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العالقات املغاربية-الإفريقية :
بعـ�ض اجلوانـب الإ�شكاليــة
د .عبــد الـنــور بــن عنتــر

�إذا كان املغرب العربي جزء ال يتجز�أ من �إفريقيا
بحكم اجلغرافيا ،ف�إن الو�ضع خمتلف متاما �سيا�سيا
واقت�صاديا ،فهو من�سلخ عن ج�سده اجلغرايف لأن
وجهته �شمالية� ،أوروبية حتديدا� ،إذ يبدو جليا �أن نداء
البحر �أقوى من نداء ال�صحراء نظرا لقوة اجلاذبية
الأوروبية .لكن املنطقة تعرف نوعا من االهتمام
املتجدد ب�إفريقيا مرده تنامي الإرهاب يف ال�ساحل
والهجرة ال�رسية الإفريقية.

�إقــرار د�ستــوري باالنتمــاء الإفـريقــي
وعــزوف �أكـاديــمي
لعل الد�ساتري املغاربية الأكرث �إفريقية ،هي املغربية
واجلزائرية .فالد�ستور املغربي ين�ص على �أن اململكة
املغربية «جزء من املغرب العربي الكبري .وب�صفتها
دولة �إفريقية ،ف�إنها جتعل من بني �أهدافها حتقيق
الوحدة الإفريقية»� .أما الد�ستور اجلزائري فين�ص على
�أن اجلزائر»جزء ال يتج ّز�أ من املغرب العربي الكبري،
و�أر�ض عربية ،وبالد متو�سطية و�إفريقية» .فيما ين�ص
الد�ستور التون�سي على �أن «اجلمهورية التون�سية جزء من
املغرب العربي الكبري» وعلى تعلق �شعبها بـ «التعاون
مع ال�شعوب الإفريقية» .وين�ص الد�ستور املوريتاين
على �أن «ال�شعب املوريتاين ك�شعب م�سلم عربي �إفريقي»
ي�سعى لـ «حتقيق وحدة املغرب العربي الكبري والأمة
العربية و�إفريقيا»� .أما ليبيا فهي بدون د�ستور ،وكان
د�ستورها ل�سنة �( 1951ألغي يف  )1969ن�ص على �أنها
«جزء من الوطن العربي وق�سم من القارة الأفريقية».
بيد �أنه رغم الإقرار الد�ستوري بالدائرة الإفريقية،
كدائرة انتماء و�أو دائرة حترك جيو�سيا�سي ف�إنها تبقى
مهم�شة مقارنة بالدائرتني العربية واملتو�سطية.
كان وعي نخب احلركات الوطنية املغاربية بفكرة
املغرب العربي �أكرث تقدما من وعي النخب التي حتكم

منذ اال�ستقالل ،وميكن قول ال�شيء نف�سه عن �إفريقيا
لأن االهتمام املغاربي بها كان مبكرا وبلغ ذروته
يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،لي�ستعا�ض عنه بنوع
من الالمباالة حيال القارة بل واالن�سالخ عنها ! تعني
انتظار انت�شار الإرهاب يف ال�ساحل وتنامي الهجرة
ال�رسية ليتذكرها املغاربة ولي�ستفيقوا من «غيبوبتهم»
الهوياتية ...وخالل مرحلة الفراغ الإدراكي هذا كانت
�إفريقيا ُتخت�رص مغاربيا يف م�ؤمترات وقمم منظمة
الوحدة الإفريقية ثم �سليلها االحتاد الإفريقي.
�أما �أكادمييا ،ف�إنها «نادرة» احل�ضور يف جماالت
البحث يف اجلامعات املغاربية ،حيث يبقى التخ�ص�ص
يف الدرا�سات الإفريقية مهم�شا فيما يت�ضخم اجرتار
البحوث حول ال�رشق الأو�سط و�أوروبا ...وقليلة هي
الندوات املخ�ص�صة للق�ضايا الإفريقية .توجب انتظار
بروز ال�ساحل كب�ؤرة توتر (�إرهاب ،جرمية منظمة...
وهجرة �رسية) لتفتح تخ�ص�صات يف الدرا�سات العليا
وتنظم ندوات .لكن من ال�صعب تدارك الأمر لأن
تكون خمت�صني يف ال�ش�ؤون الإفريقية منذ
جامعاتنا مل ِّ
�سنني .وهذا يعني �أننا نعتمد على معارف �أنتجها الغري
للتعاطي مع قارتنا!

الف�صــل والو�صــل ودور الو�سيـط الأوروبــي
تعرف العالقة املغاربية-الإفريقية جدلية الف�صل
والو�صل ،مبعنى �أن املغرب العربي رغم �إفريقيته
جغرافيا فهو منف�صل عن �إفريقيا على �أكرث من �صعيد.
فبعد مرحلة الو�صل-االلتحام لل�سنوات الأوىل من
اال�ستقالل حتى منت�صف ال�سبعينيات �شهدت العالقة
مرحلة ف�صل ت�صلب عودها تدريجيا موازاة مع
تطور البناء الأوروبي .ومن ثم تبقى هذه العالقة
رهن دور الو�سيط الأوروبي :كلما زاد «االلتحام» مع
�أوروبا – مبح�ض الإرادة �أو على م�ض�ض – كلما زاد
االبتعاد عن �إفريقيا ،مبعنى �أن حركة الف�صل والو�صل
مرهونة �أي�ضا بطبيعة العالقة مع �أوروبا .طبعا لو
اكتفينا باملقيا�س امل�ؤ�س�ساتي – اجلامد – لفندت هذه
الفر�ضيات ،لأن الدول املغاربية – با�ستثناء املغرب
– نا�شطة يف االحتاد الإفريقي .لكن الواقع ال ت�صنعه
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( )sous-traitance sécuritaire/security subcontractingيف جمال
مكافحة الهجرة ل�صالح �أوروبا متبعة بذلك ما تطبقه �أوروبا على
املهاجرين املغاربة.

االنتماءات امل�ؤ�س�ساتية الهيكلية ،و�إمنا ال�سلوكيات واالنعكا�سات
العملية لاللتزامات امل�ؤ�س�ساتية.
عو�ضا �أن يكون املغرب العربي الو�سيط �سيا�سيا واقت�صاديا بني
�إفريقيا و�أوروبا ترك املجال لهذه الأخرية لت�شكل برزخا يف�صله عن
عمقه القاري� ،إىل درجة �أنه ال ميكن فهم العالقات بني دول مغاربية
و�إفريقية مبعزل عن عالقاتها بقوى �أوروبية .وحتى يف جمال النقل
اجلوي ،فال�سفر �إىل �إفريقيا غالبا ما مير عرب �أوروبا لقلة اخلطوط
املبا�رشة بني العوا�صم املغاربية والإفريقية .وما يزيد الو�ضع �سوء
التحول التدريجي للمغرب العربي �إىل جدار عازل بني �إفريقيا و�أوروبا
نزوال عند رغبة هذه الأخرية ال�ساعية جلعله درعا واقيا يحميها ،عن
بعد ،من املهاجرين الأفارقة.

رغم هذا الت�صدير املتبادل ف�إن امليزة الأ�سا�سية للعالقات املغاربية-
الإفريقية هي غياب ال�رصاعات املرتفعة احلدة .فقد عرفت هذه
العالقات ب�ؤرتني �رصاعيتني  :ال�رصاع امل�سلح بني ليبيا وت�شاد حول
�رشيط �أوزو والنزاع املوريتاين-ال�سنغايل .لكن �رسعان ما عادت
الأمور �إىل م�سارها الطبيعي ،ومل ينجم عنهما كتلة مغاربية يف
مواجهة «الآخر» الإفريقي ،بل كانت التحالفات مت�شابكة متجاوزة
«الت�ضامن املغاربي» و«الت�ضامن الإفريقي».

اهتمام عربي ومغاربي متجدد ب�إفريقيا ؟

واملالحظ �أنه كلما ابتعدنا عن ال�سنوات الأوىل من اال�ستقالل كلما
زادت الهوة اجليو�سيا�سية بني �أق�صى �شمال القارة وبقية �أجزائها.
لقد ولت الدول املغاربية وجهها �شماال �صوب �أوروبا و�أدارت ظهرها
جلناحها اجلنوبي .ويعد حتركها �شماال داللة على �ضعف بنيوي �أكرث
مما هو داللة على �سعي لركب قطار التقدم مبعية �أوروبا.

هناك نوع من االهتمام العربي واملغاربي املتجدد ب�إفريقيا خالل
ال�سنوات الأخرية ،واملتمثل �أ�سا�سا يف تعزيز عالقات التعاون بني
املجموعتني خا�صة مع عقد ثاين قمة عربية�-إفريقية يف �رست الليبية
يف � ،2010أي بعد � 33سنة من انعقاد �أول قمة عربية�-إفريقية يف م�رص.
لكن ملاذا هذا الإحياء يف هذا التوقيت لواحدة من �أقدم �آليات الت�شاور
والتعاون بني الطرفني ؟ هناك �أ�سباب عامة ميكن ح�رصها يف ظاهرة
احلوارات والقمم ال�شاملة بني العامل العربي وخمتلف ال�رشكاء (ال�صني،
�أمريكيا الالتينية )...وبني �إفريقيا و�رشكائها (�أوروبا ،ال�صني) .لكن
على عك�س �أوروبا التي متكنت ويف ظرف قيا�سي من �إر�ساء تقليد
القمم الأوروبية-الإفريقية ،بغ�ض النظر عن فحواها وجدواها ،ف�شل
العرب والأفارقة يف الإبقاء على نف�س الآلية التي اعتمدوها منذ وقت
مبكر.

ت�صـديــر متبـادل للتوتــر
لي�س املغرب العربي دائما نقطة قوة بالن�سبة لإفريقيا ،فبع�ض
اخلالفات املغاربية البينية تنعك�س عليها �سلبا ،وعو�ض �أن ت�ؤثر
�إفريقيا على املناخ ال�سيا�سي املغاربي ت�أثرت به ،وهذا داللة
على �ضعف الكل (الإفريقي) �أمام اجلزء (املغاربي) و�ضعف القارة
عموما ...وير�سل املغرب العربي بر�سائل متناق�ضة باجتاه �إفريقيا
يكاد يتنا�سب عددها مع عدد الدول املغاربية ،و�إن كان من املمكن
ح�رصها يف ثالث من حيث م�صدرها .وبهذا ال�شكل يكون املغرب
العربي املتعدد الأ�صوات عبئ على �إفريقيا ...ومن هنا نفهم ملاذا
�أ�صبح الر�سو ال�سيا�سي املغاربي يف ال�ساحل الإفريقي حمل خالفات
لي�س فقط مغاربية بينية بل �إفريقية بينية كذلك .و�أ�صبحت بع�ض
دول ال�ساحل بني مطرقة �رصاع النفوذ املغاربي و�سندان �رصاع
النفوذ الأجنبي...

