
 مسكور حمزة اعداد 

 في ءسوا حد على للدول استراتيجية خيارات العالقات وتشبيك أوجهه بمختلف التكتل أضحى

 لحلمصا وداعم الدولية، العالقات في مؤثر كفاعل الدولية المنظمات دور تعزز بعدما اليوم، عالم

 قدف التوجه، هذا من بعيدا المغرب وليس. وخارجيا داخليا المختلفة أبعادها في األعضاء الدول

 اديةاالقتص خياراته تدعيم شأنها من تكتالت عن والبحث عالقات ربط إلى االستقالل منذ سعى

 بعد ما منظمات) األولى اإلفريقية للمنظمات المؤسين من واعتبر السياسية وتوجهاته

 العالقات على العرض هذا وسيكز. اإلفريقية الوحدة منظمة السيما ،(السياسية االستقالالت

 لمغربا له وضع والذي الجديد  السياسي و االقتصادي التوجه هذا خصوصا اإلفريقية، المغربية

 فاتمل أن يلحظ اإلفريقية المغربية العالقات لتطور المتابع ولعل عملها ومحاور استراتيجية

 يالت العمل مجاالت أبرز الزمن عبر شكلت(اصحراء قضية) الترابية والوحدة واألمن االقتصاد

شركاء  مع عالقاته في خلت لعقود الخارجية سياسته بوصلة ووجه المغرب اهتمام حازت

 لح أصط ما أو 1984 سنة اإلفريقي االتحاد من المغرب انسحاب ويعتبر. غيرهم أو األفارقة

 إلفريقية،ا المغربية االقتصادية العالقات تاريخ في فاصلة عالمة الشاغر، الكرسي بسياسة عليه

 عنه تفرعت والذي افريقيا، دول كل يضم والذي الجامع الكيان هذا عن المغرب غياب أن ذلك

 المجموعات هذه في أقدام مواطئ للمغرب يكون أن دون حال مهمة، بينية اقتصادية تكتالت

 وبعد. نآخري اقتصاديين فاعلين لحساب كبيرة استثمارية فرص ضياع وبالتالي االقتصادية،

 تسمى كانت كما اإلفريقية الوحدة منظمة من المغرب انسحاب على ونيف عقود ثلث مرور

 جهود سبقته طلب اإلفريقي، لالتحاد رجوعه بطلب ليتقدم المغرب يعود سابقا،

 عولي استراتيجية. مراحل على نزلت جنوب-جتوب اقتصادي تعاون دبلوماسية،واستراتيجية

 في الشاغر، الكرسي سياسة مخلفات وتجاوز بالقارة، االقتصادي موقعه لتعزيز المغرب عليها

 سابح على اقتصادية أقلية تخدم لواجهة وتقديم تاريخية، أخطاء تصحيح معارضون يراها حين

 والفقر البؤس مظاهر وتقليص المغاربة، المواطنين عيش وتحسين الداخلي، النمو أولويات

 .المجتمع في المتزايدين

االفريقيا في تحليل سيرورة هده العودة و ابراز و تتجلي أهمية موضوع عودة المغرب التحاد 

أهم المراحل التي قطعتها الدبلوماسية المغربية من أجل الرجوع للمنظمة االفريقية و اعطائها 

نفس جديد، وكدالك السعي إلى رصد اليات الدبلوماسية المغربية لتعزيز حضوره في الحضن 

 : االفريقي. وعلية سنطرح االشكالية التالية

  ؟هي دالالت عودة المغرب لالتحاد االفريقي في الطرفية الحاليةما



 ؟وما التداعيات المحتملة لها على المستوى المحلي واإلقليمي والقاري

 

 محددات الرجوع المغربي للحضن االفريقي :المحور االول 

  لالتحاد االفريقيسياقات عودة المغرب   : اوال

سية وخارج هياكل الثكتل القاري ،منذ المنظمة اسنة والمغرب خارج عائلته المؤس 32منذ 

بسب قبول  1984التي إنسحب منها المغرب سنة 1963مايو  25 الوحدة اإلفريقية المؤسسة

عضوية الجمهورية الصحراوية الوهمية، بفعل سياقات تلك المرحلة التاريخية التي عرفت تنامي 

