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الإطار العام
د. احممد مالكي

يف  الأ�سا�سية  املعطيات  من  جملة  من  الورقة  تنطلق 
مقاربة مكانة البالد املغاربية يف الإ�سرتاتيجيات الدولية 
الراهنة. فمن جهة، ثمة ما ي�سبه الإجماع على حمدودية 
العربي  املغرب  تقليديًا  ربطت  التي  ال�رشاكات  اأنواع 
الُع�رشية  النقدية حل�سيلة  القراءات  اأكدت  باأوروبا، حيث 
الأولى لتفاقية بر�سلونة ]1995ـ2005[ على توا�سَع نتائج 
القت�سادية  امل�ستويات  على  الأورومتو�سطية  ال�رشاكة 
والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية، كما مل ُتقق »�سيا�سة 
اجلوار« التي اأعقبتها التاأثريات الإيجابية املرُجَوة منها، 
�سفتي  بني  امل�سغرة  للحوارات  ح�سل  نف�سه  والأمر 
املتو�سط ]05+05 على �سبيل املثال[. وُتالحظ الورقة، من 
جهة اأخرى، اهتمامًا اأمريكيًا مت�ساعداً ببالد املغرب، اإلى 
الأوروبية  القوتني  تناف�سًا بني  اإليه بح�سبه  ُينظر  قد  حد 
»كنيدي« خالل  الرئي�س  ولية  منذ  اأن  علمًا  والأمريكية، 
اخل�رشاء«،  »الثورة  �سعاُر  ُرِفع  املا�سي  القرن  �ستينيات 
يف اإ�سارة اإلى جعل املغرب العربي مدخاًل لتو�سع التواجد 
هذا  مقابل  لكن  الإفريقية.   الأقطار  عموم  يف  الأمريكي 
التي  املنطقة  �سورَة  املغاربية  البلدان  تقدم   ، املعطى 
الأدنى  احلد  على  املحافظة  اخلم�سة  مكوناتها  على  َعزَّ 
من التن�سيق والتعاون امل�سرتك التي يجعلها قادرًة على 
خلق درجة من التوازن بني التدافع الدويل نحو ربوعها 
ومتطلبات ال�سيادة الوطنية والأمن اجلهوي امل�سرتك بني 
املغاربية  البالد  تبدو  ذلك،  من  دولها.والأكرث  خمتلف 
الإ�سرتاتيجية  التفاعالت  ُحيال  نف�سها  على  منق�سمًة 
بال�سعي  الأمر  تعلق  �سواء  منطقتها،  يف  ترت�سم  التي 
بالطرف  عالقتها  يف  متميزة  �سيغة  انتزاع  اإلى  احلثيث 
الأوروبي ]�سيغة الو�سع املتقدم بالن�سبة للمغرب، ورمبا 
لحقًا لتون�س[، اأو النتقال اإلى مرحلة نوعية يف �سلتها 
للتبادل  مناطق  ]خلق  الأمريكية  املتحدة  بالوليات 
التفكري  حتى  اأو  والع�سكري[،  الأمني  والتن�سيق  احلر، 
لل�سني  املتنامي  الإهتمام  مع  الإيجابي  التعاطي  يف 
اإلى  البلدان املغاربية  باملنطقة. ويف كل احلالت تفتقد 
قاعدة احلد الأدنى من ال�رشوط التي ت�سعفها يف التفاعل 
َحَكمت  التي  اجلديدة  اجليوا�سرتاتيجية  التوجهات  مع 
العامل بعد نهاية احلرب الباردة واأحداث احلادي ع�رش من 
�ستنرب 2001، ومن الوا�سح جداًّ اأن الزمن املنظور ل يحمل 
ما يكفي من املوؤ�رشات لإقناع املتاِبع لتطورات املنطقة 

اإلى  املغاربية بوجود فر�س فعلية لإعادة الروح والقوة 
امل�رشوع املغاربي، كما لي�س هناك احتمالت لإمكانية 

َحلَحَلة الو�سع املغاربي  يف اجتاه ما هو اأف�سل.

1 ـ المتداد الأمريكي يف املنطقة     
الأخري  العقد  العربي، حتى حدود  مل تكن منطقة املغرب 
من القرن الع�رشين، نقطَة جذب بالن�سبة للوليات املتحدة 
م�ستهل  خالل  حمدودة  تركات  فبا�ستثناء  الأمريكية، 
يف  لالأمريكيني  خا�س  ح�سور  ي�سجل  مل  الأربعينيات 
يف  اأ�سا�سية  دائرة  العربي  املغرب  �سكل  واإن  املنطقة، 
احلرب  بعد  ملا  اجلديدة  اجليواإ�سرتاتيجية  التوجهات 
الباردة  احلرب  مفهوم  تداول  وبداية  الثانية،  العاملية 
على �سعيد اخلطاب الدويل. لذلك، يرجع تاريخ الهتمام 
اجلديد واملتزايد للدبلوما�سية الأمريكية باملغرب العربي 
اإلى اأواخر ت�سعينيات القرن املن�رشم، حني اجتمع وزراء 
واملغرب  واجلزائر  تون�س  من  كل  يف  واملال  القت�ساد 
يف  اإيزنت�ستات«  »�ستيوارت  نظريهم  مع  وموريتانيا 
وا�سنطن يف العام 1998 على هام�س اأ�سغال البنك الدويل، 
وتبادل  ال�ستثمارات  لتكثيف   خطة  �سياغة  اإلى  و�سعوا 
الب�سائع، والنظر يف اإمكانيات اإن�ساء مناطق للتبادل احلر، 
وزير  وكيل  بزيارة  املمار�سة  �سعيد  على  ُترجم  ما  وهو 
»اإيزنت�ستات«  القت�سادية  لل�سوؤون  الأمريكية  اخلارجية 
اإلى تون�س يف يونيو 1998، ُمعلنًا اإقدام بالده على اإقامة 
من  جزءاً  املنطقة  باعتبار   ، مغاربية  ـ  اأمريكية  �رشاكة 

الأمن وال�سالم يف البحر الأبي�س املتو�سط.
العربي  املغرب  مع  الأمريكية  ال�رشاكة  م�رشوع  ينطوي 
تقليديًا  التي جمعت  امل�ساريع  على عنا�رش خمتلفة عن 
الأوروبية[،  القت�سادية  ]اجلماعة  باأوروبا  املنطقة 
عام  الأوروبي”  »الإتاد  �سيغة  اإلى  النتقال   حني  اأو 
1993. فبينما ظلت العالقات املغاربية الأوروبية �سجينة 
التعاون  اتفاقيات  من  الأول  اجليل  منذ  الثنائي  الطابع 
على  الأمريكي  امل�رشوُع  ينبني  ال�ستينيات،  اأواخر 
�س على  اإقامة حوار دوري موؤ�سَّ  : اأهمها  مقومات جديدة 
قواعد ملمو�سة بني كبار امل�سئولني يف الوليات املتحدة 
املغرب،  اجلزائر،  الثالث:  املغاربية  والدول  الأمريكية 
مع  التعامَل  امل�رشوُع  يروم  ال�سدد  هذا  ويف  وتون�س، 
املنطقة املغاربية كف�ساء متكامل ، الأمر الذي يف�رش قوَل 
»لذلك،   : »اإيزن�ستات«  القت�ساد  يف  الأمريكي  امل�سئول 
مبكانة  ال�رشاكة  م�رشوع  يف  اخلا�س  القطاع  يحظى 
رياديًا  �سيلعب دوراً  الأمريكيني،  خا�سة، لأنه يف تقدير 
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يف املدى واملتو�سط والبعيد، الأمر الذي جعل الت�سديَد على الإ�سالحات 
ر اأولويات م�رشوع ال�رشاكة مع  الهيكلية لالقت�ساديات املغاربية، تت�سدَّ

الوليات املتحدة الأمريكية..«.   

