و�لدميقر�طية  �لر��سد  و�حلكم  �لهجرة  �أبرزها 

و�لتجارة و�لتكامل �الإقليمي وتغري �ملناخ و�لطاقة و�لبحث �لعلمي 

بعنو�ن  ختامية  وثيقة  �إ�سد�ر  �لقمة  هذه  عن  ومتخ�ص  و�لف�ساء. 

»�إعالن طر�بل�ص« توؤ�رس �إىل �نطالق مرحلة جديدة يف �لتعاون بني 

من  للفرتة  �مل�سرتكة  �لثانية  �لعمل  خطة  �إىل  باالإ�سافة  �لقارتني، 

بالق�سايا  �ل�سلة  ذ�ت  �لبنود  من  �لعديد  مت�سمنة   ،2013 �إىل   2011
لتعزيز  �أ�سا�سية  دعامة  تعد  و�لتي  �الأعمال  جدول  يف  �ملطروحة 

م�سار �لتعاون بني �لقارتني.

مالحـظات ختاميــة

من خالل ما ورد يف هذه �مل�ساهمة، يبدو �أن ليبيا �ساهمت �إىل حد 

كبري يف �لعمل على تعزيز ج�رس �لتو��سل بني �لدول �ملغاربية وباقي 

�لدول �الإفريقية من خالل خلق قنو�ت للحو�ر و�لتعاون يف �ملجاالت 

و�لق�سايا ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك بني هذه �لدول. �إن �حلاجة �ملتز�يدة 

للتعاون �مل�سرتك بني �لدول �ملعنية يحتم على ليبيا �الإ�سهام يف لعب 

دور �كرب يف هذ� �ل�سدد، ولعدة �عتبار�ت متت �الإ�سارة لها يف م�ستهل 

حقيقة  على  يرتكز  �جلهود  لتكثيف  �ملا�سة  �حلاجة  �إن  �لورقة.  هذه 

�إفريقيا جنوب  �لعربي ودول  �ملغرب  �لفا�سلة بني دول  �ملنطقة  �أن 

�ل�سحر�ء، �أي منطقة �ل�سحر�ء �لكربى، �أ�سبحت حمور �هتمام �إقليمي 

لالإرهاب  �آمن  وممر  كمعقل  مكانتها  وتنامي  لربوز  نظر�ً  ودويل 

�لتهديد�ت  عنا�رس  من  وغريها  و�لتهريب  �لقانونية  غري  و�لهجرة 

و�لتحديات �الأمنية �الإقليمية و�لدولية.     

واأمــــن  الإفريقــي  الـ�شاحـــل  »منطـقــة 

الـمغــرب الـعربــي«

د. اأحمــد ادريــ�ض

�ل�ساحل هو �ال�سم �لعربي �لذي �أطلقه �مل�سلمون �لفاحتون �أو �لنا�رسون 

لالإ�سالم يف �إفريقيا، على خّط �لتما�ص بني �حلافة �جلنوبية لل�سحر�ء 

من  ميتد  خّط  وهو  �الإفريقية.  للغابات  �ل�سمالية  و�حلافة  �لكربى 

تناهز  م�ساحة  �الأحمر �رسقا، على  �لبحر  �إىل  غربا  �الأطل�سي  �ملحيط 

�ل�سنغال  من  كّل  �خلّط  هذ�  ويالم�ص  مربع.  كيلومرت  ماليني  ثالثة 

وموريتانيا ومايل وبوركينافا�سو و�لنيجر ونيجرييا وت�ساد و�ل�سود�ن 

جييو-�سيا�سي  معنى  �ليوم  �الإفريقي  �ل�ساحل  وملنطقة  و�ريرتيا. 

�حلدودي  �حلز�م  ت�سكل  �لتي  �لدول  كل  �العتبار  بعني  ياأخذ  �أو�سع، 

لل�سحر�ء �لكربى، �أي باإ�سافة دول �ل�سمال �الإفريقي، وخا�سة منها 

دول �ملغرب �لعربي. 