لكن هناك عوامل �أكرث �أهمية تخ�ص دول املغرب العربي حتديدا – �أما
دول مثل م�رص وال�سودان فهي مهتمة �أي�ضا بحو�ض النيل – وهي
الإرهاب والهجرة .فقد �أجربت هذه التهديدات (الإرهاب خ�صو�صا)
والتحديات (الهجرة �أ�سا�سا) يف ال�ساحل الدول املغاربية على االنتباه
ثم االهتمام – رغم �أن حركات التمرد يف �شمايل مايل والنيجر �أثار
خماوف بع�ضها خا�صة اجلزائر ،بداية من مطلع ت�سعينيات القرن
املا�ضي – باجلوار اجلنوبي .ومن ثم كانت م�ضامني االهتمام
املغاربي بتخومه ال�ساحلي �أمنية �أ�سا�سا ،ومن هنا فاالهتمام املتجدد
ب�إفريقيا �سلبي الت�صور لأن التعاون املن�شود ق�صده درئ الإرهاب
وحماربة الهجرة ال�رسية و�سد ثغرات االنك�شاف جنوبا .ويبدو �أن
الدول املغاربية تتعامل مع اجلوار الإفريقي كما تتعامل معها الدول
الأوروبية ،فهي تهتم بـ «�إفريقيا» �أو على الأقل بجزء منها – اجلوار
ال�ساحلي املبا�رش – ب�سبب الهجرة والإرهاب .ومن ثم فاالهتمام
املتجدد �سببه اخلوف من الآخر الإفريقي – اجلار – وال يحركه �أي
ت�صور �إ�سرتاتيجي للعالقة املغاربية-الإفريقية ،الغري موجودة �أ�صال
يف مدركات و�سلوكات النخب املغاربية والأفريقية احلاكمة...

�أما �إفريقيا فت�صدر �إىل املغرب العربي جحافل متوا�صلة من
املهاجرين ال�رسيني باجتاه �أوروبا لكن اجلزء الأكرب منهم ي�ستقر يف
الدول املغاربية التي �أ�صبحت �أي�ضا بلدانا م�ستقلة للمهاجرين .وكما
ت�سببت اخلالفات املغاربية البينية يف زيادة تفرق �شمل الأفارقة،
ف�إن الهجرة الإفريقية ت�سببت هي الأخرى يف زيادة حجم اخلالفات
بني الدول املغاربية التي �أ�صبحت تتبادل التهم ب�سوء النية يف
حماربة الهجرة ال�رسية ،ليتحول مو�ضوع الهجرة �إىل م�س�ألة خالفية
�إ�ضافية يف �سجل اخلالفات البينية املغاربية الرثي .وهكذا فعو�ضا
�أن يقود امللفان (الإرهاب والهجرة) �إىل تعاون جماعي ف�إنهما
يعمقان خالفات مزمنة �أ�صال� .أما التداعي ال�سلبي الآخر مللف
الهجرة فيكمن يف ال�رشخ الذي �أحدثه بني الدول املغاربية امل�ستقبِلة
للهجرة الوافدة من جهة ،والدول الإفريقية امل�ص ِّدرة للهجرة النازحة
من جهة ثانية ،لأن الأوىل �أ�صبحت عمليا تقوم مبناولة �أمنية

واملالحظ هنا عجز املغرب العربي على التحرك كفاعل م�ستقل
عن الغطاء العربي ،حيث ُبعث التحرك العربي فيما بقي املغاربي
غائبا كتحرك جماعي بينما تتطور امل�سارات الثنائية .ومن ثم ف�إن
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هذا االهتمام املتجدد ،مغاربيا ،قد يكون جمرد حماولة من الدول
املغاربية لتقي نف�سها ،فرادى ،من ما تعتربه �رشا �إفريقيا ال حمال.
وعليه فحتى التهديدات والتحديات امل�شرتكة ال تولد دينامية تعاونية
�أمنية مغاربية...

حيث ُتفرق طريقة التعاطي مع حالة عدم اال�ستقرار يف ال�ساحل �شمل
«الأ�شقاء» املغاربة عو�ض �أن توحدهم .ومبا �أن فاقد ال�شيء ال يعطيه،
ف�إن املغرب العربي املنق�سم على نف�سه ي�شكل عبئ على �إفريقيا �أكرث
مما ميثل متنف�سا/منقذا لها.
�إنه ملن ال�رضوري التفكري يف مواطن اخللل للخروج من امل�أزق احلايل
والتخطيط لتوظيف ذكي لكل املقومات املتوفرة واملتوافرة لبناء
م�رشوع ح�ضاري كم�رشوع �أوروبا التكاملي الذي وفر لها �شيئني
نفي�سني يف �إفريقيا؛ ال�سالم والتنمية ،وهنا بيت الق�صيد.

كالهما �ساحة لتناف�س الكبار
مل يرق املغرب العربي و�إفريقيا بعد �إىل م�صاف الفاعل ،فكالهما
مو�ضوع لتناف�س القوى الكربى التقليدية (�أمريكا ،فرن�سا ...و�أوروبا)
منها وال�صاعدة (ال�صني ،الهند .)...وينعك�س التناف�س على مناطق
النفوذ يف �إفريقيا �سلبا على العالقات العربية-الأفريقية لأنه يربط
كل طرف بقوى كربى عرب م�سارات ثنائية متنافرة ومتناف�سة تعمق
الهوة بينها حائلة دون جت�سريها .وكلما زاد االلتحام فرادى بالقوى
الكربى كلما زادت امل�سافة� ،إن مل نقل التنافر ،حمليا (�إفريقيا) ،لأن
ال�سعي للتقرب من هذه القوى يدخل هذه الدول يف تناف�س عك�سي:
ُتقبل كل واحدة منها على تنازالت للطرف القوي للظفر بفتات على
ح�ساب اجلريان .كما يزيد هذا من ا�ستقطاب مبادالتها التجارية مما
يخف�ض من حجم املبادالت البينية املهملة الثقل �أ�صال .ومن هنا
ي�أتي االنعكا�س الأهم لهذا التناف�س وهو حتديث تبعية القارة لهذه
القوى .فرغم احلديث عن ال�رشاكة مع القوى الكربى ،ف�إن كل ما يف
الأمر هو ربط ال�ضعيف بالقوي (التقليدي والنا�شئ) بو�سائل �أخرى،
وبالتايل فحال الأفارقة �أجمع كحال امل�ستجري بالرم�ضاء من النار.
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نحـو ر�ؤية جديـدة للعالقات الـمغاربية
الإفريقيــة
د .احممــد مالكــي

تقـديـم
مو�ضوع «العالقات املغاربية الإفريقية» �أهمي ًة خا�صة،
يكت�سي
ُ
لي�س ب�سبب �أن �إفريقيا عمق �إ�سرتاتيجي للمغرب العربي ،و�أحد
�أعمدته التاريخية واحل�ضارية فح�سب ،بل لأن العالقة بني الطرفني
املتكاملني يف حاجة �إىل �إعادة �صياغة وتطوير وجتديد ..ورمبا
ت�أخر املغاربيون يف امتالك اجلر�أة للإقرار ب�أن مكانة �إفريقيا يف
اختياراتهم و�إ�سرتاتيجياتهم ظلت �شاحبة وج ّد متوا�ضعة.
ننطلق من فكرة �أن التمازج الإثني واحل�ضاري احلا�صل تاريخيا بني
بالد املغرب وجزء هام من �إفريقيا مل يتعمق �أكرث ،ومل ُيحافظ على
دميومته ،بل �إن متغريات عديدة �ساهمت يف �إ�ضعافه تارة بوعي،
وطوراُ بدونه ..وقد �شجعت ال�سريورات التاريخية [اال�ستعمار �أ�سا�ساً]
التي �شهدتها �إفريقيا بكل جهاتها ومناطقها على تكوين �صورة
منطية مفادها �أن « �إفريقيا ال ت�صبح �ضمن دائرة اهتمام املغاربة
مدار الإهمال
�إال حني ي�شعرون باحلاجة �إليها ،و تدخل ،باملقابلَ ،
عندما ال ت�ضطرهم ظروفهم على االنفتاح عليها» ،واحلال �أن �إح�سا�س ًا
من هذا النوع من لدن الأفارقة وجد �صدى يف العديد من الكتابات ،
�سواء من لدن من اعتمدوا لغة الدفاع عن التمازج  Symbioseالعربي
الإفريقي� ،أو من ملَ�سوا يف هذا املعطى ذريعة لتعميق ال�رشخ بني
العرب والأفارقة ،ال�سيما يف منت الكتابات الأوروبية والغربية.

تتحدث دول مغاربية لغة «�إ�سرتاتيجية» ال تفهمها الدول الإفريقية
فلما تنتقد– با�ستثناء املغرب الذي عر�ض
�أو تتخوف من مقا�صدهاَّ .
�إيوائه لها – �أو ترف�ض القيادة الع�سكرية الأمريكية يف �إفريقيا
(�أفريكوم) مثال� ،ساعية لإقناع دول �إفريقية بعدم �إيواءها ،ف�إن هذه
الأخرية تنظر �إليها بعني الريبة لأنها ال متلك ال املال وال الرثوات
وال املوقع ،ورمبا وال حتى اال�ستقرار ال�سيا�سي ،لرف�ض م�ساعدات
�أمريكية �ستجنيها� .أ�ضف �إيل ذلك الرياء ال�سيا�سي ال�سائد مغاربيا
(كل دولة تعترب نف�سها «�رشيكا �إ�سرتاتيجيا» للواليات املتحدة).
يبدو �أن الدول املغاربية الأكرث ن�شاطا (ليبيا ،اجلزائر واملغرب) على
ال�ساحة الإفريقية ،ال تعي �رضورة دفع تكلفة «الريادة» .فالنفوذ
ُيقا�س �أي�ضا مبا ُيدفع نقدا (تعاون ،م�ساعدات ،)...وهنا مكمن اخللل
يف «الإ�سرتاتيجيات» املغاربية ،فهي ت�سعى لإخراج �إفريقيا من دائرة
النفوذ الأجنبي لكنها ال تريد حتمل تبعات ذلك �سيا�سيا وماليا كما
�أنها تقيم عالقات وطيدة مع نف�س القوى الأجنبية! �إن احلديث عن
الت�ضامن الإفريقي وعن امل�صري امل�شرتك ال ي�سمن وال يغني من جوع،
ما يهم هي امل�صالح واملنافع املتبادلة.

لي�س ثمة �شك �أن ال�صورة النمطية �أعاله  ،جتد مربراتِها املو�ضوعية
يف �أكرث من حمطة من تاريخ العالقات املغاربية الإفريقية ،ونزعم
القول �أن لي�ست احلقبة املعا�رصة وحدها امل�سئولة عن ت�شكيل َق َ�سمات
هذه ال�صورة ،بل يختزن التاريخ بدوره موروث ًا معقداً ومركب ًا ي�ساهم
ب�شكل كبري يف احليلولة دون تبديد عنا�رص الإعاقة يف العالقة بني
الطرفني .فمن جهة ،طغت حلظات التوتر على عريها من حلظات
مو�ضوع ا�ستنزاف وتبدبد
التعاون ،وبدت �إفريقيا وك�أنها على الدوام
َ
الواقع مل يكن كذلك  ،و�إال مباذا ُنف�رس
خلرياتِها لي�س �إال ،واحلال �أن
َ
احلركة االقت�صادية املتنامية يف ممالك �إفريقيا وتخومها ،التي لعب
فيها «اجلمل» والتجارة عرب ال�صحراء �أدواراً مف�صليةا؟.

متفرقة �أينما ولت وجهها
ولت الدول املغاربية وجهها �شماال �صوب �أوروبا فرادى وهاهي
توليه جنوبا �صوب �إفريقيا على النمط ذاته ،ومن هنا ف�إن اخلالفات
املغاربية البينية حول املقاربة الأح�سن �إزاء االحتاد الأوروبي لها ما
يوازيها من خالفات حول �أح�سن ال�سبيل للتعامل مع التخوم اجلنوبي،
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فهل �إرتقت «�إفريقيا» يف وعي ُنخباتنا ال�سيا�سية املغاربية القائدة
�إىل هذا ال�سقف من �إدراك الأ�شياء ؟ ،وهل من املمكن �أن ترتقي �إىل هذه
املنزلة ،وكيف ،وب�أي ثمن؟.

ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق بيا ُنه ،نطرح جملة من املنطلقات ،نخالها جديرة
بالتفكري ُبغية �إعادة �صياغة ر�ؤية جديدة للعالقة بني املغرب العربي
و�إفريقيا ،واحلال �أنها لي�ست عنا�رص �إ�سرتاتيجية متكاملة ،بقدر ما
هي ت�أمالت يف ما يجب االجتهاد فيه لت�ستقيم العالقة بني طرفني
متالزمني ،جمعهما التاريخ وامل�صالح امل�شرتكة و�إىل حد ما الدين،
و�أبعدتهما متغريات دولية وقطرية كثرية.

ال يجادل اثنان يف �أن �شيئ ًا من هذا القبيل مل يح�صل ،و�أن على الرغم
من بنية العالقات الثنائية ،والتواجد الفعلي للدول املغاربية داخل
«منظمة الوحدة الإفريقية» قبل �أن تتحول �إىل «الإحتاد الإفريقي»،
الزال امل�رشوع ،بالتحديد املوم�إ �إليه �أعاله ،غائباً ،بل �إن العالقات
البينية نف�سها مل ُتدرك عتب َة ما و�صلت �إليه نظريا ُتها يف مناطق �أخرى
ولرب قائل يرد بالت�شديد على ال�صعوبات التي تعرت�ض
من العامل
َّ
العالقة ال�رضورية واملطلوبة بني بالد املغرب و�إفريقيا ،والتي يوع ُز
جزء ي�سري منها �إىل املعوقات الكامنة يف ق�سوة الطبيعة ،وتوا�ضع
البنيات التحتية ،وموجات القالقل التي ا�ستبدت مب�ساحة كبرية
من البالد الإفريقية� ..إنها مرافعات على قدر مهم من الواقعية ،لكن
�أمل نخرتق ال�صني القادمة من �آ�سيا جدران هذه الق�سوة ،وهي الآن
�سائرة يف طريق تنمية قدراتها اال�ستثمارية بريادة �أزعجت مناف�سيها
الدوليني يف �أوروبا والغرب عموماً ..واحلال �أن اجلار املغاربي وىل
ظهره نحو �أوربا �أو غريها من املناطق ،وهي حمدودة ،لي�ستح�رض
إ�سم �إفريقيا عند املنا�سبة� ،أو حني ي�شتد بها نزاع� ،أو َتفتِك ب�شعوبها
� ً
ي�ست�شعره �ضمريه بنداء امل�س�ؤولية ف ُي�رسع �إليها ويف لغة
حني
أو
�
ُ،
�آفة
ُ
خطابه مزيج من العاطفة وال�شفقة� ..إن الر�ؤية اجلديدة املن�شودة يف
العالقة بني بالد املغرب و�إفريقيا ال تنه�ض وت�ستقيم وتغدو قابل ًة
لإدراك النجاعة والكفاية� ،إال �إذا �أُ ِّ�س َ�ست على القطيعة مع هذا النمط
من التفكري� ..صحيح �أن ثمة يف �إفريقيا م�شاكل دقيقة وم�ستع�صية� ،أو
كن
على الأقل حتتاج �إىل جمهودات و�إمكانيات هائلة قد ال يكون يف ُم ِ
البالد املغاربية التغلب عليها ،لكن مب�ستطاع هذه الأخرية هند�س َة
الأولويات وح�سن اختيار الو�سائل يف ر�سم ر�ؤية جديدة يف عالقاتها
ب�إفريقيا ،ولن يت�أتى ذلك دون ت�شكل وعي فعلي ُين ِزلُ العالقة مع
«�إفريقيا» مزل َة ال تقل �أهمية عن الق�ضايا امل�صريية الكربى لبالد
املغرب .ففي �إفريقيا اليوم قرابة �أربعة ع�رش جتمعا ًاقت�صاديا �إقليمي ًا
موزعة على عموم جهات القارة الإفريقية ،ميكن الدخول يف م�شاريع
مدرو�سة واقعية ووا�ضحة معها ،لعل �أقربها و�أن�سبها من حيث املوقع
اجلغرايف واجليو�إ�سرتاتيجي «املجموعة االقت�صادية لدول غرب
�إفريقيا”  ،CEDEAOالتي ت�ضم ك ًّال من ال�سنغال ،غينيا� ،ساحل
العاج� ،سيريا ليون ،ليبرييا ،غامبيا ،غينيا بي�ساو ،بوركينا فا�سو،
غانا ،البنني ،ومايل ،ونيجرييا ،والنيجر ،والطوغو� ،أي �ست ع�رشة
دولة متميزة بتكاملها االقت�صادي وموقعها اجلغرايف ،وهي يف
خط التما�س جنوبا مع بع�ض دول الإحتاد املغاربي [ اجلزائر ،ليبيا،
وموريتانيا] ..دعونا نت�صور مث ًال �إجنازاً من قبيل طريق �سيار يربط
الف�ضاءين املغاربي والإفريقي غرباً� ،أو خط بحري يو�صل املرافئ
املغاربية بغريها من الدول الإفريقية املطلة على البحر� ..إنه �س ُي�شكل
دون �شك ثورة حقيقية يف �إعادة بناء العالقة املغاربية الإفريقية.
ن�سوق هذا املثال من ع�رشات الأمثلة التي مبقدرة املغاربيني
االجتهاد يف هند�ستها والتكاتف من �أجل �إجنازها ،ال�سيما و�أن هناك
دوال داخل الف�ضاءين منتجة للنفط وم�شتقاته من قبيل اجلزائر ،ليبيا،

ُيحيل املنطلق الأول على ما ميكن �أن ن�سميه يف «علم �إجتماع
املعرفة» «الأنا»� ،أي «الذات» ،من حيث كو ُنها كائنا حياً ،متجدداً،
تخون الت�سميات
ومتطوراً ..ومن املالحظ يف هذا ال�سياق �أن كثرياً ما
ُ
دالالت و�أحكام ًا ُم�ضرِ ّ ًة ..ويف مو�ضوع هذه الورقة،
فتقر ُر
ِ
املعنىِّ ،
حموالت ذات �آثار وا�ضحة �سلب ًا �أو �إيجاب ُا
تنطوي الت�سميات على ُ
على �إ�سرتاتيجية بناء العالقة بني املغرب العربي و�إفريقيا .فمن هو
«العربي» ؟ ،ومن هو الإفريقي ؟ ،وهل الف�صل بينهما ممكن ،وعلى �أي
�أ�سا�س؟.
�إنه ملن الأهمية مبكان �إمعان النظر يف الت�سميات املتداولة والتمحي�ص
يف م�ضامينها ودالالتهاُ ،بغية �إعادة �صياغة ر�ؤية جديدة للعالقات
بني بلداننا املغاربية وعمقِنا الإ�سرتاتيجي والأمني �إفريقيا .فقد د�أبت
بع�ضنا على هديها
الكتابات الأوروبية والغربية بوجه عام ـ و�سار ُ
ت�سميات مبني ِة على �أ�س�س �أثنية �أو عرقية �أو جغرافية
ـ على �إعتماد
ِ
وجهوية ،من قبيل «�إفريقيا ال�سوداء» و�إفريقيا البي�ضاء� ،أو «�إفريقيا
جنوب ال�صحراء»� ،أو «الزجنية والزنوج» ،وما �إىل ذلك من النعوت
وال�صفات ،واحلال �أنها لي�ست �أو�صاف ًا جمردة  ،بقدر ما هي ت�سميات
الزم
وعي �أبعادِها ُ
ذات حموالت �إيديولوجية و�سيا�سية ،مما يعني �أن َ
لدرء املزالق املمكنة واملحتملة ،ويف �صدارتها «الت�شوي�ش» على ال�صفة
«الوا�صف» ب «املو�صوف»� ،أي
ذاتها ،والت�أثري بالنتيجة على عالقة
ِ
العرب ،واملغاربيون جزء منهم ،وعموم �شعوب �إفريقيا .فمما نالحظه،
يف هذا ال�سياق� ،أن االجتاه الغالب لدى الدار�سني «ا�ستعمال عبارة
«العالقات العربية الإفريقية» � ،أو «املغاربية الإفريقية» ،وك�أن للعرب
وجوداً م�ستق ًال عن �إفريقيا� ،أو �أن هناك �إفريقيا من دون عرب» ،علم ًا
�أن قرابة ثلثي العرب يعي�شون يف �إفريقيا ،وع�رش دول عربية تقع داخل
خط �إفريقيا ،حجة ه�ؤالء يف ما ذهبوا �إليه ثالثة �أ�سباب ذات �صلة
بالعن�رص �أو اجلن�س ،واللغة ،والثقافة.
يتعلق املنطلق الثاين يف �صياغة الر�ؤية اجلديدة للعالقة بني
الدول املغاربية و�إفريقيا ،مبا ميكن �أن ن�سم َيه «�إ�سرتاتيجية حتديد
الأولويات» .فالعالقة التي تروم النجاعة والكفاية حتتاج �إىل هند�سة،
باملعنى الذي يحيل على و�ضوح امل�رشوع ،وجدوائيته ،وترتيب
مدا رجه يف الزمن ،وت�صور كٌلفته ،وتوقع مخُ رجاته و�إ�سقاطاته
يف الأزمنة القريبة واملتو�سطة والطويلة ،واحلال �أن عم ًال من هذا
النوع يحتاج �أو ًال �إىل �إرادة واعي ِة قيم ِة امل�رشوع و�إ�سرتاتيجي ِة
الآفاق التي يفتحها ،والتحديات التي تعرت�ض م�سريته ،فهو من
قبيل الإ�سرتاتيجيات الكربى التي حتقق الإقالع العام للدول والبلدان
املنت صرِ� ة له ،وقد �أثبتت خربات املجموعات اجلهوية والقارية الكربى
تاريخي ًة هذا النوع من اخلطوات اجلريئة يف تاريخ البلدان وال�شعوب.
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ببناء الذات اجلمعية ..التي حلت يف  27ــ� 28أبريل  2008ذكرى مرور
يراوح مكانه.
ن�صف قرن على م�ؤمتر طنجة وامل�رشوع املغاربي
ُ

ونيجرييا ،قادرة على امل�ساهمة يف اال�ستثمار يف مثل هذه امل�شاريع
الكربى� ،إن حتققت لديها �إرادة الفعل .بيد �أن الواقع يدل على حمدودية
حتذر ثقافة العمل امل�شرتك املنتِج للخريات يف املحيطني املغاربي
والإفريقي ..ففي تقرير «منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي  OCIلعام ،2006
ترتبت املنطقتان املغاربية والإفريقية يف مراتب جد متوا�ضعة ،حتى
ال نقول مت�أخرة ،يف �سلم معدالت التبادالت البينية للدول الأع�ضاء يف
هذه املنظمة ،حيث مل يتجاوز ن�صيب �إفريقيا من املبادالت التجارية
مع غريها من دول «منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي»  ،%9،15يف حني
ُقدرت ن�سبة دول �إحتاد املغرب العربي ب  .%3،35ومن املفارقات
الالّفتة يف هذا ال�سياق� ،أن يف الوقت الذي توجهت عموم بالد العامل
�إىل اال�ستثمار يف الإن�سان ،باعتباره م�صدر الرثوة وهدفَها ،ت�صدرت
املنطقتان �صفحات التقارير الدولية حول الهجرة بكل �أ�شكالها.ففي
�إفريقيا تتدفق موجات الهجرة ال َق�رسية  Forced migrationب�شقيها
الداخلي والدويل ،كما �أ�صبحت بالد املغرب م�صدراً وممراً لها .فح�سب
التقديرات الإح�صائية املختلفة يدخل ما بني  65.000و� 12.000إفريقي
بالد املغرب اخلم�سة ،يتوقون جلهم �إىل االنتقال �إىل ال�ضفة الأخرى من
املتو�سط ..واحلال �أن ه�ؤالء لي�سوا يف معظمهم معوزين  ،بل عدد مهم
منهم على م�ستوى معقول من التعلم ،وينحدرون من �رشائح اجتماعية
متو�سطة ،غري �أن دافعهم �إىل الهجرة الق�رسية �أو الإرادية �أحيان ًا كان
البحث عن فر�ص مالئمة مل يجدوها يف بلدانهم� ،أو فروا من نريان
العنف وانعدام ال�سلم املدين يف �أوطانهم� ،أو لالعتبارين معاً.