ضوية التي دعمت ع وقوة الدول الديكتاتورية المستبدة بأنظمتها الشمولية العسكرية بافريقيا 

ليبيا ..(، والمغرب اليوم وفي سياق عودته المؤسساتية إلفريقيا الجبهة سياسيا وماليا )الجزائر ،

في إفريقيا بموقعها اإلستراتيجي ومكانتها الحضارية   بإعتباره عضو مؤسس ودولة محورية

ن بوابة م والتاريخية، ووزنها السياسي بإعتباره فاعل أساسي في العالقات والتوازنات الدولية 

له قوته ومكانته التفاوضية، وأدوار الوساطة التي يلعبها في عالقة  اإلتحاد اإلفريقي كثكتل قاري

مع باقي القوى والثكتالت الدولية، بحيث أصبح االتحاد اإلفريقي مخاطبا رئيسيا ورسميا لدى 

األمم المتحدة واإلتحاد األوربي، والمنتدى اإلفريقي الصيني ،المنتدى اإلفريقي الهندي.. وبالثالي 

 ه المساحات ، فتكريس سياسية الكرسي الشاغر من شأنه أن يعزل المغربوجب اسثتمار هذ

في هيكلة التصورات واإلختيارات التنموية والسياسية الكبرى بافريقيا ويكون ذلك في صالح 

 .  أعداء المغرب وأعداء اإلقالع التنموي إلفريقيا

عشوائي، بل تم التأسيس  من فراغ أو بشكل ”االتحاد اإلفريقي“ لم تأت عودة المغرب لمنظمةو

لهذه العودة بشكل منهجي ودبلوماسي محكم، فاالرتباط المغربي بالجذور اإلفريقية تم التنصيص 

عليه واالعتراف به في دستور المملكة والذي أشار في تصديره إلى الروافد اإلفريقية 

القاته بالدول لم يقطع ع ”الوحدة اإلفريقية“ كما أنه رغم خروج المغرب من منظمة .للمغرب

اإلفريقية، بل حافظ على العالقات الثنائية مع مجموعة من الدول التي لم تكن تشكل تهديدا 

، خصوصا محور “لجبهة البوليساريو“ لوحدته الترابية ولم تكن تؤيد أطروحة

 “.الفرنكوفونية“ الدول

حكم، ال ”محمد السادسالملك “ لقد اختار المغرب سياسة التوجه جنوبا نحو إفريقيا منذ اعتالء

، “جنوب جنوب“ حيث قامت السياسة الخارجية للمغرب على تعزيز ما اصطلح عليه بالتعاون

وعدم قدرته على تقديم التكامل ”اتحاد المغرب العربي“ وذلك راجع أوال إلى الشلل الذي يعرفه

ة والتطور اإلفريقيكما أن تغير عقلية األنظمة السياسية  .االقتصادي والتكافل السياسي المطلوب



الذي أصبحت تحققه اقتصاديات دول القارة، ساعد على التقارب مع المغرب خصوصا بعد سحب 

 “.جبهة البوليساريو“دول عديدة اعترافها ب

في التعامل مع إفريقيا، ساعد  ”الكرسي الفارغ“ من جهة أخرى فالمغرب استوعب كون سياسة

 على ”الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا“ ثل فيالمحور المعادي لمغربية الصحراء والمتم

وقبل أن تنضج شروط العودة إلى االتحاد  .الترويج ألطروحة انفصال الصحراء عن المغرب

اإلفريقي قام المغرب بتجاوز إشكال محاصرة خصوم وحدته الترابية، وذلك باستبدال العمل من 

اعدت هذه السياسة المغرب على استعادة وقد س .داخل هياكل االتحاد بتنشيط العالقات الثنائية