2 ـ الدور التقليدي الأوروبي
مقابل الدور املتزايد لالأمريكيني يف املنطقة املغاربية، ازدادت تخوفات 
ُتعدُّ  منطقة  يف  املت�ساعد  الأمريكي  التواجد  من  وتربمهم  الأوروبيني 
تقليديًا دائرة نفوذ بالن�سبة لعالقاتهم الثنائية واجلماعية، حيث نظروا 
اإلى امل�رشوع على اأنه اإ�سافة اإلى كونه عّزَز الوجود الأمريكي يف ف�ساء 
و�سلت كتلته الدميغرافية قرابة الت�سعني مليون ن�سمة، ورمبا �ستت�ساعف 
ِع  يف اخلم�س ع�رشة �سنة املقبلة، �سمَح اأي�سا، منذ بداية الت�سعينيات، بتو�سُّ
معدلت املبادلت، كان للجزائر احلظ الأوفر منها. فعلى �سبيل املثال، 
اأبرمت �رشكة »�سونرتاك” للنفط والغاز عقود ا�ستغالل وا�ستثمار مع �ست 
القانون اجلزائري  تاريخ دخول  اأي   ،1991 اأمريكية يف خريف  �رشكات 
حول المتيازات النفطية حيز التنفيذ، لت�سل ال�ستثمارات الأمريكية يف 
حقل اإنتاج النفط والغاز الثالثة مليارات دولر.. بيد اأن اأهم �سفقة هي 
تلك التي اأبرمت مع �رشكة »بيكتيل« الأمريكية املتخ�س�سة يف بناء خط 
ـ  العربي  امُل�سمى »خط املغرب  اأوروبا  الغاز اجلزائري نحو  اأنابيب نقل 
اأوروبا«.. واحلال اأنه يحق لهذه ال�رشكة، مبقت�سى العقد اأعاله، ال�سيطرة 
على تدفق الغاز نحو اأوروبا على واجهتي اإ�سبانيا عرب املغرب واإيطاليا 
دفع  قوة  اإلى  املغاربية  الأوروبية  العالقات  تتاج  لذلك،  تون�س.  عرب 
جديدة، �سمتها الأ�سا�س اإعادة �سياغة مفهوم ال�رشاكة على تفكري مغاير 
من �ساأنه خلق �رشوط نوعية تعمق املكت�سبات احلا�سلة بني الطرفني منذ 
اأربعة عقود، وتعطي للتعاون م�سامني اأكرث تنويعًا و�سمولية. فاملالحظ 
اأن هناك حر�سًا قويًا من جانب اأوروبا على الرتكيز على اجلانب الأمني، 
حا�سل  هو  كما  �سواه،  دون  خلدمته  الأخرى  الأبعاد  وتوظيف  وتطويع 
قانونية  اإ�سكاليات  من  عنها  يتفرع  وما  الهجرة  ق�سية  يف  بو�سوح 
العربية  العالقات  اأخرى يف  ملفات  اإن هناك  ثم  واجتماعية.  و�سيا�سية 
الأوروبية عمومًا ، والأوروبية املغاربية تديداً، لعبت دوراً مهمًا وخطرياً 
ل �سفتي املتو�سط اإلى اأر�سية م�سرتكة قادرة  يف احلدِّ من  اإمكانيات تو�سُّ
اإلى ما هو اأف�سل، يتعلق الأمر بق�سية فل�سطني وم�سارات  على النتقال 

ال�رشاع العربي الإ�رشائيلي
الأمريكي  امل�رشوع   اإلى  املغاربيون  بياُنُه،ينظر  �سلف  ما  تاأ�سي�سًا على 
املقرتح بقدر كبري من التباين  والختالف . فبينما يرى البع�س اأنه لي�س 
�رّشاً، واأن اأمام املنطقة التي تعرثت يف بناء عالقات متوازنة وجمدية مع 
اأوروبا منذ عقود، فر�س تو�سيع مبادلتها ، ومَل ل ال�ستفادة من التناف�س 
بني الأمريكيني والأوروبيني لتعزيز قدراتها التفاو�سية ،  يذهب اآخرون 
اإلى اأن املغاربيني الذين مل يتوفقوا يف خلق �رشاكة مع اأوروبا ـ املنطقة 
الأكرث  قربًا منهم والأقدم تاريخيًا ـ كيف ي�سبح ممكنًا لهم النجاح يف 
اأطل�سي بكامله، ناهيك عن �سعف تاريخ  م�رشوع يف�سلهم واإياه حميط 
املغرب  بناء  �سوؤال  يبقى  النظرتني  َحدِّ  بني   اأن  غري  الطرفني،  عالقات 
العربي وارداً ومطروحًاً . فهل تتاأتى ال�ستفادة من التناف�س الأوروبي ـ 
الأمريكي واإتاد املغرب العربي يف غيبوبة منذ اأكرث من  خم�س ع�رشة 
�سنة؟. األي�س من الأجدى التفكري يف بناء الذات  وتقوية مناعتها حل�سن 
تدبري العالقة مع الآخر وال�ستفادة امُلجدية من عطاءاته؟، اإن املقاربة 
املغاربيني  بتحفيز  الكفيلة  هي  الهوية  ل�سوؤال  وال�رشيحة  املو�سوعية 
واقعًا  ل  لال�ستفادة  فر�سُة  الأمريكي  الأوروبي  التناف�س  تويل  على 
احل�سور  اأكان  �سواء  الأمر،  يف  بينهم.فالأخطر  والفتنة  الفرقة  لزرع 

اخلا�رَش  اأن  الأدوار،   يف  وتبادًل  تكاماًل  اأم  تناف�سًا  الأوروبي  الأمريكي 
ما  وهو  وجمتمعات،  دوًل  املغاربية  املنطقة  �سك  دون  �سيكون  الأكرب 
يدعو بال�رشورة اإلى اإعادة التفكري يف ال�سبل الواقعية والعقالنية لتن�سيط 
اإعادة  الفكرة املغاربية، وَحفز الفاعلني ال�سيا�سيني و�سناع القرار على 
العتبار اإلى امل�رشوع املغاربي، بح�سبه ال�سبيل الأ�سمن لإخراج املنطقة 

ي القوتني الأمريكية والأوروبية.          من َفكَّ

3 ـ التطلع ال�سيني 
لي�س لل�سني تواجداً قدميًا يف بالد املغرب، بل تتطلع، منذ اأن انتبهت اإلى 
الأهمية الإ�سرتاتيجية لإفريقيا، لأن يكون لها ح�سور اقت�سادي وجتاري 
يف املنطقة، وهذا ما يف�رش نوعية امل�ساريع التي تربطها ببع�س الدول 
املغاربية، كما هو حال اجلزائر تديداً. واحلقيقة اأن دخول ال�سني دائرَة 
، وال�ستثمار، والتجارة، ينُظُمه  البحث عن موقع يف ميادين القت�ساد 
منطق يختلف اإلى حد بعيد عن املنطق الذي َحَكَم تقليديًا �سلوك اأوروبا، 
اأو الذي يوؤطر روؤية الوليات املتحدة الأمريكية ملا يجب اأن تكون عليه 
ال�سني لي�ست  اأن  الدولية. فمن املعروف  اإ�سرتاتيجيتها  بالد املغرب يف 
اأوروبا، كما لي�ست قوًة قائدًة للعامل مثل  ا�ستعماريًا، كما هو حال  بلداً 
اإلى  لدخولها  يكون  قد  لذلك،  معًا.  احلالتني  عن  خمتلفة  اإنها  اأمريكا. 
املغرب العربي فوائد متبادلة بني الطرفني، اإن متكنت البالد املغاربية 
من ال�ستثمار الأمثل لتنويع عالقاتها، كما هو احلال مع ال�سني، واآ�سيا 
يف  لها  نظرياً  جند  ل  مبيزة  اأخرى،  جهة  من  ال�سني،  تنفرد  ثم  عمومًا. 
بعدم  تتعلق  الأمريكية،  واملغاربية  الأوروبية  املغاربية  العالقات 
بل  اخلارجية،  �سيا�ستها  يف  الإيديولوجي  اأوالُبعد  العامل  ترجيحها 
والتجاري،  القت�سادي  للعامل  واأمريكا،الأولويَة  لأوروبا  ُتعطي،خالفًا 
وهو ما يف�رش �رشعَة امتدادها يف العديد من املناطق يف العامل، ومنها 
اإفريقيا على �سبيل املثال. فمن موؤ�رشات تزايد احل�سور ال�سيني يف بالد 
املغرب، حجم التعاقدات التي �سمحت لها بالعمل وال�ستثمار يف جمال 
اإلى   ، ال�سلع  وت�سويق  وترويج  مثاًل[،  ال�سيارة  ]الطرق  التحية  البنيات 
الوطني  اأنتاجها  وت�سيب  املغاربية  الداخلية  الأ�سواق  ُتغرق  كادت  حد 
بالك�ساد، الأمر الذي يتطلب م�ساَحبًة يقظًة من قبل احلكومات املغاربية 
يف  الوفرة  بني  العالقة  لرت�سيد  الخت�سا�س  ذات  العمومية  وال�سلطات 

العر�س ال�سيني و�رشورات ت�سجيع الإنتاج الوطني. 