تكمن قيمة هذا املنطلق يف كون البناء املغاربي امل�شرتك عند حتقيقه
�س ُيعطي لدول اجلوار �ضمان َة ودلي ًال على �صدقية امل�رشوع الذي تروم
أنف�سهم قو َة
ي�سه مبعيتهم ،كما �سيمنح املغاربيني � َ
بالد املغرب ت�أ�سِ َ
وقدر ًة على التفاو�ض واحلوار والإجناز ،ولأن الفكرة املغاربية مل
تتن ّزل منزلة اخليار الإ�سرتاتيجي ،على الرغم من املحاوالت العديدة
التي �شهدتها املنطقة منذ م�ؤمتر طنجة ربيع  ،1958فقد ظلت العالقات
املغاربية الإفريقية ثنائي ًة بعيد ًة عن اكت�ساب �إطار اتفاقي جماعي
تون
قوي �أهدافًها و ُيعظِّ م مكا�س ًبها ،بل عانت يف احلقيقة من �أُ ِ
ُي ِّ
اخلالفات املغاربية البينية وتداعياتِها� ..أمل تنق�سم �إفريقيا ومعها
بالد املغرب منذ بداية �ستينيات القرن املا�ضي بني املجموعة
التقدمية املناه�ضة لال�ستعمار والغرب ،ومن كان موالي ًا لهما من
الدول الإفريقية .لذلك ،لعب �ضمور امل�رشوع املغاربي دوراً مف�صلي ًا
يف ا�ستع�صاء بناء عالقات متوازنة ،فعالة  ،وعقالنية مع دول اجلوار،
ومنها طبع ًا املحيط الإفريقي.
بناء الف�ضاء املغاربي �رشط ًا واقف ًا لبناء ف�ضاءات اجلوار ،فلي�س
نعت ُ
رب ً
مثالب الو�ضع
التنبه �إىل
من باب اال�ستطراد الت�شديد على �رضورة
ِ
ُّ
املغاربي احلايل على املغاربيني �أنف�سهم قبل غريهم .فكما �أن للبناء
ثمناً ،هناك �رضيبة لعدم البناء ،وهي من نوع ال�رضائب التي ال تق ًّدر
مادي ًا فح�سب،بل تحُ ًت�سب مبيزان الهذر التاريخي واحل�ضاري ..ففي
تقدير “اللجنة االقت�صادية لإفريقيا»  ، CEAالتابعة للأمم املتحدة،
جني ثالثمائة
يمً كِّن التكامل االقت�صادي الدولَ املغاربية اخلم�س من ٍ
وخم�سني مليون دوالر [� ]350سنويا  ،كما �أن اال�ستمرار يف و�ضع
«الالّمغرب» ُ ،Non Maghrebيفقِد كل بلد مغاربي واحداً يف املائة
[� ]%1سنوي ًا من �إنتاجه اخلام الوطني  ،فدعونا �إذن ُنق ِّدر الكلفة العامة،
بتعبري “جاك دولور  ،J. Delorsالناجمة عن ا�ستمرار تو ُّق ِف امل�رشوع
املغاربي ؟؟ .لذلك ،مل يعد امل�رشوع املغاربي رغبةً� ،أو �أمنيةً ،بل �أ�صبح
�رضور ًة ال مندوحة عنها ،لإجناز الإقالع العام للبالد املغاربية ..لقد
بذلت الدول املغاربية الثالث[اجلزائر ،تون�س ،واملغرب] منذ الع�رشية
الأخرية من القرن املا�ضي ،و�إن بدرجات متفاوتة ،جمهودات فردي َة
ملمو�س َة لت�أهيل اقت�صادها بغية االندماج يف املنظومة االقت�صادية
ثمارها ظلت معزول ًة ب�سبب طابعِها الفردي
والتجارية الدولية ،غري �أن َ
والفتقادها قو ًة دفع جماعية وم�شرتكة� ،.أي الإطار املغاربي امل�شرتك،
ومن الالفت لالنتباه �أن املبادالت املغاربية البينية التي و�صلت فرتة
احلماية واحداً يف املائة �إىل  ،%1،5مل تتجاوز على امتداد ن�صف قرن
من اال�ستقالل �سقف  ،%3وهي الأ�ضعف يف �سجل املبادالت داخل
املجموعات االقت�صادية اجلهوية يف العامل.وتكمن احلاجة �إىل �إعادة
تن�شيط الإحتاد املغاربي و�إنعا�ش م�ؤ�س�ساته امل�شرتكة يف املُخرجات
والفوائد املنتظرة منه ،والتي �سيكون ع�صي ًّا على الأقطار منفردة
�إجناًزها .فتحرير املبادالت بني الدول املغاربية الثالث [املغرب،
اجلزائر ،تون�س] �سيخلق �سوق ًا جهوي ًة من خم�سة و�سبعني [ ]75مليون
ن�سمة ،وهو رقم له قيمته املادية والرمزية يف ميزان االقت�صاد الدويل

ومن املالحظ �أن وترية الهجرة ،حتديداً من دول �إفريقيا الغربية
والو�سطى ،تنامت مع الع�رشية الأخرية من القرن الع�رشين  ،العتبارات
ذات �صلة بال�سيا�سية الليبية اجلديدة ُحيال �إفريقيا خالل �سنوات
احلظر الدويل [ 1992ـ � ،]2000أو يف �أعقاب �سقوط نظام «موبوتو”
يف الكونغو عام  1997وا�ستفحال القالقل يف هذا البلد .لذلك ،تبدو
البالد املغاربية يف مو�ضوع الهجرة القادمة من غرب وو�سط �إفريقيا
ما�شة ،فمن جهة تتعر�ض ل�ضغوطات �أوروبية كثرية ثنائية
بني فكَّي كَ َ
وجماعية[الإحتاد الأوروبي] ،ومن زاوية ثانية وجدت نف�سها �أمام
موجات من الهجرة ت�سعى �إىل اال�ستقرار على �أرا�ضيها ،وقد يخلق هذا
الو�ضع ميوالت معادي َة للأفارقة من جانب املجتمعات الأ�صلية� .إننا
�إذن �أمام خمزون ب�رشي على درجة بالغة الأهمية  ،ميكن ا�ستثماره
يف �إقالع املنطقتني املغاربية والإفريقية ،حني يتوفر م�رشوع فعلي
ُيرتب الأولويات ويعقلن الو�سائل والآليات.
يخ�ص املنطلق الثالث يف �صياغة الر�ؤية اجلديدة للعالقات املغاربية
ُ
الإفريقية �إ�شكالي َة «الكلفة» املطلوبة يف حتقيق التعاون الأمثل
مع املحيط الإفريقي ..فكل قرار تاريخي يحتاج �إىل ثمن ،ت�ساهم
الإمكانيات املادية دون �شك يف تي�سريه ،لكن ي�ستلزم �أوال وبال�رضورة
�إراد ًة �سيا�سي ًة وجر�أ ًة فكري ًة ووع ًيا تاريخي ًا يتمثل �إ�سرتاتيجي َة القرار
ويدافع عن قيمتِه امل�ستقبلية ..والكُلفة يف هذا املقام تنح�رص حتديداً
ذاتهم ،مع ف�ضائهم امل�شرتك� ،أي املعرب
يف م�صاحلة املغاربيني مع ِ
العربي � ،أو املغرب الكبري� ،أو بالد املغارب  ،بغ�ض النظر عن الت�سميات..
ف�إجناز التوا�صل الفعلي والعقالين مع �إفريقيا مير �أو ًال وقبل كل �شيئ
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اليوم ،ومن �ش�أن ذلك �أي�ض َا الت�شجيع على ان�سياب اال�ستثمارات
الأجنبية وتواردها �إىل بالد املغرب ،بل �إن و�ضع ًا من هذا احلجم
للمفاو�ض املغاربي يف عالقته بال�رشكاء الدوليني
�سيعطي دفع ًة قوي ًة
ٍ
الفعليني واملحتملني ويف �صدارتهم الإحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة الأمريكية.

3

املحور الأول  :املقومات التي تربز الأهمية الإ�سرتاتيجية
للمجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا
ترتبط املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ب�أقطار احتاد
املغرب بروابط جغرافية ت�صل �إىل حد التداخل لتجاور املنطقتني ،كما
ترتبط املنطقتان بروابط ح�ضارية خا�صة ،تعززت عرب التاريخ من
خالل الدور الذي لعبه �أبناء �أقطار املغرب العربي يف ن�رش الإ�سالم
واللغة العربية يف غرب �إفريقيا خ�صو�صا و�إفريقيا عموما ،مما ي�سهل
التوا�صل بني املجموعتني ،وهذه املعطيات وما متتلكه بلدان غرب
�إفريقيا من ثروات ب�رشية وثروات طبيعية ،يعطيها �أهمية �إ�سرتاتيجية
لأقطار احتاد املغرب العربي ،حيث يبلغ حجم اقت�صاد هذا التجمع
نحو  78مليار دوالر وتعداد �سكانه حوايل  240مليون ن�سمة ،مما
يجعل منها عمقا ا�سرتاتيجيا حقيقيا ملنطقة املغرب العربي ،يف ظل
املناف�سة الدولية ال�رش�سة الدائرة حاليا يف خمتلف مناطق العامل،
وتتجلى تلك الأهمية �أكرث من خالل :

الأهميــة الإ�ستـراتيجيــة للمجمـوعــة
االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا الحتاد
املغرب العربي
د .ديــدي ولــد ال�سالــك

�إن التحوالت الكبرية التي ي�شهدها العامل يف ظل مناخ العوملة
املت�سارعة يف جميع االجتاهات ،جتعل �أي دولة �أو �أي جمموعة
دولية ت�سعى للحفاظ على م�صاحلها يف احلا�رض وا�ستمرارها يف
امل�ستقبل ،تعمل على تكييف �أو�ضاعها مع متطلبات تلك املتغريات
الدولية ،وتفكر بجدية يف ر�سم الإ�سرتاتيجيات املنا�سبة مل�ستقبل
�إدارة عالقاتها وفقا ملعطيات احلقل الدويل ،وهي املعطيات التي
تقت�ضي من �أقطار احتاد املغرب العربي ،العمل على زيادة وترية
اندماجها اجلهوي وتغيري �سيا�ساتها التي انتهجتها خالل العقود
املا�ضية ،والتي تقوم على ا�ستمرار العالقة مع امل�ستعمر ال�سابق -
الذي هو فرن�سا بالن�سبة لتلك الأقطار با�ستثناء ليبيا – والعمل على
تعميق خمتلف عالقاتها مع دول ال�شمال وبالذات �أوروبا على ح�ساب
جوارها الإفريقي ب�صفة خا�صة ،ودول اجلنوب ب�صفة عامة ،بعد �أن
بينت جتربة العقود املا�ضية عقم تلك ال�سيا�سات وما اجنر عنها من
تبعية مهينة لأقطار املغرب العربي للمجموعة االقت�صادية الأوروبية
ولالحتاد الأوروبي من بعدها ،وخري مثال على ذلك جتربة «ال�رشاكة
الأورو -متو�سطية» ،التي انطلقت منذ  1995ومل ت�ستطع �أن حتقق �أيا
من �أهدافها ،بل ظلت تراوح مكانها .