موقعه بإفريقيا، حيث توجت هذه التحركات بانتخاب المغرب عضوا غير دائم بمجلس األمن 

كما استطاعت الدبلوماسية المغربية من  .2013و 2011 الدولي ممثال إلفريقيا في الفترة بين

لبوليساريو، وتدعيم الطرح بناء العالقة مع أربعين دولة إفريقية سحبت اعترافها بجبهة ا

 “.الحكم الذاتي لألقاليم الجنوبية“ المغربي المتمثل في

ولم يقدم طلب العودة، وذلك  ”االتحاد اإلفريقي“من الناحية القانونية فالمغرب طلب االنضمام ل

ي ف ”محمد السادس“ لكون انسحابه كان من منظمة غير المنظمة القائمة حاليا، وقد صرح الملك

لالتحاد اإلفريقي المنعقدة في العاصمة  27 وجهها إلى القمةرسالة 

، بأن المغرب سيقدم طلب االنضمام إلى المنظمة 2016 يوليو 17 بتاريخ ”كيغالي“ الرواندية

ملتمسا لرئيس االتحاد  ”االتحاد األفريقي“ بلدا عضوا في منظمة 28عقب ذلك وجه .اإلفريقية

في جميع أنشطة االتحاد  ”جبهة البوليساريو“ مشاركةخالل تلك الدورة، من أجل تعليق 

 3.مستقبال

بعد جلسات ساخنة وخلف أبواب مغلقة أعلن عن عودة المغرب إلى المنظمة اإلفريقية 

، رغم 54 دولة من مجموع 42 دولة بعد أن صرح المغرب أنه ضمن موافقة 39 بموافقة

 –تحادوهي أعلى هيئة في اال– اإلفريقيةالعراقيل والتحفظات التي كانت تضعها رئيس المفوضية 

ألفا ” “لالتحاد اإلفريقي“ غير أن الرئيس الجديد .ضد عودة المغرب ”نكوسازانا دالميني زوما“

رئيس دولة غينيا حسم موقف عودة المغرب بتأكيده على ضرورة حضور الوفد  ”كوندي

 ر مراسيم أداء اليمين لرئيسالمغربي حيث ألقى الملك خطابا في الجلسة الختامية للدورة وحضو

 موسى فكي محمد“ مفوضية االتحاد الجديد

 

 

 
 

https://barq-rs.com/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3/#sdfootnote3sym


 تدعيات العودة المغربية لالتحاد االفريقي : ثانيا

رغم أن المغرب تحاشى الخوض في موضوع الصحراء وربطه بعودته إلى االتحاد اإلفريقي، 

الذي ألقاه الملك المغربي، محمد السادس، في قمة أديس أبابا، وهو ما بدا جليا في الخطاب 

وقال فيه: إن المغرب ال يريد التفرقة بين بلدان المنظمة ويسعى للوحدة، إال أن السجال حول 

رغبته في العودة إلى االتحاد قبل أكثر من  يالن المغرب رسمعمنذ أن أ ياهذا الموضوع بدأ فعل

 سنة.

ة الدول المساندة عت مجموع، د2016ن للمنظمة اإلفريقية سنة لعشريوفي القمة السابعة وا

دولة من بينها دول عربية، مثل: السودان وليبيا وجيبوتي وإريتريا  28ددها عللمغرب و

والصومال) االتحاد اإلفريقي إلى تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية** في االتحاد، وذلك من 

ي داخل التكتالت اإلقليمية في العالم، والمساهمة الفعالة في أجل تعزيز مكانة االتحاد اإلفريق

المتحدة لحل النزاع حول الصحراء. وتكلف رئيس الغابون، غلي بونغو، بتقديم طلب  االممجهود 

 تجميد غضوية البوليساريو داخل المنظمة اإلفريقية نيابة عن هذه البلدان.