املغرب العربي يف الإ�سرتاتيجية 
الأوروبية 

د. اأحمد ادري�س

ل يوجد �سّك حول املكانة الإ�سرتاجتية التي يحتلها املغرب العربي يف 
منطقة املتو�سط و خا�سة يف احلو�س الغربي منه، فاملغرب العربي هو 
اإلى العامل العربي  بوابة اإفريقيا  و منفذها اإلى ال�سمال، و هو بانتمائه 
كما  اأو�سطية،  ال�رشق  املنطقة  مع  هامة  ربط  حلقة  ي�سكل  والإ�سالمي 
اأقرب  جغرافيا  فهو  احليوي،  ملجالها  الطبيعي  المتداد  اأوروبا  تعتربه 
و�سط  على  ال�سيطرة  يف  وي�سرتك  اجلنوبية  اأوروبا  اإلى  العرب  مناطق 
وغرب البحر املتو�سط، وبذلك فهو �سديد الأهمية يف اإ�سرتاتيجيات الأمن 
بالن�سبة اإلى اأوروبا واحللف الأطل�سي. هذا ف�سال عن كونه اأقرب م�سادر 
الغاز تت  لنقل  اأنابيب  �سبكة  ويرتبط معها من خالل  لأوروبا  الطاقة 
املغاربية  ال�سحراء  ت�سبح  اأن  انتظار  يف  واإيطاليا،  اأ�سبانيا  اإلى  البحر 
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ف�ساء لتوفري الطاقة ال�سم�سية املتجددة لتغطية قرابة 15% من حاجيات 
التاد الأوروبي من الكهرباء. 

الدولية  التوازنات  قلب  يف  منطقة  العربي  املغرب  من  يجعل  ما  هذا 
وعن�رشا هاما يف �سمان ال�ستقرار على ال�سعيدين الدويل و الإقليمي.

اإّن اإدراك اأوروبا لأهمية املكانة التي يتمتع بها املغرب العربي حتم عليها 
منذ نهاية ال�ستينات من القرن املا�سي اأن تكون لها �سيا�سة موحدة جتاه 
املنطقة، �سيا�سة متغرية وم�سايرة للتطورات الكثرية التي عا�سها املغرب 
العربي. هذا الهتمام كان يف البداية اقت�ساديا بحتا، اإذ قامت املجموعة 
القت�سادية الأوروبية، �سلف التاد الأوروبي، والتي كانت ت�سم �ستة 
اأع�ساء فقط، باإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول املغرب الأو�سط منذ �سنة 
1969. هذه التفاقيات كانت جتارية بالأ�سا�س، تهدف اإلى اإعفاء بع�س 
املنتجات ال�سناعية من اّلر�سوم اجلمركية مع اإخ�ساعها فقط اإلى نظام 
الرتكيز  اإلى  خا�سة  واملغرب  تون�س  من  كل  دفع  الذي  الأمر  احل�س�س، 

على قطاع الن�سيج كخيار ا�سرتاتيجي ظّل قائما اإلى يومنا هذا.
الرتكيز الأوروبي على اجلانب القت�سادي يف التعامل مع دول املغرب 
العربي بقي متوا�سال اإلى غاية نهاية فرتة الثمانينات و بداية الت�سعينات، 
حيث بداأت تربز الهواج�س الأمنية، وهي ت�سكل املعطى اجلديد يف معادلة 
العالقات الأوروبية املغاربية، وهو ما فر�س على اأوروبا اأن تعيد ترتيب 

اأولوياتها جتاه دول منطقتنا.
  فاملجتمع املغاربي غرق يف تلك الفرتة اأو يكاد تت موجة من التطرف 
اجتاحت اأغلب مكوناته، واأ�سبح ل ينظر له  يف اأوروبا اإّل كم�سدر تهديد 

لأمنها و ا�ستقرارها.
الدين  و يعترب ظهور احلركات الإ�سالمية املت�سددة، و �سعيها ل�ستخدام 
اأبرز  اأنظمة احلكم من  ا�ستبدال  القائمة و  الإطاحة باحلكومات  اأجل  من 
اأّن بع�س هذه احلركات يف تون�س و يف  مظاهر هذا التطرف، خا�سة و 
اجلزائر على وجه اخل�سو�س، نزع نحو ا�ستعمال القوة و ا�ستخدام ال�سالح 
وتوخى منهج الإرهاب من اأجل تقيق اأهدافه، ل يف الداخل فح�سب، بل 
اأحيانا فوق الرتاب الأوروبي. )�سل�سلة التفجريات التي عرفتها فرن�سا  و 

بني يوليو و اأكتوبر من �سنة 1995 على يد اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة(
ظهور هذه التيارات تزامن مع مرحلة متيزت ب�سعف القت�ساد املغاربي 
املنطقة  جعل  الكايف،  بالقدر  �سغل  مواطن  توفري  على  قدرته  وعدم 
الذي  ال�سيء  ال�سباب،  مرتفعة خ�سو�سا يف �سفوف  بطالة  ن�سب  تعرف 
اأوروبا. لذلك �سهدت  اأف�سل، خا�سة يف  البحث عّما هو  اإلى  دفع بهوؤلء 
تلك الفرتة اأعلى تدفقات الهجرة املغاربية اإلى اأوروبا مبعدلت مرتفعة 
اأربكت �سناع القرار الأوروبي وجعلتهم يعملون على �سد الباب بكل ما 
اأوتوا من و�سائل، اآخذين بعني العتبار ردة فعل جمتمعاتهم التي بداأت 

ت�سغي باأكرث اهتمام اإلى خطاب الأحزاب اليمينية املتطرفة.
اأولوية اأوروبا اإذن هي ت�سني حدودها و �سمان اأمن جمتمعاتها، وهو ما 
جعلها تتعامل مع ق�سية الهجرة كق�سية اأمنية �رشفة، وهي مل تتو�سل اإلى 
اليوم اإلى �سياغة �سيا�سة اأوروبية موحدة و �ساملة، تتناول م�ساألة الهجرة 
يف كل اأبعادها، وتعاجلها كم�ساألة اجتماعية. كما يظل التاد الأوروبي 
راف�سا النخراط يف م�رشوع �سياغة ميثاق اأورومتو�سطي حول الهجرة وفق 

ما تقرتحه دول اجلنوب املتو�سطية.
لقد انعك�س هذا التوجه فيما بعد على م�ساريع التعاون الأوروبي املغاربي، 
عندما قررت اأوروبا اأن تعر�س على جريانها يف جنوب املتو�سط م�رشوع 
�رشاكة هدفه الأ�سا�سي هو اإقامة منطقة اأمن وا�ستقرار و ازدهار م�سرتك 
بني �سفتي البحر املتو�سط. فم�رشوع ال�رشاكة الأورومتو�سطية حافظ طبعا 
على اجلانب القت�سادي الهام يف العالقات الأوروبية املغاربية و لكنه 

م�رشوع قائم بالأ�سا�س من اأجل لعب دور يف احلّط من حّدة التطرف الذي 
�ساد يف املنطقة. فلقد ت�سورت اأوروبا اأن تطرف املجتمعات املغاربية، 
الدميقراطية، ومن  كجزء من دول جنوب املتو�سط، قد يتاأتى من غياب 
يكون  اأن  يف  اإمكانياته  من  احلّد  و  كرامته  على  والتعدي  املواطن  قمع 
فاعال و �ساحب دور يف �سياغة ال�سيا�سات العامة يف وطنه، فقررت اأن 

يكون تعاونها م�رشوطا بتحقيق التحولت ال�سيا�سية املطلوبة.
يف  دور  له  يكون  اأن  اأجل  من  ال�رشاكة  م�رشوع  �سمم  ثانية  جهة  من   
باأّن  الأطراف  لإميان  �سك  بدون  وذلك  الإ�رشائيلي،  العربي  ال�رشاع  حّل 
هذا ال�رشاع ي�سكّل م�سدرا لعدم ال�ستقرار وتربيرا ل�ستخدام العنف يف 

املنطقة ودافعا للتطرف داخل املجتمعات العربية.
اإن تطور ال�سيا�سات الأوروبية بداية من �سنة 2004، مبا�رشة بعد التو�سع 
اجلديدة  الأوروبية  ال�سيا�سة  ظهور  و  الأوروبي  التاد  عرفه  الذي 
للجوار، مل يحد عن التوجه ال�سابق، بل تاأكد البعد الأمني ب�سكل جلّي يف 
»خمططات العمل«، التي تعترب الو�سيلة اجلديدة املحددة ملجال التعاون 
بني التاد الأوروبي والدول التي تختار الن�سمام اإلى �سيا�سة اجلوار. 
باملقارنة  طبيعتها  يف  جديدة  بنودا  ت�سمنت  هذه  العمل  فمخططات 
الأمني  املجال  بالتعاون يف  تتعلق  لل�رشاكة،  التقليدية  التفاقيات  مع 
املالئمة  واملادية  القانونية  الأطر  بو�سع  الإرهاب،  مبكافحة  املت�سل 
تطبيقات  و  احلدود،  وبحماية  ال�ستخباراتي  املجال  يف  وبالتعاون 
ُمنّمطة للتعامل مع الهجرة غري ال�رشعية واإقامة مراكز خا�سة با�ستبقاء 
منطقة  يحول  قد  ب�سكل  للبحر  اجلنوبية  ال�سفة  على  الهجرة  طالبي 
املغرب العربي اإلى منطقة فا�سلة بني القارتني الأوروبية و الإفريقية، 