لذلك تعّد منطقة �ل�ساحل �الإفريقي من �أكرث �ملناطق �ملفتوحة �س�ساعة 

يف �لعامل، مب�ساحة تفوق ت�سعة ماليني كيلومرت مربع.
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التحديات الأمنية املرتبطة مبنطقـة ال�شاحـل الإفريقـي

رغما عن �س�ساعة هذه �ملنطقة وموقعها �ملحوري، فهي، و�إىل ما�ص 

غري بعيد، مل تكن ت�ستاأثر باأّي �هتمام دويل �أو �إقليمي و��سع، با�ستثناء 

فهي  �لكربى.  �ملجاعة  لالإغاثة يف حاالت  �لدولية  �ملنظمات  تدخل 

�ل�سمال  بني  »�آمنة«  جتارية  وم�سالك  عبور  منطقة  تقليديا،  تعترب 

ال  �لتي  �ملحلية  �لنز�عات  وبع�ص  للتوتر  �لبوؤر  بع�ص  مع  و�جلنوب، 

تهدد �ملنطقة باأ�رسها كالنز�ع يف �ل�سحر�ء �لغربية و�رس�ع �لطو�رق 

مع �ل�سلطة �ملركزية يف �لنيجر ومايل، كما عرفت فرت�ت من �ل�رس�ع 

�خلافت �أحيانا و �ل�ساخن �أحيانا �أخرى، بني فرن�سا وليبيا على �لنفوذ 

فيها.

�إال �أن �لقيمة �الإ�سرت�تيجية �لدولية للمنطقة قد تغريت ب�سكل جذري 

با�ستح�سار  �الأقل  على  ذلك  تف�سري  وميكن  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 

�سببني : 

�الأنو�ع  كل  �ملعدنية من  �لرثو�ت  باأهمية حجم  �الأول  �ل�سبب  يرتبط 

�ملتوفرة يف �ملنطقة : نفط، ذهب، ف�سة، ف�سفاط، ما�ص، حديد، نيكل، 

زينك، بوك�سيت، يور�نيوم، بلوتونيوم، كوبالت، مانغناز وغريها من 

�ملعادن �لنادرة. كما �أن ��ستغالل �لرثو�ت �لنفطية �لهامة يف �الإقليم 

حاليا  ت�سدر  �لتي  مثال  ت�ساد  يف  ملمو�سا  و�قعا  �أ�سبح  �ل�ساحلي، 

�سحر�ء  يف  �جلارية  �حلفر  عمليات  �أن  كما  يوميا،  برميل  �ألف   200
م�سدر  ثالث  بكونها  �لنيجر  وتتميز  م�سجعة،  بنتائج  تنبوؤ  مايل 

�أهم  �جلز�ئر  �ست�سل  كما  وكند�.  ��سرت�ليا  بعد  �ليور�نيوم  ملعادن 

�أفريقيا  �أن يتحول غرب  م�سدر للغاز يف �ملنطقة.. كما من �ملتوقع 

يف �ملدى �لقريب �إىل مناف�ص جدي للخليج �لعربي من حيث �ملو�رد 

�لنفطية، مما عزز �هتمام �لقوى �لدولية به. خا�سة و�أّن ه�سا�سة �لنظم 

�ل�سيا�سية يف هذه �ملنطقة و�سعف �ل�سلطة �ملركزية فيها جعل �لدول 

�ل�ساحلية غري قادرة من جهة على حتقيق تنمية جمتمعاتها وال على 

توفري متطلبات �لعي�ص �لكرمي ملو�طنيها، وال على تاأمني �الإمد�د�ت 

من �لطاقة و�ملو�د �الأولية �لتي حتتاجها �لدول �ل�سناعية.

�أما �ل�سبب �لثاين، وهو كذلك لي�ص ببعيد عن ه�سا�سة و�سعف �لدولة، 

رئي�سية  قاعدة  �إىل  �الإفريقي  �ل�ساحل  �سحر�ء  حتول  يف  فيتمثل 

�جلز�ئرية  �الإرهابية  �جلماعات  حولت  �أن  بعد  وذلك  لالإرهاب، 

خا�سة و�لتي �أحلقت نف�سها بتنظيم �لقاعدة، مركز ن�ساطها و��ستقرت 

كما  �الإ�سالمي«.  �ملغرب  بالد  يف  »�لقاعدة  ت�سمية  حتت  بال�سحر�ء 

و�ل�سالح  �ملخدر�ت  لتجارة  رئي�سيا  ف�ساء  كذلك  �ملنطقة  �أ�سحت 

و�لهجرة �ل�رسية و�الجتار يف �لب�رس. 