لمترددة في قرارها، ومن بينها دول شرق وسيكون على المغرب في البداية استمالة الدول ا

مع زيارة العاهل المغربي إلى دولة جنوب السودان مباشرة يا القارة اإلفريقية، وهو ما بدأ فعل

ول في محاولة استمالة د يابعد انتهاء أشغال القمة اإلفريقية بأديس أبابا؛ وذلك قبل البدء فعل

أهمية المسألة من كون االتحاد اإلفريقي هو  جنوب القارة وعلى رأسها جنوب إفريقيا. وتأتي

حدة. مم المتاالالتكتل الدولي الوحيد المعترف بالجمهورية الصحراوية، والتي ال تحظى باعتراف 

ضرار التي يتسبب فيها هذا االعتراف بدولة االوسيحاول المغرب إقناع الدول اإلفريقية بفداحة 

انقسام إقليمي وقا  ري يمنع مسلسل الوحدة اإلفريقية ال تملك أر ًضا وال سيادة وال شعًبا، من 

واالندماج االقتصادي بين بلدان القارة وصياغة سياسة مو  حدة تجاه القضايا المشتركة. إضافة 

راء هذا االنقسام ومن بينها ضياع االستثمارات العربية الخليجية و  إلى الفرص العديدة الضائعة 

ة خيرة بغينيا االستوائياالاإلفريقية -كما جرى في القمة العربيةأسا ًسا على القارة السمراء، 

والتي قاطعتها تسع دول عربية منها دول الخليج العربي باستثناء الكويت احتجا ًجا  2016سنة 

 مع المغرب الذي أعلن انسحابه منها. نهاعلى حضور ممثل البوليساريو وتضام

تكلفة بقاء البوليساريو في المنظمة أعلى بكثير من  وسيحاول المغرب إقناع الدول اإلفريقية بأن

تكلفة إخراجها منها، خاصة مع التراجع الكبير في قدرة الجزائر على التأثير على الدول اإلفريقية 

 .زر لهاوانهيار نظام القذافي المؤ



 ع، سيسعى المغرب بالتوازي مع ذلك، إلى إقناياومن خالل استراتيجية عزل البوليساريو إفريق

دول القارة السمراء بتأييد طرحه حول **الحكم الذاتي** كحل وحيد ممكن لصراع الصحراء، 

الذي دام أكثر من أربعة عقود، وجعل هذا الطرح يحظى بدعم قاري ودولي واسع، خاصة مع 

 46تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية والذي وصل إلى حوالي 

 دولة تعترف بها، جلها في إفريقيا وأميركا الالتينية. 34ء دولة، وبقاء زها

 

 

 أدوات ترسيخ النفود  : المغرب في افريقيا : المحورالثاني

محفورا في ذاكرة المغاربة واألفارقة على اعتبار أنه شهد عودة  2017سيظل شهر يناير 

س فقط بالنسبة للمملكة، وإنما أيضا المغرب إلى أسرته المؤسسية اإلفريقية، عودة مظفرة لي

بالنسبة إلفريقيا برمتها التي استعادت فاعال رئيسيا ال يجادل أحد في دوره الرئيسي في تنمية 

 وعيله فالمغرب له عدة اليات و ادوات من أجل ترسيخ حضوره في الساحة االفريقية .القارة

 الدبلوماسية االقتصادية المغربية في افريقيا : أوال

من خالل تحليل االرقام االقتصادية، يمكن أن نالحظ انتقاال مه ًما في حجم المبادالت التجارية 

، 2014مليارات دوالر سنة  7.4إلى حوالي  2004 بين المغرب وإفريقيا، من مليار دوالر سنة

مليار دوالر سنة  1.7ووصل حجم الصادرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 

(. وهو ما يعني أن المغرب قد ضاعف حجم مبادالته 2003مليون دوالر سنة  220مقابل  2013

ة، االمر الذي يعكس اهتما ما التجارية مع إفريقيا ست مرات خالل السنوات العشر الماضي

 جنوب خاصة مع البلدان اإلفريقية.-رب نحو التعاون االقتصادي جنوبغمتزاًيدا من الم

وتشمل هذه االستثمارات قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة كبيرة مثل القطاع البنكي، وقطاع 

قطاعات أخرى  ال العمومية، إضافة إلىغاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والبناء واالش

 رئيسية مثل الزراعة والصناعة والمعادن...إلخ.