تاأّمن الأولى و تعزل الثانية. 
من اأجل اإدراك  جملة هذه املرامي، يريد التاد الأوروبي يف اإطار �سيا�سة 
اجلوار اأن يكون اأميل اإلى ا�ستخدام »�سيا�سة اجلزرة« اأو القوة الّلينة، فهو 
اأوروبا ذراعيها، مانحة ملن يعمل من دول اجلوار على  باأن تب�سط  يعد 
تقيق الأهداف املر�سومة يف »خطة العمل« على الوجه الأف�سل، اإمكانية 
التمتع بو�سعية خا�سة ومبّجلة ت�سمح له بالنخراط يف بع�ض ال�سيا�سات 
الأوروبية امل�سرتكة و النتفاع بنف�س ما  يتمتع به الطرف الأوروبي. اإن 
هذا ل يكون ممكنا طبعا اإّل بتحقيق اأحد الأهداف الأ�سا�سية املبينة يف 
بكل  القيام  و  املطلوبة  ال�سيا�سية  التحولت  تقيق  يف  املتمثل  اخلطة، 
الإ�سالحات الاّلزمة يف كل امليادين، واأ�سا�سا على امل�ستوى الت�رشيعي 

والإداري و الق�سائي.
املغرب هو البلد املغاربي الوحيد اإلى حّد الآن الذي متكن من الو�سول 
اإلى هذه الو�سعية، و تاول اأوروبا اأن ت�ستعمله كنموذج و كمثال يحتذى  
به لت�سجيع الدول الباقية على توخي املنهج ذاته، ويبدو اأّن تون�س على 
الطريق يف حني اأن كل من ليبيا و اجلزائر ل زالتا غري مقتنعني بجدوى 
قد رفعت حتفظها  اجلزائر  اجلوار)واإن كانت  �سيا�سة  النخراط حتى يف 
زمنية  بجدولة  ل  ذلك  يتبع  اأن  دون  ولكن   ،2008 �سنة  من  مار�س  يف 
اإلى تقيق الندماج  الدفع  ول بتفا�سيل عملية(. فهل ي�ساعد ذلك على 
املغاربي من خالل حث اجلميع اأن يكونوا يف نف�س املكانة، اأم اأّن لذلك 

اأثرا عك�سّيا، اإذ يزيد من تعميق الهّوة بني دول املنطقة ؟ 
منت�سف  منذ  املتوخاة  الأوروبية  الإ�سرتاجتية  اأّن  الوا�سح  من 
الت�سعينات يف اإطار م�سار بر�سلونة مل توؤت اأكلها. فالندماج الإقليمي 
على  ل  يتحقق  مل  ت�سميته،  لالأوروبيني  يحلو  كما  جنوب«  »جنوب 
تون�س  كانت  واإن  الأو�سع،  امل�ستوى  على  ول  العربي  املغرب  م�ستوى 
منطقة  حول  اأكادير  اتفاق  يف  طرفا  مغاربيتني،  دولتني  واملغرب، 
التي  النزاعات  ظّلت  كما  املتو�سطية.  العربية  الدول  بني  احلر  التبادل 
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ككيان  ل  الأوروبي  الإتاد  يتمكن  مل  اإذ  حّل،  دون  املنطقة  تعي�سها 
هذه  يف  حا�سم  دور  له  يكون  اأن  بر�سلونة  م�سار  خالل  من  ول  بذاته 
يتعلق  فيما  بالنجاح  الأوروبية  الإ�سرتاتيجية  تكلل  مل  كما  النزاعات. 
مبعاجلة ظاهرة الهجرة، اإذ اأّن تدفقات الهجرة غري ال�رشعية مل تتوقف، 
لهوؤلء  الأ�سا�سية  احلقوق  �سمان  يخ�س  فيما  وا�سحة  غري  الروؤية  و 
املهاجرين. والأكرث تعقيدا من ذلك كله هو اأّن الأو�ساع ال�سيا�سية يف 

الدول املغاربية بقيت على حالها. معظم 
هل من اأمل يف التغيري يف ظّل الإتاد من اأجل املتو�سط ؟

يف اعتقادي، و على �سوء املعطيات الراهنة ل، على الأقّل ل�سببني :
هدفه  رغم  اإذ  املقام،  املتو�سط(  اأجل  )من  الإتاد  بطبيعة  يتعلق  الأول 
املعلن، كونه اتادا حول م�ساريع ملمو�سة تكمها النزعة الرباغماتية، 
الأنظمة  م�سالح  يقدم  مما  احلّدة.  �سديدة  فيه  الت�سيي�س  درجة  فاإن 

وتوازناتها على م�سالح �سعوب املنطقة.
القانونية  الو�سائل  بنف�س  الأوروبي  الإتاد  بتم�سك  فيتعلق  الثاين  اأما 
التي تكم العالقات بينه و بني الدول ال�رشيكة واملتمثلة بالأ�سا�س يف 
دولة  بينه كاتاد وبني كل  ثنائية  بطريقة  املربمة  ال�رشاكة  اتفاقيات 
جنوب متو�سطية طرف يف ال�رشاكة الأورومتو�سطية. ول وجود اليوم لأي 
موؤ�رش يدّل على اإمكانية اإعادة النظر يف هذه الإتفاقيات اأو �سياغة اأخرى 
الرغبة وا�سحة وجلّية يف املحافظة على احلال  اأّن  اأي  من جيل جديد. 

ذاته.

قراءة يف منطلقات الإ�سرتاتيجية 
الأمريكية نحو املغرب العربي

د. اأحمد علي الأطر�س

العمق  تليل  يف  اخلو�س  اأهمية  مدى  عن  الت�ساوؤل  البديهي  من  لعل 
ال�سرتاتيجي ملنطقة املغرب العربي بالن�سبة ل�سناع القرار يف الوليات 
املتحدة الأمريكية. من هذا املنطلق ميكن طرح العديد من الت�ساوؤلت لعل 

اأبرزها :
الوليات  تت�رشف  وهل  ؟  املغاربية  باملنطقة  الهتمام  جدوى  ما   -

املتحدة مع هذه املنطقة ب�سكل جمعي، اأو فرادي، اأو كالهما معا ؟
اأولويات املتحدة  اأهمية ق�سوى يف �سلم  - ما هي الق�سايا التي ت�سكل 

جتاه املنطقة ؟
الأمريكية  الأهداف  الو�سائل والتكتيكات امل�ستخدمة لتحقيق  - ما هي 

يف املنطقة ؟
يف  املو�سوع  تليل  الدرا�سة  تاول  طرحه،  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سًا 
على  الإجابة  خالل  من  وذلك  مغاربية«  »قراءة  على  ي�ستند  باأ�سلوب 

الأ�سئلة املطروحة وفق ال�سياق التايل:

الأهمية الإ�سرتاتيجية للمغرب العربي
تتمتع دول املغرب العربي اخلم�س )جمتمعة( على خ�سائ�س جيوا�سرتاتيجية 
توؤهلها – من منظور ا�ست�رشايف- لأن تكون بوؤرة اهتمام من قبل فواعل ما 
ي�سمى بالنظام الدويل، وعلى راأ�سها اأمريكا. اإن موقعها اجليو�سيا�سي املتميز، 
واإمكاناتها القت�سادية املتنوعة، ون�سيجها ال�سكاين/الثقايف/الجتماعي/
مع  تفاعالتها  وطبيعة  ال�سيا�سية  اأو�ساعها  عن  ناهيك  املتناغم،  الديني 
امل�ستجدات والق�سايا الإقليمية والدولية احليوية، يدعم حقيقة اأنها اأ�سبحت 

ت�سكل منطقة جذب وا�ستقطاب.