� – 1أهميــة الـموقــع الـجغرافــي
تقع املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا يف جوار جغرايف
مبا�رش مع �أقطار احتاد املغرب العربي ،وما ينجر عن ذلك من تداخل
جغرايف وب�رشي وروابط اجتماعية ،حيث تتداخل املنطقتان جغرافيا
وب�رشيا ،ف�أغلبية �أقطار املغرب العربي ،لها حدود جغرافية مبا�رشة
مع العديد من دول املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ،وهو
ما ي�سهل نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع بني املجموعتني ،خا�صة �إذا
كانت هناك طرق برية معبدة وج�سور مائية ،مما ي�ستدعي الت�رسيع
يف تنفيذ امل�شاريع املربجمة من هذا النوع من طرف الأقطار
املغاربية القادرة اقت�صاديا على ذلك ،وهو الأمر الذي �إذا حتقق،
�سيجعل �أقطار املغرب العربي ،قادرة لي�س فقط على املناف�سة يف
�أ�سواق املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ،و�إمنا ال�سيطرة
عليها ،لعوامل القرب اجلغرايف والروابط الثقافية واحل�ضارية ،التي
تربط بني املجموعتني.

جملة العوامل هذه جتعل �أقطار احتاد املغرب العربي ،مطالبة بو�ضع
�سيا�سات تركز على تعميق عالقاتها بجوارها اجلغرايف يف اجلنوب
وبالذات منطقة غرب �إفريقيا ،لقرب دول هذه املنطقة منها ،ولتقدم
م�سارها االندماجي ،فاملجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ،التي
ت�أ�س�ست ر�سميا عام  1975وت�ضم يف ع�ضويتها  15دولة غرب �إفريقية،
مبوجب معاهدة «الغو�س» بنيجريا والتي عدلت يف «كوتونو» عام
 1993لدعم التكامل بني الدول الأع�ضاء يف كافة املجاالت ،تعترب من
�أكرث املجموعات يف اجلنوب تطورا يف م�سارها االندماجي ،و�أهميتها
الإ�سرتاتيجية ملنطقة املغرب العربي ال حتتاج �إىل كثري من الرباهني،
ملا حتتوي �أرا�ضيها من ثروات كبرية ،ولت�أثري التغريات احلا�صلة فيها
على �أمن وا�ستقرار �أقطار املغرب العربي ،وهو ما ي�ستلزم من هذه
الأقطار و�ضع ال�سيا�سات املنا�سبة لتعميق العالقات مع تلك املجموعة
واال�ستفادة من خمتلف مقوماتها الإ�سرتاتيجية ،ولإبراز الأهمية
الإ�سرتاتيجية للمجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا الحتاد املغرب
العربي� ،سنتناول املو�ضوع من خالل املحورين التالني :

� – 2أهمية الرثوات الطبيعية املوجودة يف بلدان غرب �إفريقيا
من املعروف �أن �أغلبية �أرا�ضي �أقطار املغرب العربي� ،أرا�ضي
�صحراوية قاحلة تعاين من قلة الت�ساقطات املطرية وندرة املياه
اجلوفية ،مما يجعلها غري قابلة للزراعة ،بينما توجد بدول جمموعة
غرب �إفريقيا �أرا�ضي خ�صبة �صاحلة للزراعة ووفرة يف املياه املطرية
واجلوفية ،وهو ما ميكن لأقطار املغرب العربي اال�ستفادة منه� ،إذا
عمقت عالقاتها مع دول املجموعة وقامت با�ستثمارات ذات طبيعة
�إ�سرتاتيجية ،يف تلك امليادين.
املهمة يف غرب �إفريقيا والتوقعات عن
كما �أن االكت�شافات النفطية
ّ
الطاقة الهائلة الكامنة يف خليج غينيا ويف �أماكن �أخرى من املنطقة،
ووجود دولة نيجريا بني دول منطقة غرب �إفريقيا  -التي تعترب من
بني الدول النفطية املهمة عامليا  -من حيث ال�صا ّدرات وكذلك من
حيث حجم احتياطياتها النفطية  -جتعل من املرجح حت�سن الأو�ضاع
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االقت�صادية لدول املنطقة ،وزيادة فر�صها يف جذب اال�ستثمارات
الأجنبية يف امل�ستقبل.

– �رضورة وعي �أقطار احتاد املغرب العربي خماطر عدم
اال�ستقرار يف منطقة غرب �إفريقيا على �أو�ضاعها

يف ظل املناف�سة الدولية على الأ�سواق ،ف�إن �سوق املجموعة االقت�صادية
لدول غرب �إفريقيا ،ت�شكل �أهمية �إ�سرتاتيجية لأقطار احتاد املغرب،
وذلك لوجود املعطيات التالية :

عرف العديد من دول منطقة غرب �إفريقيا يف العقدين الأخريين،
حروب �أهلية ،مثل � :سرياليون ،ليبرييا ،مايل ،النيجر� ،ساحل العاج،....
وبع�ض تلك احلروب وال�رصاعات ما يزال م�ستمرا ،مما فاقم من
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ال�صعبة �أ�صال ،وزاد يف �أعداد
املهاجرين وانت�شار اجلرمية املنظمة ،وتو�سع ن�شاط الإرهاب يف
املنطقة ،وهي عوامل جتعل �أقطار املغرب العربي ،مطالبة ب�رضورة
تكثيف التن�سيق مع دول املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا
لتجنب انعكا�س تلك املخاطر على �أو�ضاعها الداخلية �أو التخفيف من
حدتها على الأقل.

� - 3إمكانيــة ا�ستغــالل �أ�ســواق الـمجموعــة االقت�صاديــة
لــدول غــرب �إفريقيــا

• القرب اجلغرايف ،حيث ترتبط �أكرثية �أقطار املغرب العربي بحدود
جغرافية ،مع العديد من بلدان غرب �إفريقيا.
• حجم تلك الأ�سواق ،تعترب �أ�سواق بلدان غرب �إفريقيا �أ�سواق واعدة،
للأقطار املغاربية القادرة على الت�صدير ،خا�صة تون�س واملغرب
حلجمها ،حيث تزيد على  240م�ستهلك.

� - 3رضورة مواجهة التو�سع الإ�رسائيلي يف منطقة غرب
�إفريقيا :

• توفر املواد الأولية ،من املعروف �أن بلدان غرب �إفريقيا تتوفر ثروات
طبيعية كبرية ،ظلت مرتوكة نهبا للدول الغربية اال�ستعمارية ،وحان
الوقت لأقطار املغرب العربي للدخول �إىل هذه املنطقة للم�شاركة يف
اال�ستثمار يف هذه الرثوات ،مبا يخدم م�صلحة الطرفني ،بو�صفها
�رشاكة بني دول من اجلنوب.

لقد �أعادت �إ�رسائيل عالقاتها الدبلوما�سية مع �أغلبية دول منطقة غرب
�أفريقيا ،باعتبارها ذات �أهمية ق�صوى يف الإ�سرتاتيجية الإ�رسائيلية،
يف مواجهتها مع العرب ،وباعتبارها �أي�ض ًا منطقة غنية باملوارد
الطبيعية والإمكانيات االقت�صادية ،وهو ما يجعل الأقطار املغاربية
مطالبة مبواجهة تلك الإ�سرتاتيجية ،للمحافظة على م�صاحلها احليوية
يف هذه املنطقة من العامل ،وملحا�رصة النفوذ الإ�رسائيلي ،بو�صفها
العدو الأول للعرب وامل�سلمني.

• يد عاملة رخي�صة ،ميكن للأطراف املغاربية التي ت�ستثمر يف بلدان
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا� ،أن ت�ستفيد من اليد العاملة
الكثيفة والرخي�صة يف هذه البلدان ،كما �أن ا�شتغال تلك اليد العاملة
يف اال�ستثمارات املحلية� ،سيوفر لها مورد رزق يجعلها تتخلى عن
الهجرة ،التي لها انعكا�سات خطرية على �أو�ضاع �أقطار املغرب
العربي.

� - 4رضورة اهتمام احتاد املغرب العربي بال�رصاع احلا�صل
حول منطقة غرب �إفريقيا
هناك �رصاع الآن حمتدم بني �أطراف دولية عديدة على منطقة غرب
�إفريقيا ،وال ميكن لأقطار املغرب العربي �أن تبقى تتفرج عليه ،مما
يجعلها مطالبة باتخاذ مواقف من ذلك ال�رصاع والتدخل وفقا ملا
يخدم م�صاحلها ووفقا لإمكانياتها ،من خالل  :مراقبة تطور ال�رصاع
بني الأطراف الدولية الكربى يف منطقة �إفريقيا الغربية ،الدائر حاليا
بني فرن�سا الطرف املهني تاريخيا على املنطقة ،والواليات املتحدة
الأمريكي الطرف املهيمن يف الوقت الراهن على امل�رسح الدويل
وال�ساعي �إىل �إزاحة النفوذ الفرن�سي منها ،و�إحالل نفطها حمل نفط
اخلليج العربي ،وال�صني الطرف ال�صاعد دوليا وال�ساعي �إىل �إيجاد
منطقة نفوذ يف غرب �إفريقيا ،للح�صول على ن�صيبها من نفطها وجزء
من �أ�سواقها بو�صفها منطقة حيوية وواعدة اقت�صاديا.

املحور الثاين  :ال�سيا�سة املغاربية املنا�سبة لال�ستفادة
من الأهمية الإ�سرتاتيجية للمجموعة االقت�صادية لدول
غرب �إفريقيا
ينبغي القول بداية �أنه لي�ست هناك �سيا�سة مغاربية واحدة ،نتيجة
تعرث البناء املغاربي خالل العقدين املا�ضيني ،وما يوجد هو
�سيا�سات مغاربية بعدد �أقطار املغربي العربي ،لكن ذلك ال مينع
الأمانة العامة لالحتاد املغاربي ،من العمل على تن�سيق احلد الأدنى
من تلك ال�سيا�سات ،اجتاه هذه املنطقة احليوية ،وقيام كل قطر
مغاربي على حدة بر�سم �سيا�سة وا�ضحة اجتاهها ،وينبغي �أن تقوم
تلك ال�سيا�سة على :

واحلد الأدنى املطلوب من الدور املغاربي يف هذه املنطقة ،يجب �أال
يقل عما تقوم بها �إيران وتركيا فيها.