ويعترب هذ� �ملعطى، ال حمالة من �أهم �لتحديات �ملهددة الأمن �ملغرب 

للتنظيمات  و�الأ�سلية  �الأ�سا�سية  �لغاية  الأّن   : �لعربي وذلك من جهة 

لتربير  �الإ�سالمي  �لديني  للخطاب  �مل�ستخدمة  �جلهادية  �الإرهابية 

�أعمالها هو ��ستهد�ف �الأنظمة �لعربية �ملحلية من �أجل �الإطاحة بها 

و�إقامة �لدولة �الإ�سالمية على �الأر�ص �لعربية.

تهريب  يف  �الإفريقي  �ل�ساحل  �سحر�ء  ��ستخد�م  فاإّن  ثانية  جهة  من 

�ملخدر�ت بكميات متز�يدة )حو�يل خم�سني طن من �لكوكايني �سنويا 

بقيمة تناهز �ملليارين من �لدوالر( قادمة خا�سة من جنوب �لقارة 

�الأمريكية، بهدف حتويلها �إىل مق�سدها �لرئي�سي �ملتمثل يف �ل�سوق 

�إىل  �لعربي  �ملغرب  منطقة  حتويل  �إىل  �سك  دون  يوؤدي  �الأوروبية، 

�سوق  و�إىل  �ملتو�سط،  �سمال  نحو  �ملخدر�ت  لتهريب  رئي�سي  م�سلك 

فرعية لال�ستهالك.

ومن جهة ثالثة فاإّن �رتفاع عدد �ملهاجرين �ل�رسيني �لذين يعربون 

�أ�سبح  �ملغاربي،  �لف�ساء  �أوروبا عرب  �إىل  �لتوجه  �أجل  �ل�سحر�ء من 

�جتماعيا  حتديا  �ملعنية  �ملغاربية  �لدول  ل�سلطات  بالن�سبة  ي�سكل 

و�أمنيا هاما. ويرت�وح عدد �ملهاجرين �ل�رسيني �لو�فدين �سنويا على 

مهاجر،  �ألف  وع�رسون  و�ملائة  �ملائة  بني  �لعربي  �ملغرب  منطقة 

ومليون  مليون  بني  �ليوم  فيها  يعي�ص  �لتي  ليبيا  �إىل  ثلثيهم  يتجه 

�إىل كل من  �لباقي  �لثلث  �ملهاجرين، فيما يتجه  ون�سف من هوؤالء 

عو�مل  �أدت  ولقد  تون�ص.  �إىل  و�أحيانا  وموريتانيا،  و�جلز�ئر  �ملغرب 

�لعربي، رغما  ��ستقر�ر هوؤالء �ملهاجرين مبنطقة �ملغرب  �إىل  عديدة 

عن كون مَتُثل هدفهم �الأ�سا�سي يف �لتحول �إىل �الأر��سي �الأوروبية. 

فت�سديد �حلر��سة على �حلدود و�لتعاون بني �سفتي �ملتو�سط يف جمال 

�ملر�قبة �لبحرية، �سيق �خلناق على �سبكات �لتهريب وحّول �ملنطقة 

�إىل  �ل�سحر�ء  جنوب  من  للهجرة  عبور  منطقة  من  تقريبا  �ملغاربية 

منطقة مق�سد.