فمنذ فرتة احلرب الباردة ونهاية احلقبة ال�ستعمارية يف املنطقة املغاربية، 
بداأت الوليات املتحدة تويل اهتمام اأكرب بهذه املنطقة، وذلك لعدة عوامل 
اأو احلد من التغلغل ال�سوفيتي يف القارة  اأبرزها يتمحور حول وقف  لعل 
املتو�سط، مع  البحر  الأمريكي يف حو�س  النفوذ  ب�سط  وتاأمني  الأفريقية 
و�سع اعتبارات خا�سة للبعد الإ�سرتاتيجي للبحر املتو�سط وم�سيق جبل 
طارق على وجه اخل�سو�س، وكذلك ال�ستمرار يف موؤازرة ودعم »اإ�رشائيل« 

)احلليف الأهم لها يف املنطقة(.
وعقب انتهاء حقبة احلرب الباردة تزايد الهتمام الأمريكي باملنطقة، مع 
تغيري جذري يف �سلم اأولوية الهتمامات. ومن اأبرز الأحداث والوقائع التي 

اأ�سهمت – واإلى حد كبري – يف تفاقم هذا التهافت الأمريكي ما يلي :  
روؤى  مع  متناغمة  غري  اأجندات  لها  مغاربية  �سيا�سية  نظم  بروز   •

و�سيا�سات الوليات املتحدة اخلارجية )اجلزائر وليبيا(.
• تفكك الإتاد ال�سوفييتي واملع�سكر ال�سيوعي برمته، مما اأتاح الفر�سة 

لأمريكا لال�ستفراد بتزعم العامل دون منازع.
راأ�سها  وعلى  الأو�سط،  ال�رشق  يف  ال�ساخنة  الق�سايا  يف  باملنطقة  الزج 
ال�رشاع  العربي الإ�رشائيلي )عرب الرتويج ملنحى التطبيع مع »اإ�رشائيل«(، 
منطقة  �سوؤون  يف  الأمريكي  التدخل  �رشعنة  وبالتايل  تاأييد  وتكري�س 

اخلليج العربي.
ولي�س  اجلماعي  )املوؤ�س�سي  الأوروبي  الهتمام  تعاظم  من  التوج�س   •

الفردي كما كان احلال عليه قبل قيام الإتاد الأوروبي( باملنطقة.
والتهريب  القانونية  غري  للهجرة  مالذ  اإلى  املغربية  املنطقة  تول   •

ومعقل للجماعات املتطرفة”.
• كبح جماح التغلغل ال�سيني يف اأفريقيا ب�سكل عام.

اأما فيما يخ�س كيفية تعامل الوليات املتحدة مع املنطقة املغاربية، 
الق�سايا  حيال  الأمريكية  اخلارجية  ال�سيا�سة  تليل  خالل  ومن 
ولي�س  قطريًا  معها  التعاطي  ترجح  اأمريكا  باأن  ن�ستنتج  املغاربية، 
املتحدة  الوليات  مواقف  تقييم  عند  جليًا  اخليار  هذا  يبدو  جهويًا. 
ت�سكل  التي  املعوقات  جتاه  التعبري(  �سح  اإن  ال�سلبية  )اأو  الفعالة  غري 
حجر عرثة رئي�سة اأمام تفعيل التعاون املغاربي امل�سرتك، وتاأتي على 
راأ�س هذه الق�سايا : اخلالفات اجلزائرية املغربية )مبجمل تفا�سيلها(، 
منذ فرتة  العربي  املغرب  اإتاد  تنتاب  التي  التامة  »الغيبوبة«  وحالة 
وجيزة من ولدته، ناهيك عن تعرث م�سرية التعاون املغاربي الأوروبي 

اجلماعي.

الق�سايا احليوية الراهنة
من خالل ما �سبق، وعند الرجوع لالأدبيات وتفح�س التفاعالت العملية 
– الواقعة  ذات ال�سلة، ميكن ر�سد وتديد جملة من الق�سايا اجلوهرية 
�سمن  تكون  اأن  ت�ستلزم  والتي   - لأمريكا  وامل�سلحة  الأمن  طائلة  تت 
مع  التعاطي  عند  املتحدة  الوليات  يف  القرار  �سناع  اهتمامات  حمور 

املنطقة املغاربية.

الإرهاب
بعد اأحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب احتل مو�سوع »الإرهاب« مكانة 
على  الرتكيز  ا�ستلزم  مما  الأمريكية،  الإدارة  اهتمامات  �سمن  بارزة 
جذوره  من  اقتالعه  وجوب  مع  دوليًا،  مكافحته  اأو  حماربته  �رشورة 
وجتفيف منابعه، وعادًة ما يتم التعامل معه )اأي الإرهاب( عن طريق 
مل  العربي  املغرب  منطقة  اإن  املتطرفة.  الإ�سالمية  باجلماعات  ربطه 
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تنامي  �سهدت  لأنها  وذلك  التطورات  هذه  عن  مناأى  يف  تكون  ولن 
القاعدة«  »تنظيم  اإحدى معاقل  ت�سكل  ولكونها  الإ�سالمي،  التيار  لدور 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  »تنظيم  يف  واملتمثل  العامل،  يف  الرئي�سة 

الإ�سالمي«.

الهجرة غري القانونية
رغم حقيقة اأن اأزمة الهجرة غري ال�رشعية املتفاقمة يف املنطقة تعترب �ساأنًا 
الظاهرة  هذه  لأبعاد  العميق  التحليل  اأن  اإل  مغاربيا/افريقيًا-اأوروبيا، 
دوليًا ل ينفي حقيقة اأنها ت�سكل توج�س وم�سدر قلق )ولو مبطن( بالن�سبة 
ل�سناع القرار يف الوليات املتحدة. اإن تنامي ظاهرة التدفق الب�رشي نحو 
اآ�سيا(، وعرب قنوات غري قانونية، قد توظف  اأو  اأفريقيا  اأوروبا )�سواء من 
لتنقل وا�ستيطان التطرف، ودعمه عرب غ�سيل الأموال. اإن مقت�سيات التعاون 
الأوروبي/الأمريكي )عرب الأطلنطي( يف جمال الأمن ل يخلو من تفاهمات 
حول و�سع حد للهجرة غري القانونية والتعامل معها ومع تبعاتها ب�سي من 

احلزم واجلدية.

اأ�سلحة الدمار ال�سامل
ت�سعى الوليات املتحدة جاهدة )ولكن ب�سكل انتقائي!( اإلى اإقامة مناطق 
والإفريقية.  العربية  املنطقتني  بينها  النووية، ومن  الأ�سلحة  خالية من 
اإن مربرات هذا املطلب تنطلق من القناعة )املعلنة اإن �سح التعبري( باأن 
احلث على تاأ�سي�س منطقة خالية من الأ�سلحة النووية يف جزء معني من 
ليبيا  اإعالن  ولكن  اأخرى.  اأجزاء  يف  م�سابهة  مببادرات  تدفع  قد  العامل 
حمك  على  الأمريكية  النوايا  و�سع  النووي  برناجمها  بوقف  وتقيدها 
الختبار، وذلك على م�ستوى التعامل مع ملفات نووية اأخرى، وكذلك من 

حيث ا�ستحقاقها وجمازاتها على �سلوكها. 

الدميقراطية واحلكم الر�سيد
تعول الوليات املتحدة دائما على الت�سويق لركائز القيم الأمريكية، ويف 
هذه  اإر�ساء  على  اأمريكا  عملت  املنطلق  هذا  من  الدميقراطية.  مقدمتها 
القيمة – وفق فهمها وتف�سريها لها – اإل اأن اأ�ساليب تقيق هذا الهدف 
تبدلت ح�سب املتغريات الظرفية لكل مرحلة تاريخية. فعلى �سبيل املثال، 
عقب  وتديدا  البن،  بو�س  رئا�سة  فرتة  اأثناء  الأمريكية  الإدارة  ارتاأت 
اأحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب، اتخاذ  جملة من التدابري بغية كبح جماح 
»الإرهاب«، ومن بينها ’فر�س‘ الدميقراطية على الأنظمة ال�سمولية. وحيث 
اأن هذا الأ�سلوب الق�رشي مل يجدي نفعا، ولأ�سباب متعددة، تبدل هذا النهج 
باأ�سلوب اأقل حدية و�رشامة، ويدعو اإلى »ن�رش« الدميقراطية وفق �سيغة 

جديدة تراعي فيها »خ�سو�سيات الدول املعنية«.

حقوق الإن�سان
الدويل،  ال�سعيد  على  الإن�سان  حقوق  مو�سوع  واأهمية  حل�سا�سية  نظراً 
تكاد ل تخلو اأية اأجندة اأمريكية من ت�سمني هذا امللف يف ر�سم وتنفيذ 
املغاربية.  الدول  ومنها  العامل،  دول  من  عديد  مع  اخلارجية  �سيا�ساتها 
»ورقة  لت�سكل  الأمريكي  الطرف  عليها  يركز  التي  الق�سايا  اأبرز  ولعل 
�سغط« يف مفاو�ساته وات�سالته الر�سمية مع مثل هذه الدول ت�سب يف 
احلظر  وممار�سة  والتعذيب  النفرادي  وال�سجن  التع�سفي  العتقال  بوتقة 
ال�سامل على املعار�سة ال�سيا�سية والقيود الر�سمية املفرو�سة على حرية 

التعبري والتجمع ون�ساطات ال�سحافة. 