� – 1أهمية �إقامة بنية حتية للربط بني املنطقتني :

خال�صة القول �أن �أقطار احتاد املغرب العربي عليها �أن تعي الأهمية
الإ�سرتاتيجية للمجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ،و�أنها
اخلا�رصة الرخوة لها وعمقها الطبيعي واحل�ضاري ،و�إذا مل تكن هذه
الأقطار قادرة على و�ضع �سيا�سة موحدة اجتاه هذه املنطقة ،لتعرث
احتاد املغرب العربي وت�شتت نيات �أع�ضائه ،ف�إنها مطالبة بر�سم

من ال�رضوري اليوم لأقطار املغرب العربي� ،إقامة �شبكة من الطرق
الربية بينها مع دول غرب �إفريقيا ،لت�سهيل حركة الأ�شخا�ص والب�ضائع
بني املنطقتني ،وكذلك �إقامة ج�رس بحري فوق نهر ال�سنغال ،لزياد
كثافة التوا�صل بني املنطقتني.
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�سيا�سات واعية ب�شكل منفرد ،لال�ستفادة من �أهمية تلك املنطقة،
انطالقا من احلكمة القائلة « :ما ال يدرك كله ال يرتك جله» ،كما �أن
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا ،ال ينبغي �أن ينظر �إليها
بو�صفها منطقة غنية بالرثوات فقط ،و�إمنا ميكن لأقطار املغرب
العربي ،اال�ستفادة من جتربة االندماج التي قامت بها دول هذه
املجموعة ،باعتبارها من �أجنح جتارب االندماج يف القارة الإفريقية،
وكذلك اال�ستفادة من م�سرية بع�ض دولها اجتاه التحول الدميقراطي
ودخول بع�ضها بالفعل يف م�سل�سل دميقراطي ناجح .

4

التعجيل بقيام الوحدة العربية ،والق�ضاء على دولة �إ�رسائيل ،والدفع
بتنامي الإ�سالم ،ودعم الفل�سطينيني ،واحلد من الهيمنة الأجنبية –
خا�صة الغربية -يف �أفريقيا واملنطقة العربية .كما حاولت ليبيا -
دون جناحات ملمو�سة تذكر -يف �أن تنب�ؤا مكانة الدولة الفاعلة �أو
املحورية يف النظام الإقليمي العربي.
بعد تخلي جل القادة العرب عن م�ؤازرة ليبيا ،عمليا ولي�س خطابيا �أو
عاطفياً ،وعدم حتديهم الفعلي للح�صار اجلائر الذي طبق على ال�شعب
الليبي �أثناء حقبة الت�سعينيات من القرن املن�رصم ،ارت�أت القيادة
الليبية �إعطاء ظهرها لدعم فكرة امل�رشوع القومي العربي الذي كان
�ضمن �أهم الأهداف واملرتكزات الإ�سرتاتيجية يف ال�سيا�سة اخلارجية
الليبية .ما �سبق ،جعل ليبيا تبحث عن ف�ضاء بديل ،ولو تكتيكاً ،مما
�أدي بها �إىل تف�ضيل امل�سار الإفريقي.

ليبيــا وم�ساعــي الـتقــارب الـمغاربــي
الإفريـقــي
د� .أحمد علي الأطر�ش

ومما زاد يف ت�سارع وترية التحول الليبي لإفريقيا ،قيام القادة
الأفارقة بك�رس احل�صار على ليبيا والذي تكلل بقيام بع�ضهم بتحدي
علني لذلك والقيام برحلة جوية �إىل ليبيا رغم احل�صار اجلوي الذي
كان مفرو�ض على ليبيا حتت مظلة الأمم املتحدة .جاء ذلك التحرك
ا�ستناداً ملا مت االتفاق عليه يف قمة واقادوقو الأفريقية ( ،)1998حيث
مل يتهرب القادة الأفارقة من اتخاذ موقف فعال وحا�سم كما يفعل
القادة العرب عادة ويف مثل هذه الظروف حيث الإبقاء على ا�ستخدام
لغة التنديد وال�شجب املتعارف عليها يف قامو�س الدبلوما�سية
الر�سمية العربية.

متهيــد
من البديهي �أن يكون لليبيا دور متميز يف �سياق العالقات البينية
الإفريقية� .إن مكانة وموقع ليبيا اجليو�سرتاتيجي ،وتركيبتها
الدميوغرافية ،وارثها التاريخي واحل�ضاري الإن�ساين ،ناهيك عن
�إمكانيتها االقت�صادية الهائلة والت�أثري الكاريزمي لقيادتها ،ت�ؤهلها
لأن تلعب دورا حموريا وفاعال ،و�أن تكون كما تنعت «بوابة �أفريقيا»
املتو�سطية.
ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�صدد هو :هل قامت ليبيا
بامل�ساهمة يف تعزيز العالقات بني الدول املغاربية وباقي دول
القارة ال�سمراء ،وو�ضعها �ضمن �سلم �أولوياتها ؟ وهل عملت وبجدية
على ا�ستثمار مكانتها املتميزة على �أكمل وجه؟ نحاول من خالل
هذه امل�ساهمة �إلقاء نظرة على م�سار العالقات املغاربية -الأفريقية،
والتعرف –بقدر كبري من التحليل املو�ضوعي -على مدى تفاعل
ليبيا مع حميطها القاري وذلك من خالل الرتكيز على التفاعالت
الر�سمية احلا�صلة يف �إطارها اجلغرايف .ولكون الدول املغاربية تقع
جغرافي ًا يف القارة الإفريقية ،ولها روابط متعددة مع باقي دول
القارة ،وخا�صة دول اجلوار ،ف�إننا �سوف نتعر�ض للمو�ضوع من
زاويتني رئي�سيتني  :وهما م�سار التقارب الليبي الإفريقي متبوع ًا
مب�ساعي ليبيا لدفع التقارب املغاربي الإفريقي.

لقد �أثمرت جهود ليبيا يف م�ؤازرة �إفريقيا ،وب�شتى الو�سائل املمكنة،
عرفانا منها باجلميل ،يف طرح مبادرة لتفعيل العمل امل�ؤ�س�ساتي
الإفريقي .ففي � 1999/9/9صدر «�إعالن �رست» املت�ضمن موافقة
القادة الأفارقة على املبادرة الليبية وت�أ�سي�س الإحتاد الإفريقي
بدي ًال عن منظمة الوحدة الإفريقية بغية ت�رسيع االندماج يف القارة
ومتكينها من القيام بدورها ال�صحيح على ال�ساحة الدولية ،وخا�صة
على ال�صعيد االقت�صادي .ويف قمة دربان بجنوب �إفريقيا عام ،2002
�أعلن ر�سمي ًا عن قيام الإحتاد الإفريقي.
رغم �أن ليبيا من الدول التي �ساهمت ،كما ا�رشنا �سلفاً ،يف دعم
حركات التحرر الإفريقية �أبان حقبة الت�صدي لال�ستعمار ،وذلك
بكافة الو�سائل املتاحة� ،إال �أن هذا امل�ساعدات مل تتوقف بعد ذلك .لقد
حر�صت ليبيا على �أن يكون لها حلفاء يف القارة مما ا�ستوجب دعم
بع�ض الأنظمة وتقدمي يد العون لتغيري بع�ضها بذريعة كونها عميلة
لال�ستعمار.

الـتقــارب اللـيبــي الإفـريقــي
منذ قيام الثورة يف ليبيا عام  1969مل تكن �إفريقيا ت�شكل ب�ؤرة اهتمام
مبا�رش يف �أجندة �صناعة القرار يف ليبيا� ،إال �أن هذا ال ينفي حقيقة
�أن ليبيا كان لها دور بارز يف دعم حركات التحرر يف �أفريقيا �إبان
حقبة اال�ستعمار ،وما تالها من تداعيات متثلت يف م�ساعدة القوى
التحررية الأفريقية من الإطاحة بنظم �سيا�سية كانت تنعت بالعميلة،
ومن �صنيعة اال�ستعمار نف�سه.

عقب التوجه الليبي اجلديد نحو �أفريقيا تكاثف التعاون الليبي
الإفريقي على كافة ال�صعد .فعلى �سبيل املثال ال احل�رص ،عززت
ليبيا عالقاتها مع معظم الدول الإفريقية  -مبا فيها الدول املغاربية
– على امل�ستويني الثنائي واجلماعي حيث �أبرمت عديد اتفاقيات
التعاون .كما تدخلت ليبيا (كو�سيط) حماولة منها يف التو�صل �إىل
ت�سويات لعدد من املنازعات البينية الأفريقية ،ومن �أبرزها ما ح�صل
يف ال�سودان والكونغو الدميقراطية وال�صومال و�إفريقيا الو�سطى
واريرتيا و�إثيوبيا.

�أبان فرتة ال�سبعينيات من القرن املن�رصم ،متحورت �أهداف ال�سيا�سة
اخلارجية الليبية حول الت�شبث بنهج القومية العربية ،وامل�ستند �إىل
الفكر النا�رصي .وب�شئ من الدقة ،ميكن القول �أن الأهداف تركزت حول
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خا�صة ،ارت�أت ليبيا �إيجاد بدائل وقنوات تتيح التوا�صل والتقارب
حيث تكللت هذه امل�ساعي م�ؤخرا با�ست�ضافة القمة الثالثة
لالحتادين الأوروبي والأفريقي ،وبح�ضور ر�سمي من كافة الدول
املغاربيـة .لقــد تركــز اللقــاء الــذي عقـد فـي العا�صمـة الليبيـة
طرابلـ�س فـي  2010/11/30-29على ق�ضايا جوهرية وحيوية
�أبرزها الهجرة واحلكم الرا�شد والدميقراطية وحقوق الإن�سان
والتجارة والتكامل الإقليمي وتغري املناخ والطاقة والبحث العلمي
والف�ضاء .ومتخ�ض عن هذه القمة �إ�صدار وثيقة ختامية بعنوان
«�إعالن طرابل�س» ت�ؤ�رش �إىل انطالق مرحلة جديدة يف التعاون بني
القارتني ،بالإ�ضافة �إىل خطة العمل الثانية امل�شرتكة للفرتة من
� 2011إىل  ،2013مت�ضمنة العديد من البنود ذات ال�صلة بالق�ضايا
املطروحة يف جدول الأعمال والتي تعد دعامة �أ�سا�سية لتعزيز
م�سار التعاون بني القارتني.

ولتو�سيع دائرة نفوذها يف القارة ،قامت ليبيا بت�سخري �إمكانات
مادية �ضخمة �سواء عرب تقدمي امل�ساعدات املالية وبتحفيز القطاعني
العم واخلا�ص الليبيني على اال�ستثمار يف القارة ،حيث �شمل هذا
بالطبع الدول املغاربية� .أ�ضف �إىل ذلك ،املقرتح الذي طرحه الزعيم
الليبي معمر القدايف على القادة الأفارقة واملت�ضمن حتويل دول
القارة �إىل دولة احتادية وبقيادة موحدة حتت م�سمى «الواليات
املتحدة الإفريقية» .ولكن ،ولعدة معوقات جوهرية ،مل يتم التمكن
من تكري�س هذه الأطروحة عملياً .يف هذا ال�سياق ميكن الإ�شارة �إىل
�أن بع�ض القوى الإقليمية الإفريقية ،وخا�صة دولتي جنوب �إفريقيا
ونيجرييا ،غري متحم�سة بعد لقبول املقاربة الليبية بحجة �أن القارة
لي�ست م�ؤهلة للقيام بذلك وفق ظروفها الراهنة.

الـتقــارب الـمغاربــي الإفـريقــي
بعد االنتكا�سات التي حلقت بالعديد من املبادرات الإقليمية ،وخا�صة
�أثناء مرحلة ما بعد اال�ستقالل� ،شهدت الدول العربية يف فرتة
الثمانينيات من القرن املا�ضي بروز التنظيمات الر�سمية الفرعية �أو
اجلهوية .مل ميكن التجاور اجلغرايف فقط هو العامل الذي حفز على
ذلك ،بل كان للتماثل يف الأو�ضاع االقت�صادية والتناغم يف الر�ؤى
ال�سيا�سية بني بع�ض القيادات دور بارز يف ت�سهيل جت�سيد هذه الفكرة
على �أر�ض الواقع ،و�أبرز مثال على ذك جندها يف مكونات جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية .وبغ�ض النظر عن عن�رص الفاعلية
واال�ستمرارية ،خا�صة يف احلفاظ على الأمن الإقليمي امل�شرتك� ،إال
�أن هذا التحول جنم عنه ت�أ�سي�س جتمعات ر�سمية فرعية ومن �ضمنها
احتاد املغرب العربي.