�الإ�سالمي«  �ملغرب  بالد  يف  »�لقاعدة  �أّن  �إىل  هنا  �الإ�سارة  وجتدر 

كل  يف  به  ي�ستهان  ال  دور�  تلعب  �ملالحظني،  من  عدد  ير�ها  كما 

هذه �ملجاالت جمتمعة، حيث �أ�سبحت �ملنظمة �الإرهابية، و ح�سب 

�لعديد من �لد�ر�سني لق�سايا �الإرهاب، �أقرب �إىل �لتنظيم �الإجر�مي 

تعلقت  �سو�ء  نوعها  كان  مهما  �لتهريب  عمليات  على  �لقائم 

�الإرهابي  ن�ساطها  و�قت�سار  بالب�رس،  �أو  بال�سالح  �أو  باملخدر�ت 

با�ستهد�ف  �لفر�سة  �سنحت  وكلما  �أحيانا  �لقيام  على  �لفعلي 

خا�سة  �لرعايا،  بخطف  �لقيام  خالل  من  �لغربية  �لدول  م�سالح 

�الأوروبيني. من 

�إاّل �أّن »�لقاعدة يف بالد �ملغرب �الإ�سالمي« ورغم ما يبدو من طغيان 

�لطابع �الإجر�مي على ن�ساطها �حلايل، �أي منذ �أن ��ستقرت يف منطقة 

�ل�ساحل �الإفريقي، فاإن ذلك ال ي�سكل هدفا يف حّد ذ�ته، و�إمنا و�سيلة 

متكن �لتنظيم من توفري �لتمويل �لاّلزم لعمليات �إرهابية م�ستقبلية. 

بالدرجة  يتم  جديدة  لعنا�رس  �لتنظيم  ��ستقطاب  مو��سلة  �أن  كما 

�لتي  هي  �لعقيدة  تلك  ونف�ص  �جلهادية،  �لعقيدة  �أ�سا�ص  على  �الأوىل 

من  يعودون  �لذين  �أولئك  خا�سة  و�الأفارقة،  �لعرب  �ملقاتلني  تدفع 

�أفغان�ستان وباك�ستان، �إىل �اللتحاق مبنطقة �ل�ساحل  دول كالعر�ق، 

�الإفريقي وتعزيز �سفوف »�لقاعدة« هناك، وهم �لذين دربتهم �حلرب 

وهي  �ملدن،  د�خل  �لقتال  جمال  يف  خا�سة  به،  ي�ستهان  ال  تدريبا 

خربة يخ�ساها �ليوم كل �خلرب�ء �الأمنيني. 

ومنطقة  �الإ�سالمي«  �ملغرب  بالد  يف  »�لقاعدة  تنظيم  حَوّل  هذ�  كّل 

يف  �الأ�سا�سية  �لعنا�رس  �أحد  �إىل  جّدي  ب�سكل  �الإفريقي،  �ل�ساحل 

�ال�سرت�تيجيات �الأمنية �لغربية، �أمريكية كانت �أو �أوروبية �أو بالن�سبة 

للحلف �الأطل�سي. 
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جمموعــــة اخلبــــراء املغاربييـــــن

حتــّدي التدخـل اخلارجـي و�شـرورة التن�شيــق الأمنــي

�إّن �الهتمام �لغربي مبنطقة �سحر�ء �ل�ساحل �الإفريقي، على �ل�سعيد 

تقودها  �لتي  �الإرهاب  على  �حلرب  �إطار  يف  �أ�سا�سا  تاأتي  �الأمني، 

ع�رس  �حلادي  لهجمات  تعر�سها  منذ  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

بر�ئ�سة  �الأمريكية  �الإد�رة  قررت  �الإطار  هذ�  ففي   .2001 �سبتمرب  من 

بو�ص �الإبن يف نهاية �سنة 2006 �إن�ساء »�لقيادة �لع�سكرية �الأمريكية 

�خلا�سة باإفريقيا، �الأفريكوم« )AFRICOM( �لذي �أعلنت عن تكوينه 

ر�سميا يف فرب�ير 2007 وبد�أ يف �لعمل �لفعلي يف فاحت �أكتوبر 2008، 

�لع�سكرية  �لقيادة  مقر  �الأملانية،  �ستودغارت  مدينة  من  �نطالقا 

�أن تتم ��ست�سافته من  �خلا�سة باأوروبا. وهو مقر موؤقت يف �نتظار 

قبل �أحد �لدول �الإفريقية.