النفط
الطاقة يف ع�رشنا  النفط -كم�سدر رئي�س من م�سادر  اأن  الطبيعي  من 
الأمريكي،  »القومي«  الأمن  �سياغة  يف  خا�سة  اأهمية  ي�سكل  الراهن- 
مكانة  اخلليج(  منطقة  )خا�سة  للنفط  امل�سدرة  العربية  الدول  وتتل 
مرموقة �سمن قائمة الدول التي تعول عليها الوليات املتحدة )امل�ستهلك 
ورداتها  يف  يوميًا(  برميل  مليون   17 حوايل  عامليا-  للنفط  الأكرب 
تراجعت من خالله  اتخذت منحى   )2003 )منذ  اأمريكا  اأن  اإل  النفطية. 
وبداأت  ال�سعودية(  راأ�سها  )وعلى  اخلليجية  الدول  من  النفطية  وارداتها 
ذلك  مرد  وليبيا(.  اجلزائر  ومنها  اأخرى،  مناطق  من  دول  علي  التعويل 
يعود لعدة اأ�سباب لعل اأبرزها تفاقم حدة التوترات احلا�سلة يف منطقة 
النفط  ا�ستهالك  كمية  زيادة  وكذلك  عموما،  الأو�سط«  و«ال�رشق  اخلليج 
هذه  اأن  تقديرنا  يف  اخلليج(.  من  جغرافيا  )القريبة  الأ�سيوية  الدول  يف 
املغاربية  املنطقة  مكانة  تعاظم  يف  كبري  حد  اإلى  �ساهمت  التطورات 

بالن�سبة ل�سناع القرار يف اأمريكا. 

ال�رشق الأو�سط
»ال�رشق  مل�سطلح  وقاطع  وا�سح  تديد  حول  اتفاق  وجود  عدم  رغم 
الأو�سط« اإل اأن الوليات املتحدة عملت جاهدة على ماأ�س�سة هذا الطرح 
يف  وي�رشع  وبقائها  اأمنها  �سمان  يوفر  مما   – اإ�رشائيل  ت�سمني  بغية 
تطبيع عالقاتها مع العرب - يف اإطار اإقليمي بديل. اإل اأن النتكا�سات 
اإمكانية  بعدم  امل�رشوع، مقرونة  لهذا  الرتويج  لها عملية  تعر�ست  التي 
الأطروحات  من  وغريها  الكبري«  الأو�سط  ال�رشق  »م�رشوع  فكرة  مترير 
املماثلة، بداء التفكري يف زج منطقة املغرب العربي وذلك من خالل طرح 
م�سطلح جديد يجمع بني ما ي�سمى بال�رشق الأو�سط ودول املغرب العربي 
يف اإطار اإقليمي جديد يدعى »مينا- MENA«، وهى اخت�سار “لل�رشق 
املغرب  منطقة  زج  اإلى  ي�سعى  التوجه  هذا  اأفريقيا«.  و�سمال  الأو�سط 
ذات  الأمريكية  املاآرب  اإ�رشائيل وتقيق  التطبيع مع  العربي يف عملية 
ال�سلة. اإل اأن هذا امل�سعى قوبل بعدم القبول من بع�س الأطراف )خا�سة 
ليبيا( وذلك لكونه يتنافى مع مت التفاق عليه يف اإطار التاد الأفريقي 

باخل�سو�س. 

الو�سائل والتكتيكات
اخل�سنة  القوة  توظيف  يف  الغلو  عن  متخ�ست  التي  لل�سلبيات  نتيجة 
على  الرتكيز  اأهمية  مدى  مراعاة  وعدم   ،)hard power( ال�سلبة  اأو 
فقد  �سابقة،  مرحلة  يف  وذلك   )soft power( الناعمة  القوة  ا�ستخدام 
�سيا�ستها  تنفيذ  يف  اخللل  هذا  اإلى  احلالية  الأمريكية  الإدارة  تنبهت 
يعتمد  اأ�سلوب جديد  وابتدعت  العربية(  املنطقة  )وخا�سة يف  اخلارجية 
 .smart power( ( »على القوتني معا، اأو ما �سار ينعت »بالقوة الذكية
وفقًا لهذا التوجه اجلديد تر�س الإدارة الأمريكية احلالية على ما يلي :

• ت�سجيع ال�ستثمار والتجارة
اإن�سانية • تقدمي امل�ساعدات بدواعي 

والنخب  لالأنظمة   - مبطن  احتواء  اأو  بتقوي�س  م�سحوب   - دعم   •
احلاكمة.

العامة  احلريات  عن  والدفاع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تعزيز   •
والعمل على تقيق ذلك عرب قنوات ومنظمات دولية مثل العفو الدولية 

وهيومان رايت�س ووت�س وال�سفافية الدولية.
والأمنية  الع�سكرية  املجالت  يف  وخا�سة  امل�سرتك،  التعاون   •
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واملخابراتية واملعلوماتية، وذلك يف مواجهة »الإرهاب والتطرف«
العدائية املتنامية لذي  الكراهية وروح  العام واإحباط  الراأي  • ا�ستمالة 
�سوب  الأمريكية  الإدارة  �سلوك  عن  الناجم  املغاربية  املنطقة  �سعوب 

العرب وامل�سلمني. 
على  املغاربية  احلكم  اأنظمة  تفيز  عجلة  دفع  يف  ي�سب  �سبق  ما  كل 
القيام باإ�سالحات �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية متناغمة مع »روح 

الع�رش« ومتوافقة مع القيم وامل�سالح الأمريكية العليا.

ال�سني واملغرب العربي : فر�ص وخماطر

د. عبد النور بن عنرت

املغرب  مثل  مبنطقة  اقت�سادية  قوة  كل  تهتم  اأن  املنطقي  من  كان  اإذا 
ومن  العامل  مناطق  بقية  عن  الأخرية  هذه  مييز  ما  هناك  فاإن  العربي، 
هنا تفر�س جملة من الت�ساوؤلت نف�سها: ملاذا الهتمام ال�سيني باملغرب 
العربي؟ ملاذا تبدي الدول املغاربية نوعا من الرتحيب بال�سني والرتياح 
التواجد ال�سيني يف  التي قد تنجم عن  للتعامل معها؟ ما هي املخاطر 
نقطة منهجية:  تو�سيح  يتعني  الأ�سئلة  الإجابة على هذه  قبل  املنطقة؟ 
اأننا  العنوان، فهذا ل يعني  العربي يف  ال�سني واملغرب  ملا نتحدث عن 
العبارة  هذه  ن�ستخدم  واإمنا  من�سجمة،  واحدة  كتلة  الأخري  هذا  نعترب 
جمازا وللتعبري عن منطقة جغرافية معينة. هذا من جهة، من جهة ثانية، 
نالحظ اأن ال�سني– �ساأنها �ساأن التاد الأوروبي والوليات املتحدة- ل 

تتعامل مع هذه املنطقة ككيان واحد، واإمنا كدول فرادى.

حمددات الهتمام ال�سيني باملغرب العربي
حيالها،  ال�سيني  ال�سلوك  حمددات  تر�سم  خ�سو�سيات  منطقة  لكل 
ثالث  يف  املحددات  هذه  تلخي�س  ميكن  العربي،  املغرب  وبخ�سو�س 
واجليو�سيا�سية/الإ�سرتاتيجية.  القت�سادية  التاريخية،   : اأ�سناف 
ال�سيوعية  ال�سني  بني  التقليدية  العالقات  التاريخية  املحددات  تخ�س 
الباردة  واحلرب  ال�ستعمارية  احلقبة  اإبان  املغاربية  الدول  وبع�س 
وم�ساندة ال�سني لقوى التحرر يف املنطقة )عالقات �سيا�سية مبكرة مع 
التواجد ال�سيني  اجلزائر واملغرب...(. ولدولها امل�ستقلة. وعليه ي�ستفيد 
مدخال  التاريخ  من  جتعل  اأيديولوجية«  »اأر�سية  من  املنطقة  هذه  يف 
ول  فراغ  يف  ال�سني  تتحرك  ل  وبالتايل  ال�سينية-املغاربية.  للعالقة 
هذه  تدعيم  هو  تفعله  ما  كل  بل  املنطقة،  على  دخيال  نف�سها  تعترب 
ال�سني  ت�ستغل  للطرفني.  اقت�سادية مفيدة  التاريخية مبنافع  العالقات 
اجلنوب،  من  بلد  اأنها  على  نف�سها  مقدمة  التاريخية  العالقات  هذه 
ول  تقليدية  تبقى  املغاربية  الدول  مع  القت�سادية  معامالتها  لكن 
تخرج عن �سلوك القوى القت�سادية الأخرى، فهي ت�ستورد منها املواد 
الغربية  القوى  كانت  فاإذا  وعليه  م�سنعة.  مواد  لها  وت�سدر  الأولية 
ت�ستخدم  ال�سني  فاإن  احلاجة،  عند  الإن�سان  حقوق  اأيديولوجية  توظف 
اأيديولوجية اجلنوب : النتماء للجنوب الواحد! )الذي هو اأ�سال متعدد(. 
�سيا�سي-اأيديولوجي  توافق  جمرد  من  بالعالقة  بالنتقال  �سمح  ما 
تاريخي اإلى عالقة اقت�سادية متينة هو قوة اقت�ساد ال�سني واعتمادها 
وهذا  اخلارجية.  عالقاتها  �سياغة  لإعادة  كاآلية  القت�سادي  املدخل 
يف  تتمثل  والتي  القت�سادية  املحددات  عن  احلديث  اإلى  يقودنا  ما 
من  املزيد  لولوج  فقط  لي�س  ال�سخمة  و�سهيته  ال�سيني  القت�ساد  قوة 