مالحـظات ختاميــة
من خالل ما ورد يف هذه امل�ساهمة ،يبدو �أن ليبيا �ساهمت �إىل حد
كبري يف العمل على تعزيز ج�رس التوا�صل بني الدول املغاربية وباقي
الدول الإفريقية من خالل خلق قنوات للحوار والتعاون يف املجاالت
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك بني هذه الدول� .إن احلاجة املتزايدة
للتعاون امل�شرتك بني الدول املعنية يحتم على ليبيا الإ�سهام يف لعب
دور اكرب يف هذا ال�صدد ،ولعدة اعتبارات متت الإ�شارة لها يف م�ستهل
هذه الورقة� .إن احلاجة املا�سة لتكثيف اجلهود يرتكز على حقيقة
�أن املنطقة الفا�صلة بني دول املغرب العربي ودول �إفريقيا جنوب
ال�صحراء� ،أي منطقة ال�صحراء الكربى� ،أ�صبحت حمور اهتمام �إقليمي
ودويل نظراً لربوز وتنامي مكانتها كمعقل وممر �آمن للإرهاب
والهجرة غري القانونية والتهريب وغريها من عنا�رص التهديدات
والتحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

�أثناء مرحلة الت�سعينيات من القرن املا�ضي� ،أي حقبة توجه ليبيا
نحو �إفريقيا ،كان هناك نزوع ليبي نحو تعزيز التعاون على ال�صعيد
اجلهوي الإفريقي كمدخل �أو انطالقة لتفعل العمل امل�شرتك على
ال�صعيد القاري� .إن �أبرز املحطات الهامة يف تلك املرحلة ،قيام ليبيا
ب�إن�شاء تنظيم فرعي يعرف بتجمع دول ال�ساحل وال�صحراء�( ،أو كما
يعرف بتجمع �س �ص �أي�ضا) الذي ت�أ�س�س عام  ،1998وي�ضم حالي ًا يف
ع�ضويته  28دولة �إفريقية .الهدف من قيام هذا التجمع الر�سمي هو
تعزيز ال�سلم والأمن واال�ستقرار لغر�ض حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.
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«منطـقــة الـ�ساحـــل الإفريقــي و�أمــــن
الـمغــرب الـعربــي»
د� .أحمــد ادريــ�س

�إال �أنه من البد من الإ�شارة هنا �أن هذا التجمع ي�ضم يف
ع�ضويته اململكة املغربية لتمكينها من �أداء دورها على ال�ساحة
الإفريقية كونها لي�س ع�ضواً يف الإحتاد الإفريقي بعد ان�سحابها
الطوعي من ع�ضوية منظمة الوحدة الإفريقية (االحتاد الأفريقي
حاليا) منذ عام  ،1984وذلك لأ�سباب متعلقة ب�أ�سلوب تعامل
املنظمة مع ملف وجمريات اخلالف اجلزائري املغربي .كما
يجب التنويه �أن التجمع ي�ضم يف ع�ضويته كل الدول املغاربية
با�ستثناء اجلزائر.

ال�ساحل هو اال�سم العربي الذي �أطلقه امل�سلمون الفاحتون �أو النا�رشون
للإ�سالم يف �إفريقيا ،على خطّ التما�س بني احلافة اجلنوبية لل�صحراء
الكربى واحلافة ال�شمالية للغابات الإفريقية .وهو خطّ ميتد من
املحيط الأطل�سي غربا �إىل البحر الأحمر �رشقا ،على م�ساحة تناهز
ثالثة ماليني كيلومرت مربع .ويالم�س هذا اخلطّ ك ّل من ال�سنغال
وموريتانيا ومايل وبوركينافا�سو والنيجر ونيجرييا وت�شاد وال�سودان
واريرتيا .وملنطقة ال�ساحل الإفريقي اليوم معنى جييو�-سيا�سي
�أو�سع ،ي�أخذ بعني االعتبار كل الدول التي ت�شكل احلزام احلدودي
لل�صحراء الكربى� ،أي ب�إ�ضافة دول ال�شمال الإفريقي ،وخا�صة منها
دول املغرب العربي.

وحماولة يف ر�أب ال�صدع وت�ضييق الهوة املت�صل بالعالقات
املغاربية الأفريقية ب�شكل عام والعالقات املغاربية البينية ب�صفة

لذلك تع ّد منطقة ال�ساحل الإفريقي من �أكرث املناطق املفتوحة �ش�ساعة
يف العامل ،مب�ساحة تفوق ت�سعة ماليني كيلومرت مربع.
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بقيمة تناهز املليارين من الدوالر) قادمة خا�صة من جنوب القارة
الأمريكية ،بهدف حتويلها �إىل مق�صدها الرئي�سي املتمثل يف ال�سوق
الأوروبية ،ي�ؤدي دون �شك �إىل حتويل منطقة املغرب العربي �إىل
م�سلك رئي�سي لتهريب املخدرات نحو �شمال املتو�سط ،و�إىل �سوق
فرعية لال�ستهالك.

التحديات الأمنية املرتبطة مبنطقـة ال�ساحـل الإفريقـي
رغما عن �ش�ساعة هذه املنطقة وموقعها املحوري ،فهي ،و�إىل ما�ض
غري بعيد ،مل تكن ت�ست�أثر ب� ّأي اهتمام دويل �أو �إقليمي وا�سع ،با�ستثناء
تدخل املنظمات الدولية للإغاثة يف حاالت املجاعة الكربى .فهي
تعترب تقليديا ،منطقة عبور وم�سالك جتارية «�آمنة» بني ال�شمال
واجلنوب ،مع بع�ض الب�ؤر للتوتر وبع�ض النزاعات املحلية التي ال
تهدد املنطقة ب�أ�رسها كالنزاع يف ال�صحراء الغربية و�رصاع الطوارق
مع ال�سلطة املركزية يف النيجر ومايل ،كما عرفت فرتات من ال�رصاع
اخلافت �أحيانا و ال�ساخن �أحيانا �أخرى ،بني فرن�سا وليبيا على النفوذ
فيها.

ومن جهة ثالثة ف� ّإن ارتفاع عدد املهاجرين ال�رسيني الذين يعربون
ال�صحراء من �أجل التوجه �إىل �أوروبا عرب الف�ضاء املغاربي� ،أ�صبح
ي�شكل بالن�سبة ل�سلطات الدول املغاربية املعنية حتديا اجتماعيا
و�أمنيا هاما .ويرتاوح عدد املهاجرين ال�رسيني الوافدين �سنويا على
منطقة املغرب العربي بني املائة واملائة وع�رشون �ألف مهاجر،
يتجه ثلثيهم �إىل ليبيا التي يعي�ش فيها اليوم بني مليون ومليون
ون�صف من ه�ؤالء املهاجرين ،فيما يتجه الثلث الباقي �إىل كل من
املغرب واجلزائر وموريتانيا ،و�أحيانا �إىل تون�س .ولقد �أدت عوامل
عديدة �إىل ا�ستقرار ه�ؤالء املهاجرين مبنطقة املغرب العربي ،رغما
متثُل هدفهم الأ�سا�سي يف التحول �إىل الأرا�ضي الأوروبية.
عن كون َ
فت�شديد احلرا�سة على احلدود والتعاون بني �ضفتي املتو�سط يف جمال
وحول املنطقة
املراقبة البحرية� ،ضيق اخلناق على �شبكات التهريب ّ
املغاربية تقريبا من منطقة عبور للهجرة من جنوب ال�صحراء �إىل
منطقة مق�صد.

�إال �أن القيمة الإ�سرتاتيجية الدولية للمنطقة قد تغريت ب�شكل جذري
يف ال�سنوات الأخرية ،وميكن تف�سري ذلك على الأقل با�ستح�ضار
�سببني :
يرتبط ال�سبب الأول ب�أهمية حجم الرثوات املعدنية من كل الأنواع
املتوفرة يف املنطقة  :نفط ،ذهب ،ف�ضة ،ف�سفاط ،ما�س ،حديد ،نيكل،
زينك ،بوك�سيت ،يورانيوم ،بلوتونيوم ،كوبالت ،مانغناز وغريها من
املعادن النادرة .كما �أن ا�ستغالل الرثوات النفطية الهامة يف الإقليم
ال�ساحلي� ،أ�صبح واقعا ملمو�سا يف ت�شاد مثال التي ت�صدر حاليا
� 200ألف برميل يوميا ،كما �أن عمليات احلفر اجلارية يف �صحراء
مايل تنب�ؤ بنتائج م�شجعة ،وتتميز النيجر بكونها ثالث م�صدر
ملعادن اليورانيوم بعد ا�سرتاليا وكندا .كما �ست�ضل اجلزائر �أهم
م�صدر للغاز يف املنطقة ..كما من املتوقع �أن يتحول غرب �أفريقيا
يف املدى القريب �إىل مناف�س جدي للخليج العربي من حيث املوارد
النفطية ،مما عزز اهتمام القوى الدولية به .خا�صة و� ّأن ه�شا�شة النظم
ال�سيا�سية يف هذه املنطقة و�ضعف ال�سلطة املركزية فيها جعل الدول
ال�ساحلية غري قادرة من جهة على حتقيق تنمية جمتمعاتها وال على
توفري متطلبات العي�ش الكرمي ملواطنيها ،وال على ت�أمني الإمدادات
من الطاقة واملواد الأولية التي حتتاجها الدول ال�صناعية.

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل � ّأن «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي»
كما يراها عدد من املالحظني ،تلعب دورا ال ي�ستهان به يف كل
هذه املجاالت جمتمعة ،حيث �أ�صبحت املنظمة الإرهابية ،و ح�سب
العديد من الدار�سني لق�ضايا الإرهاب� ،أقرب �إىل التنظيم الإجرامي
القائم على عمليات التهريب مهما كان نوعها �سواء تعلقت
باملخدرات �أو بال�سالح �أو بالب�رش ،واقت�صار ن�شاطها الإرهابي
الفعلي على القيام �أحيانا وكلما �سنحت الفر�صة با�ستهداف
م�صالح الدول الغربية من خالل القيام بخطف الرعايا ،خا�صة
من الأوروبيني.
�إ ّال � ّأن «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» ورغم ما يبدو من طغيان
الطابع الإجرامي على ن�شاطها احلايل� ،أي منذ �أن ا�ستقرت يف منطقة
ال�ساحل الإفريقي ،ف�إن ذلك ال ي�شكل هدفا يف ح ّد ذاته ،و�إمنا و�سيلة
متكن التنظيم من توفري التمويل الالّزم لعمليات �إرهابية م�ستقبلية.
كما �أن موا�صلة ا�ستقطاب التنظيم لعنا�رص جديدة يتم بالدرجة
الأوىل على �أ�سا�س العقيدة اجلهادية ،ونف�س تلك العقيدة هي التي
تدفع املقاتلني العرب والأفارقة ،خا�صة �أولئك الذين يعودون من
دول كالعراق� ،أفغان�ستان وباك�ستان� ،إىل االلتحاق مبنطقة ال�ساحل
الإفريقي وتعزيز �صفوف «القاعدة» هناك ،وهم الذين دربتهم احلرب
تدريبا ال ي�ستهان به ،خا�صة يف جمال القتال داخل املدن ،وهي
خربة يخ�شاها اليوم كل اخلرباء الأمنيني.