�أمريكية  د�ّلة على رغبة  و  »�الأفركوم« خطوة حا�سمة  �إن�ساء  ويعترب 

�الإفريقية، وهو  �الأر��سي  �لفعلي فوق  �لع�سكري  �لتو�جد  �سارمة يف 

�ساعدت  ذلك  فقبل  �ملعنية.  �لدول  �أغلب  �سارما  رف�سا  ترف�سه  ما 

فرق  تدريب  على  �الإرهاب،  على  �إطار حربها  �ملتحدة، يف  �لواليات 

من جيو�ص دول �ل�ساحل على مكافحة �الإرهاب، و ذلك �أوال يف �إطار 

 Pan Sahel( »ما يعرف ب« مبادرة دول �ل�ساحل ملكافحة �الإرهاب

Initiative( �لتي �أطلقتها يف بد�ية 2003، ثم بعد ذلك و�نطالقا من �سنة 
2005 يف �إطار ما يعرف ب« مبادرة مكافحة �الإرهاب ما بني �لدول 
 Trans-Saharan Counter-terrorism ( �ل�سحر�ء«  على  �ملطّلة 

Initiative )TSCTI(( وهي �ملبادرة �لتي مّت فيها �إحلاق دول �ملغرب 
�لعربي باملبادرة �ل�سابقة �لتي كانت تظّم فقط دول �حلافة �جلنوبية 

لل�سحر�ء.

ويبدو �أن بع�ص دول �ملغرب �لعربي ت�سعى من �أجل �أن يكون لها دور� 

فّعاال يف هذه �الإ�سرت�تيجية �الأمريكية، فيبدو �أّن �ملغرب مثال عر�ص 

من جهته �أن يكون مقر �لقيادة �لع�سكرية �الأمريكية �خلا�سة باإفريقيا 

فوق �أر��سيه، كما يبدو �أي�سا �أن« �جلز�ئر قبلت برتكيز قاعدة جوية 

لطائر�ت �لتج�س�ص يف مترن��ست من �أقاليمها �جلنوبية.

ويف �إطار بر�مج عمل »�الأفريكوم« مت منذ �سبتمرب 2008 �إطالق عملية 

 Enduring Freedom Trans( »حرية م�ستد�مة يف منطقة �ل�سحر�ء «

Sahara( وهي عملية ت�ستهدف �أ�سا�سا و�سع �رس�كة ملحاربة »تنظيم 
�ملعنية  دول  كل  فيها  ت�سارك  �الإ�سالمي«  �ملغرب  بالد  يف  �لقاعدة 

�الأمريكية  �لع�سكرية  �لفرق  من  �لعنا�رس  بع�ص  بتو�جد  وت�سمح 

. ومن �سمن مظاهر �ل�رس�كة يف هذ� �ل�سدد �ملناور�ت  �ملتخ�س�سة 

و�لتي  �ل�سنة،  هذه  من  ماي  �سهر  يف  تنظيمها  مّت  �لتي  �لع�سكرية 

�ساركت فيها 15 دولة من �ملنطقة من بينها �ملغرب و�جلز�ئر.

�ملنطقة،  دول  رغبة  تخفي  ال  �الأمني،  »�لتعاون«  من  �ملظاهر  هذه 

ترك  وعدم  �الأمور  بزمام  �الحتفاظ  يف  �لعربي،  �ملغرب  يف  خا�سة 

�ملجال مفتوحا للقوى �خلارجية وحدها. فرغم �حلاجة �ملّلحة لهذه 

�لقوى �خلارجية، بالنظر �إىل طاقاتها �ل�سخمة، وقدرتها �لتكنولوجية 

�ال�ستخبار�تية  �لو�سائل  من  ذلك  غري  �إىل  بعد،  عن  �ملر�قبة  يف 

و�لع�سكرية �ملتطورة، فاإن �ملحافظة على �ل�سيادة �لوطنية يظل �أ�سّد 

�لقوى  مع  �الأمني  �لتعاون  �أّن  يعتربون  �لذين  �إحلاحا. فكثريون هم 

خالل  من  ت�سعى  �لتي  �لقوى،  هذه  م�سلحة  �إاّل  يخدم  ال  �خلارجية 

تو�جدها �لع�سكري �ملكثف، وبعّلة حماربة �الإرهاب، �أن ت�سيطر على 

م�سادر �لقر�ر �لوطنية �ملحلية، و�أن ت�سمن بالدرجة �الأوىل م�ساحلها 

�لغاز  �أنبوب  )تاأمني  �لطاقة  �إمد�د�ت  تاأمني  خالل  من  �القت�سادية 

�جلز�ئر(  عرب  و�أوروبا  نيجرييا  بني  يربط  �سوف  �لذي  مثال  �ل�سخم 

وحاجياتها من �ملعادن يف منطقة تزخر بالرثو�ت من هذ� �لنوع.