الأ�سواق، ولكن اأي�سا لتاأمني الإمداد باملواد الأولية. ويف هذه العملية 
م�سلحة متبادلة، فال�سني تعزز مكانتها يف ال�سوق العاملية بح�سورها 
الأولية،  مواردها  من  وت�ستفيد  املغاربية  القت�ساديات  يف  القوي 
منو  عجلة  لدعم  ال�سيني  القت�ساد  من  فت�ستفيد  املغاربية  الدول  اأما 
اقت�سادياتها وتنويع ال�رشكاء القت�ساديني، لتقلل من التبعية لأوروبا 
وعليه فاملحدد القت�سادي ل يتوقف عند العالقة القت�سادية التقليدية 
ذلك  اجليو�سيا�سية/الإ�سرتاتيجية،  املحددات  �سمن  اأي�سا  يندرج  لأنه 
اأن قرب املغرب العربي جغرافيا من التاد الأوروبي وا�ستقطاب هذا 
الأخري حلوايل ثلثي مبادلته التجارية يجعله يحتل مكانة خا�سة يف 
ل  املنطقة،  يف  لتواجدها  بتعزيزها  اإذ  العاملية.  ال�سني  اإ�سرتاتيجية 
فقط،  عامليا  القوي  القت�سادي  حل�سورها  جديدة  اآفاقا  ال�سني  تفتح 
بل تناف�س التاد الأوروبي يف »�ساحته اخللفية«، ومن هنا فنفوذها 
اأ�سواق(  على  )احل�سول  تقليدي  انت�سار  جمرد  لي�س  العربي  املغرب  يف 
من  الأوروبي  التاد  تطويق  يخ�س  لأنه  البعد  اإ�سرتاتيجي  هو  بل 
اأطرافه. وبالتايل تتخذ الإ�سرتاتيجية ال�سينية لالنق�سا�س على اأوروبا 
بعدين اأ�سا�سيني. يتمثل البعد الأول يف الولوج املبا�رش لأ�سواق التاد 
تهجري  وبت�سجيع  جهة  من  ال�سينية  باملنتجات  باإغراقها  الأوروبي، 
املوؤ�س�سات الأوروبية نحو ال�سني اأين تكلفة الإنتاج منخف�سة مما يفقد 
املوؤ�س�سات الأوروبية العاملة يف القارة القدرة على املناف�سة. اأما البعد 
الثاين فيتمثل يف تطويق تخوم التاد الأوروبي املرتبط به اقت�ساديا 
القت�سادي  التكامل  مقومات  كاأحد  اجلغرايف  املدخل  يف  والت�سكيك 
ت�سعى  كربى  قوة  اإ�سرتاتيجية  وهذه  التفاعالت.  مدخل  على  بالرتكيز 
لك�سب املزيد من املواقع عامليا. ومبا اأن الطاقة هي �رشيان القت�ساد 
العاملي، فاإن التموقع ال�سيني عامليا يهدف اإلى تاأمني الإمداد باملواد 

الأولية، حيث وقعت ال�سني على عقود نفطية مع اجلزائر وليبيا.
ن�ستخل�س من كل هذا ا�ستنتاجني اأ�سا�سيني. اأولهما اأن نظرة الآخر الغربي 
)الأوروبي والأمريكي( وعالقته باملغرب العربي هي التي جتعل اأي�سا هذا 
الأخري مهما يف عيون ال�سني. وثانيهما اأنه يف ظل الرتابط ال�سيا�سي و/

اأو الإ�سرتاتيجي القوي ن�سبيا بني بع�س الدول املغاربية والقوى الغربية، 
القت�سادي بني  الرتابط  القت�سادي على فك  ال�سني عرب املدخل  تعمل 
املغرب العربي و�رشكائه التقليديني الغربيني. وهنا نالحظ الختالف يف 
امل�سلحة، فاإذا كانت ال�سني ت�سعى لهكذا فك ترابط يقوم على الإق�ساء 
حملهم،  تدريجيا  لتحل  العربي  للمغرب  التقليديني  لل�رشكاء  التدريجي 
ال�رشكات خيارا  تنويع  اأن جتعل من  املغاربية  الدول  فاإنه من م�سلحة 
اإ�سرتاتيجيا، مبعنى تبني منطق الإ�سافة بدل الإق�ساء، اأي اإ�سافة �رشكاء 
جدد دون اإق�ساء ال�رشكاء التقليديني لأن تنويع ال�رشكاء يح�سن من موقفا 

التفاو�سي.

ارتياح بالوجود ال�سيني ومكا�سب اقت�سادية...
ال�سني ودخولها معرتك  الرتحيب والرتياح املغاربيني باهتمام  يعود 
اإلى عاملني  الدول املغاربية  ال�ستثمارات واإجناز امل�ساريع الكربى يف 
وا�ستخدام  القطاعات  بع�س  ال�ستثمار يف  متداخلني: عزوف غربي عن 
لكن  ال�ساأن،  هذا  يف  م�ساكل  طبعا  هناك   – والأمن  ال�ستقرار  ذريعة 
ال�سني  تقبل  بينما  ؛  تقييمها-  يف  الغربية  الأطراف  تبالغ  ما  كثريا 
ال�رشوط  النخراط يف اجناز م�ساريع �سخمة رغم �سعوبة �سمان  على 
الأمنية، واهتمامها بقطاعات اأ�سا�سية بالن�سبة لالقت�ساديات املغاربية 
مثل الأ�سغال العمومية )ت�سري بع�س الأرقام اإلى اأن ال�سني ت�ستحوذ على 
حوايل ثلثي �سوق الأ�سغال العمومية يف اجلزائر( والبنى اللتحتية. املالحظ 
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القطاعات  ببع�س  ح�رشي  �سبه  وب�سكل  مثال  تهتم  الغربية  الدول  اأن 
كالطاقة، واخلدمات )ل�سيما البنوك والت�سالت(، وهي قطاعات تربط 
اأزماته  حل  يف  فعليا  ت�ساهم  ول  امل�ستثِمر،  بالبلد  فيه  امل�ستثمر  البلد 
اخلانقة كاأزمة ال�سكن مثال. ومن هنا فال�ستثمارات الغربية تهتم عموما 
بقطاعات لو ان�سحبت منها لن ترتك �سيئا ملمو�سا للبلدان املعنية، بينما 
ال�ستثمارات ال�سينية ترتك ب�سماتها امللمو�سة على امل�سهد القت�سادي. 
)قطاعات  اللتحتية  البنى  ويف  امل�ساكن  بناء  يف  فال�ستثمار  وعليه 
ورخي�سة(  موؤهلة  كثيفة،  عمالة  تتطلب  لأنها  الغربيون  عنها  يعزف 
يعترب اإ�سرتاتيجيا بالن�سبة لبلد مثل اجلزائر. من املفرت�س طبعا اأن يعود 
الولوج ال�سيني الأ�سواق املغاربية مبزيد من املكا�سب القت�سادية عليها 
لأنه �سيجعل القوى الغربية تعيد النظر يف اإ�سرتاتيجياتها التعاونية مع 
دولها وتتوقف عن التحرك يف املغرب العربي وكاأنها يف منطقة الأمور 

فيها حم�سومة �سلفا ل�سالح الطرف الغربي...