�أما ال�سبب الثاين ،وهو كذلك لي�س ببعيد عن ه�شا�شة و�ضعف الدولة،
فيتمثل يف حتول �صحراء ال�ساحل الإفريقي �إىل قاعدة رئي�سية
للإرهاب ،وذلك بعد �أن حولت اجلماعات الإرهابية اجلزائرية
خا�صة والتي �أحلقت نف�سها بتنظيم القاعدة ،مركز ن�شاطها وا�ستقرت
بال�صحراء حتت ت�سمية «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» .كما
�أ�ضحت املنطقة كذلك ف�ضاء رئي�سيا لتجارة املخدرات وال�سالح
والهجرة ال�رسية واالجتار يف الب�رش.
ويعترب هذا املعطى ،ال حمالة من �أهم التحديات املهددة لأمن املغرب
العربي وذلك من جهة  :ل ّأن الغاية الأ�سا�سية والأ�صلية للتنظيمات
الإرهابية اجلهادية امل�ستخدمة للخطاب الديني الإ�سالمي لتربير
�أعمالها هو ا�ستهداف الأنظمة العربية املحلية من �أجل الإطاحة بها
و�إقامة الدولة الإ�سالمية على الأر�ض العربية.

حولّ تنظيم «القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» ومنطقة
ك ّل هذا َ
ال�ساحل الإفريقي ،ب�شكل ج ّدي �إىل �أحد العنا�رص الأ�سا�سية يف
اال�سرتاتيجيات الأمنية الغربية� ،أمريكية كانت �أو �أوروبية �أو بالن�سبة
للحلف الأطل�سي.

من جهة ثانية ف� ّإن ا�ستخدام �صحراء ال�ساحل الإفريقي يف تهريب
املخدرات بكميات متزايدة (حوايل خم�سني طن من الكوكايني �سنويا
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املتخ�ص�صة  .ومن �ضمن مظاهر ال�رشاكة يف هذا ال�صدد املناورات
مت تنظيمها يف �شهر ماي من هذه ال�سنة ،والتي
الع�سكرية التي ّ
�شاركت فيها  15دولة من املنطقة من بينها املغرب واجلزائر.

حتــ ّدي التدخـل اخلارجـي و�ضـرورة التن�سيــق الأمنــي

� ّإن االهتمام الغربي مبنطقة �صحراء ال�ساحل الإفريقي ،على ال�صعيد
الأمني ،ت�أتي �أ�سا�سا يف �إطار احلرب على الإرهاب التي تقودها
الواليات املتحدة الأمريكية منذ تعر�ضها لهجمات احلادي ع�رش
من �سبتمرب  .2001ففي هذا الإطار قررت الإدارة الأمريكية برائ�سة
بو�ش الإبن يف نهاية �سنة � 2006إن�شاء «القيادة الع�سكرية الأمريكية
اخلا�صة ب�إفريقيا ،الأفريكوم» ( )AFRICOMالذي �أعلنت عن تكوينه
ر�سميا يف فرباير  2007وبد�أ يف العمل الفعلي يف فاحت �أكتوبر ،2008
انطالقا من مدينة �شتودغارت الأملانية ،مقر القيادة الع�سكرية
اخلا�صة ب�أوروبا .وهو مقر م�ؤقت يف انتظار �أن تتم ا�ست�ضافته من
قبل �أحد الدول الإفريقية.

هذه املظاهر من «التعاون» الأمني ،ال تخفي رغبة دول املنطقة،
خا�صة يف املغرب العربي ،يف االحتفاظ بزمام الأمور وعدم ترك
املجال مفتوحا للقوى اخلارجية وحدها .فرغم احلاجة امللّحة لهذه
القوى اخلارجية ،بالنظر �إىل طاقاتها ال�ضخمة ،وقدرتها التكنولوجية
يف املراقبة عن بعد� ،إىل غري ذلك من الو�سائل اال�ستخباراتية
والع�سكرية املتطورة ،ف�إن املحافظة على ال�سيادة الوطنية يظل �أ�ش ّد
�إحلاحا .فكثريون هم الذين يعتربون � ّأن التعاون الأمني مع القوى
اخلارجية ال يخدم �إ ّال م�صلحة هذه القوى ،التي ت�سعى من خالل
تواجدها الع�سكري املكثف ،وبعلّة حماربة الإرهاب� ،أن ت�سيطر على
م�صادر القرار الوطنية املحلية ،و�أن ت�ضمن بالدرجة الأوىل م�صاحلها
االقت�صادية من خالل ت�أمني �إمدادات الطاقة (ت�أمني �أنبوب الغاز
ال�ضخم مثال الذي �سوف يربط بني نيجرييا و�أوروبا عرب اجلزائر)
وحاجياتها من املعادن يف منطقة تزخر بالرثوات من هذا النوع.

ويعترب �إن�شاء «الأفركوم» خطوة حا�سمة و دالّة على رغبة �أمريكية
�صارمة يف التواجد الع�سكري الفعلي فوق الأرا�ضي الإفريقية ،وهو
ما ترف�ضه رف�ضا �صارما �أغلب الدول املعنية .فقبل ذلك �ساعدت
الواليات املتحدة ،يف �إطار حربها على الإرهاب ،على تدريب فرق
من جيو�ش دول ال�ساحل على مكافحة الإرهاب ،و ذلك �أوال يف �إطار
ما يعرف ب» مبادرة دول ال�ساحل ملكافحة الإرهاب» (Pan Sahel
 )Initiativeالتي �أطلقتها يف بداية  ،2003ثم بعد ذلك وانطالقا من �سنة
 2005يف �إطار ما يعرف ب» مبادرة مكافحة الإرهاب ما بني الدول
املطلّة على ال�صحراء» ( Trans-Saharan Counter-terrorism
مت فيها �إحلاق دول املغرب
 ))Initiative (TSCTIوهي املبادرة التي ّ
تظم فقط دول احلافة اجلنوبية
العربي باملبادرة ال�سابقة التي كانت ّ
لل�صحراء.

من هنا ت�أتي �أهمية التن�سيق الأمني املحلي� ،أي بني الدول املعنية
فقط دون غريها .وهو ما حتاول اجلزائر القيام به مثال ،حيث �أن�ش�أت
مركز قيادة �إقليمي يف مترنا�ست بهدف تن�سيق حتركات جي�شها مع تلك
التي تقوم بها جيو�ش كل من موريتانيا ومايل والنيجر .كما �شهدت
هذه املنطقة من ال�صحراء اجلزائرية اجتماعات يف نهاية �سبتمرب من
هذه ال�سنة ملجل�س ر�ؤ�ساء �أركان اجلزائر ومايل وموريتانيا والنيجر،
بهدف «و�ضع �إ�سرتاتيجية موحدة ملكافحة الإرهاب واجلرمية
املنظمة» ،بح�سب ن�ص بيان وزارة الدفاع اجلزائرية.

ويبدو �أن بع�ض دول املغرب العربي ت�سعى من �أجل �أن يكون لها دورا
فعاال يف هذه الإ�سرتاتيجية الأمريكية ،فيبدو � ّأن املغرب مثال عر�ض
ّ
من جهته �أن يكون مقر القيادة الع�سكرية الأمريكية اخلا�صة ب�إفريقيا
فوق �أرا�ضيه ،كما يبدو �أي�ضا �أن» اجلزائر قبلت برتكيز قاعدة جوية
لطائرات التج�س�س يف مترنا�ست من �أقاليمها اجلنوبية.

�إ ّال �أن التن�سيق الأمني ،وهو الذي تعتربه كل الأطراف ،العن�رص
اجلوهري للنجاح يف التغلب على التحديات الأمنية التي تواجهها
املنطقة ،ي�ستدعي ال حمالة جتاوز اخلالفات التي تهيمن على
عالقات بع�ض اجلريان ،والتي ت�ؤدي �إىل �إق�صاء هذا الطرف �أو ذاك
من �إ�سرتاتيجية التن�سيق املطلوبة ،فتغدو بال�رضورة فا�شلة.

ويف �إطار برامج عمل «الأفريكوم» مت منذ �سبتمرب � 2008إطالق عملية
« حرية م�ستدامة يف منطقة ال�صحراء» (Enduring Freedom Trans
 )Saharaوهي عملية ت�ستهدف �أ�سا�سا و�ضع �رشاكة ملحاربة «تنظيم
القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي» ت�شارك فيها كل دول املعنية
وت�سمح بتواجد بع�ض العنا�رص من الفرق الع�سكرية الأمريكية

تدمر بع�ضها
فالإق�صاء املتبادل يقود حتما �إىل خطط متناف�سة
ّ
البع�ض ،وت�ؤول �إىل ظهور حماور مت�صارعة .وهو ما ال يخدم م�صلحة
�أوطاننا ،ويفتح الباب على م�رصاعيه �أمام التدخل الأجنبي الذي
مفر منه.
ي�صبح عندها ال ّ
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جممـوعــــة الـخبــــراء الـمغاربييـــــن
جمموعة اخلرباء املغاربيني هي جمموعة ت�ضم عددا من الأ�ساتذة املغاربيني امل�ؤمنني بفكرة اندماج املغرب
العربي وبوحدة ق�ضاياه ،تكونت يف �إطار التعاون بني مركز الدرا�سات املتو�سطية والدولية وم�ؤ�س�سة كونراد
�أدين�آور.
قار ميثل النواة املركزية للم�رشوع وحمركه الأ�سا�سي ،يلتحق به كلما اقت�ضت
هذه املجموعة تت�ألف من فريق ّ
احلاجة وح�سب املوا�ضيع الذي يتم التطرق �إليها ،عددا من الدار�سني املخت�صني يف املجال.
ويهدف الفريق من خالل عمله �إىل �إ�صدار ورقة بحثية تركّ ز على ق�ضية من الق�ضايا التي تهم املغرب
العربي �سواء تعلقت بالعالقات البينية بني �أقطاره �أو مبكانة هذه املنطقة يف حميطها الإقليمي
والدويل.
�إن فريق اخلرباء املغاربيني هو فريق م�ستقل ال يعبرّ ب� ّأي حال من الأحوال عن � ّأي موقف ر�سمي ل ّأية جهة
احلث على التفاهم والدفع �إىل احلوار يف جميع املجاالت �إىل جتاوز كل ما من
كانت ،وهو ي�سعى من خالل ّ
�ش�أنه �أن يعرقل م�سرية بناء املغرب العربي �أو احلطّ من مكانته.

�أع�ضـــاء الــمجموعــــة
�أحمــد �إدريــ�س

والدولية
مدير مركز الدرا�سات املتو�سطية
ّ
ahmdriss@gmail.com

�أحمــد الأطــر�ش

احممــد مـالكـي
وال�سيا�سية
مدير مركز الدرا�سات الد�ستورية
ّ

جامعة القا�ضي عيا�ض  -مراك�ش
mhammedmalki@yahoo.fr

ال�سيا�سية
�أ�ستاذ العلوم
ّ
جامعة الفتح  -طرابل�س  -ليبيا

ديــدي ولــد الـ�سالــك
رئي�س املركز املغاربي للدرا�سات
اال�سرتاتيجية
ّ

�أ�ستاذ وباحث
اجلزائر

didisaleck@yahoo.fr

ahmedalatrash@hotmail

عبــد الـنــور بــن عنتــر

نواك�شوط  -موريتانيا

E D I T I O N S

abdennour.benantar@gmail.com
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