من هنا تاأتي �أهمية �لتن�سيق �الأمني �ملحلي، �أي بني �لدول �ملعنية 

فقط دون غريها. وهو ما حتاول �جلز�ئر �لقيام به مثال، حيث �أن�ساأت 

مركز قيادة �إقليمي يف مترن��ست بهدف تن�سيق حتركات جي�سها مع تلك 

�لتي تقوم بها جيو�ص كل من موريتانيا ومايل و�لنيجر. كما �سهدت 

هذه �ملنطقة من �ل�سحر�ء �جلز�ئرية �جتماعات يف نهاية �سبتمرب من 

هذه �ل�سنة ملجل�ص روؤ�ساء �أركان �جلز�ئر ومايل وموريتانيا و�لنيجر، 

و�جلرمية  �الإرهاب  ملكافحة  موحدة  �إ�سرت�تيجية  »و�سع  بهدف 

�ملنظمة«، بح�سب ن�ص بيان وز�رة �لدفاع �جلز�ئرية.

�لعن�رس  �الأطر�ف،  كل  تعتربه  �لذي  وهو  �الأمني،  �لتن�سيق  �أن  �إاّل 

تو�جهها  �لتي  �الأمنية  �لتحديات  على  �لتغلب  يف  للنجاح  �جلوهري 

على  تهيمن  �لتي  �خلالفات  جتاوز  حمالة  ال  ي�ستدعي  �ملنطقة، 

�أو ذ�ك  �لطرف  �إق�ساء هذ�  �إىل  عالقات بع�ص �جلري�ن، و�لتي توؤدي 

من �إ�سرت�تيجية �لتن�سيق �ملطلوبة، فتغدو بال�رسورة فا�سلة.

بع�سها   
ّ
تدمر متناف�سة  خطط  �إىل  حتما  يقود  �ملتبادل  فاالإق�ساء 

�لبع�ص، وتوؤول �إىل ظهور حماور مت�سارعة. وهو ما ال يخدم م�سلحة 

�لذي  �الأجنبي  �لتدخل  �أمام  م�رس�عيه  على  �لباب  ويفتح  �أوطاننا، 

 منه. 
ّ
ي�سبح عندها ال مفر
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الأوراق الـواردة فـي هـذا الـعــدد ل تعّبــر اإلّ عــن اآراء اأ�شحـابــها

جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن

جمموعة �خلرب�ء �ملغاربيني هي جمموعة ت�سم عدد� من �الأ�ساتذة �ملغاربيني �ملوؤمنني بفكرة �ندماج �ملغرب 

�لعربي وبوحدة ق�ساياه، تكونت يف �إطار �لتعاون بني مركز �لدر��سات �ملتو�سطية و�لدولية وموؤ�س�سة كونر�د 

�أديناآور.

 ميثل �لنو�ة �ملركزية للم�رسوع وحمركه �الأ�سا�سي، يلتحق به كلما �قت�ست 
ّ
هذه �ملجموعة تتاألف من فريق قار

�حلاجة وح�سب �ملو��سيع �لذي يتم �لتطرق �إليها، عدد� من �لد�ر�سني �ملخت�سني يف �ملجال. 

�ملغرب  تهم  �لتي  �لق�سايا  من  ق�سية  على  ترّكز  بحثية  ورقة  �إ�سد�ر  �إىل  عمله  خالل  من  �لفريق  ويهدف 

�الإقليمي  حميطها  يف  �ملنطقة  هذه  مبكانة  �أو  �أقطاره  بني  �لبينية  بالعالقات  تعلقت  �سو�ء  �لعربي 

و�لدويل.

�إن فريق �خلرب�ء �ملغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعرّب باأّي حال من �الأحو�ل عن �أّي موقف ر�سمي الأّية جهة 

كانت، وهو ي�سعى من خالل �حلّث على �لتفاهم و�لدفع �إىل �حلو�ر يف جميع �ملجاالت �إىل جتاوز كل ما من 

�ساأنه �أن يعرقل م�سرية بناء �ملغرب �لعربي �أو �حلّط من مكانته.
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