وتوافق اإ�سرتاتيجي-قيمي
يكمن التوافق الإ�سرتاتيجي بني ال�سني والدول املغاربية – على عك�س 
ما هو عليه احلال مع القوى الغربية – يف مواقف م�سرتكة حيال بع�س 
على  التوافق  من  نوع  هناك  ع�سكريا-اإ�سرتاتيجيا،  الأ�سا�سية.  الق�سايا 
حق الدول يف امتالك التكنولوجيا النووية املدنية، وهو ما ترتدد ب�ساأنه 
الكثري من الدول الغربية، ولذا جند ال�سني تعاونت يف املجال النووي مع 
املغاربية  للدول  بالن�سبة  ت�سلح  ال�سني م�سدر  ت�سكل  اجلزائر مثال. كما 
ل�سيما يف �سنوات البقرات العجاف )احلظر الغربي( اأو فيما يتعلق بب�سع 
اأنواع الأ�سلحة. �سيا�سيا، التوافق يخ�س الق�سايا ال�سيادية وال�سلوكية-

القيمة. فيما يخ�س الأولى، تتقا�سم الدول املغاربية وال�سني تقريبا نف�س 
التدخل  التقليدي والقائمة على عدم  الدول مبعناه  النظرة حيال �سيادة 
يف ال�سوؤون الداخلية للدول وعلى احرتام وحدتها الرتابية. فاملغرب مثال 
الغربية  ال�سحراء  تعترب  وال�سني  �سينية،  مقاطعة  تايون  جزيرة  يعترب 
ال�سيادة  ت�سور  على  الإ�سرتاتيجي  التوافق  هذا  لكن  مغربية.  مقاطعة 
معر�س لالهتزاز ب�سبب بع�س الأحداث كتلك التي وقعت يف اإقليم �سينغ 
العالقة  �سندان  بني  املغاربية  احلكومات  ت�سع  قد  والتي  امل�سلم،  يانغ 
الإ�سرتاتيجية مع ال�سني ومطرقة الراأي العام املحلي : فبحكم انتمائها 
الإ�سالمي ل ميكنها جتاهل ما يحدث يف هذه املقاطعة، ولكن يف نف�س 
الوقت عليها مراعاة م�ساحلها مع ال�سني. وهذا الو�سع غري املريح الذي 
جتد فيه الدول املغاربية نف�سها ي�سبه و�سعها يف عالقاتها مع الوليات 
يف  البنيوي  التوتر  هنا  ونالحظ  الفل�سطينيني.  مع  وت�سامنها  املتحدة 
م�ستلزمات  ب�سبب  واملغاربية-ال�سينية،  املغاربية-الأمريكية  العالقة 
امل�سلحة القومية لكل بلد ومقت�سيات الت�سامن، وما زاد الأمر تعقيدا هو 
تفاهم وتعاون الأطراف املغاربية مع اأمريكا وال�سني يف جمال مكافحة 
يف  التوتر  بوؤر  عن  وال�سيا�سي  اجلغرايف  بعدها  فرغم  وعليه  الإرهاب... 
املنطقة مما يجعلها يف مناأى عن املتاعب التي تعانيها القوى الغربية 
اأو  مقاومة  دون  املنطقة  ولوج  يف  حظا  الأوفر  وبالتايل  املنطقة  يف 
عالقات  ب�ساأن  عليه  املتعارف  عن  ت�سذ  مل  ال�سني  فاإن  حمليني،  رف�س 
الت�سامن  فاإن  الإ�سالمي  النتماء  فبحكم  املنطقة.  بدول  الكربى  القوى 
واأمنيا  �سيا�سيا  لل�سني  قلق  م�سدر  ي�سبح  قد  يانغ  �سينغ  م�سلمي  مع 
ال�سني قد حذرت رعاياها من  العربي. وكانت  يف عالقتها مع املغرب 
التي هددت  الإ�سالمي«  املغرب  بالد  »القاعدة يف  احتمال هجمات من 

با�ستهدافهم انتقاما لأحداث �سينغ يانغ.

ق�سايا  يرف�سان  فكالهما  القيمي،  ال�سلوكي  اجلانب  يخ�س  فيما  اأما 
الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما تطرحها القوى الغربية وي�رشان على 
اخل�سو�سيات املحلية والنهج املحلي لكل بلد يف هذا ال�ساأن. وهنا مكمن 
ال�سني  اأن  حيث  املغاربية،  والدول  ال�سني  بني  الإ�سرتاتيجي  التوافق 
بحكم طبيعة نظامها غري الدميقراطي ل تويل اأي اعتبار لهذه الق�سايا يف 
تعاملها مع الدول املغاربية، وعليه فاإن امل�رشوطية ال�سيا�سية ل مكان 
لها يف قامو�سها ال�سيا�سي-القت�سادي. وهذا ما يزيد الدول املغاربية 
ارتياحا وعزما على التعاون معها. ولكنها يف نف�س الوقت، وبحكم اجلوار 
اجلغرايف مع اأوروبا و�سمعتها الدولية، فهي ل ترغب يف اأن ت�سنف يف 
نف�ض فئة الدول مع ال�سني... كما اأن اأي ارتباط بها يتناق�ض و�رشورات 
الدميقراطية امل�سوق لها حمليا... عموما هناك توافق بني ال�سني والدول 
املغاربية حول معظم الق�سايا الإقليمية والدولية، وال�سيا�سات املغاربية 
اإلى  ال�سيا�سة ال�سينية منها من نظرياتها الغربية، وهذا يعود  اأقرب من 
جتنبها  و/اأو  افتقارها  املنطقة،  يف  التوتر  بوؤر  يف  ال�سني  تورط  عدم 
 – اأمريكا  عك�س  كونية– على  اأهداف  ذات  انت�سار عاملية  لإ�سرتاتيجية 
وكذا للت�سور ال�سيني التقليدي لل�سيادة ولإ�سرتاتيجيتها الدولية القائمة 
على الزحف الهادئ وتفادي ال�سدام مع اأي كان والعمل على ربح املزيد 

من ال�رشكاء...

خماطر التواجد ال�سيني
هناك انعكا�سات �سلبية لالنت�سار ال�سيني يف املنقطة ميكن تلخي�سها يف 
ثالث عوامل. اأولها احل�سور املتزايد للعمالة ال�سينية الوافدة وتداعياتها 
القت�سادية والجتماعية. ويثري وجودها يف دول تعاين من البطالة اأكرث 
عمالة  )تكوين  والتكوينية  القت�سادية  ا�سرتاتيجياتها  عن  ت�ساوؤل  من 
حملية كفئة(. ويبقى ال�سرتاط )كما هو احلال يف اجلزائر( على ال�رشكات 
ال�سينية توظيف ن�سبة العمالة املحلية �سئيال مقارنة بحجمي البطالة 
وامل�ساريع. اأما على ال�سعيد الجتماعي-الأمني فاإن وجود هذه العمالة، 
 2009 اأوت  )مواجهات  م�ساكل  يف  يت�سبب  التجار،  �سغار  فئة  خا�سة 
بني جتار �سينيني وجتار جزائريني يف حي جتاري بال�ساحية ال�رشقية 
للعا�سمة(. وتعترب اجلزائر اأول وجهة للعمالة ال�سينية يف املغرب العربي، 
حيث يعمل بها حوايل 40 األف عامل �سيني )اأ�سغال عمومية، ات�سالت، 
طاقة، جتارة(. و�ستطرح م�سكلة العمالة ال�سينية بحدة خا�سة مع تزايد 
جحافل املهاجرين الأفارقة...  ثانيها، خماطر اإغراق الأ�سواق املغاربية 
مبنتجات �سينية رديئة م�رشة بالقت�ساد، بال�سحة العمومية وتق�سي 
على املنتجات املحلية لعدم قدرتها التناف�سية. ويواجه قطاع الن�سيج يف 
املغرب وتون�س مناف�سة �سينية. مبعنى اأن املنتجات املغاربية بتكلفتها 
حجم  من  �سيزيد  مما  ال�سينية،  املنتجات  مناف�سة  ميكنها  ل  العالية 
البطالة خا�سة واأن ال�رشكات ال�سينة تاأتي معها بعمالتها م�ستغنية عن 
العمالة املحلية. ومن هنا فالزحف القت�سادي لل�سني ل يدمر فقط قدرة 
تون�س  )كانت  الأوروبي  ال�سوق  يف  املناف�سة  على  املغاربية  املنتجات 
اأول مورد للمنتجات الن�سيجية لفرن�سا لكن جتاوزتها ال�سني يف 2003( 
بل يهدد م�سريها يف عقر دارها. ثالثها، خماطر اإحالل التبعية لل�سني 
م�ستقبال حمل التبعية لالتاد الأوروبي، وبالتايل يبقى املغرب العربي 
تابعا لقوى خارجية وما يتغري هو هوية هذه القوى ولي�س بنية العالقة 
ال�سينية-املغاربية  العالقة  اأن  القول  وخال�سة  معها...  القت�سادية 
ل  )الذي  الإ�سرتاتيجي-القيمي  التوافق  مبيزتني:  تنفرد  تقليدية  عالقة 

يرقى اإلى م�ساف التحالف( والعمالة ال�سينية الوافدة. 
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الأوراق الواردة يف هذا العدد ل تعّب اإلّ عن اآراء اأ�سحابها