، مع عدد من البلدان اإلفريقية تتضمن 2000اتفاقية منذ سنة  500رب بتوقيع حوالي غوقام الم

اتفاقيات مع القطاع الخاص والحكومات اإلفريقية المختلفة، تشمل التجارة واالستثمار والتعاون. 

اإلفريقية، لتصل حجم االستثمارات -ربيةغالقات االقتصادية الموهو ما سمح بتطوير حجم الع

ربية في الخارج غمن حجم االستثمارات الم ست مرات ربية المباشرة في إفريقيا حواليغالم

 .2013و 2003خالل الفترة ما بين 



إذا ما %1 ومع ذلك، تبقى العالقات االقتصادية بين المغرب وإفريقيا ضعيفة جدا وال تتتعدى 

قورنت بحجم العالقات االقتصادية مع الشركاء التقليديين في بقية العالم وعلى رأسهم دول 

االتحاد االوربي. ومن المرجح أن يزداد حجم تلك العالقات االقتصادية مع تنامي الدور المغربي 

ب سفي إفريقيا واعتماده على االدوات االقتصادية لتحقيق أهدافه االستراتيجية دون إعفال المكا

في القارة السمراء ذات اإلمكانات الطبيعية الهائلة والقدرات المالية مالية االقتصادية وال

 م مخاطره المرتفعةغوالتكنولوجية الضعيفة؛ ما يجعل االستثمار فيها ذا مردودية عالية، ر

االستراتجية المغربية االمنية و الدبلوماسية كأساس لترسيخ النفود في  : ثانيا

 افريقيا

  في المجال االمني -1

 

اول المغرب في هذا المجال االعتماد على استقراره السياسي واالمني مقارنة بجواره العربي يح

واإلفريقي، لتسويق نفسه كشريك أساسي للقوى الدولية واإلقليمية في القضايا االمنية 

 والسياسية الشائكة في المنطقة.

ابة أساسية للعبور من وفي هذا المجال، يحاول المغرب االعتماد على موقعه االستراتيجي كبو

إفريقيا إلى أوربا، وقربه الشديد من أوربا، إضافة إلى امتالكه واجهتين بحريتين: أولى متوسطية 

شمالية والثانية أطلسية عربية، وإشرافه على مضيق جبل طارق الحيوي للتجارة العالمية 

يقيا، سواء في في جنوب المتوسط وشمال إفر المنت، وذلك لتعزيز دوره كدركي صالوالموا

 قضايا الهجرة أو اإلرهاب أو المخدرات والجريمة المنظمة.

األوربية واإلفريقية  القاتويعد ملف الهجرة من أهم أدوات السياسة الخارجية المغربية في ع

ضل للهجرة اإلفريقية نحو أوربا، ف  على السواء؛ حيث ظل المغرب لسنوات طويلة ممر العبور الم

اقيات فللسياسات األوربية تجاه إفريقيا في موضوع الهجرة، عبر ات ياا رئيسوهو ما جعله محًور

د من الهجرة عير الشرعية.  عديدة بينه وبين االتحاد األوربي للح 

 ، عبرالدر الشرعيين في البغيومؤًخرا، بدأ المغرب برناًمجا خاصا لدمج المهاجرين األفارقة 

متزايد تاحه الفالعيش والعمل على أرضه، في إطار انتسوية وضعيتهم القانونية، والسماح لهم ب

على القارة اإلفريقية، ونقله موضوع الهجرة من المقاربة األمنية إلى المقاربة االجتماعية 

ألف مهاجر عير  25، قامت السلطات المغربية بتسوية أوضاع 2014واإلنسانية. وفي سنة 

 شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يبدأ مرحلة ثانية من البرنامج نهاية سنة



، وذلك كجزء من سياسة الهجرة التي ينتهجها المغرب، باعتبارها أحد مكونات الحملة 2016

 الدبلوماسية التي يقوم بها في القارة اإلفريقية استعداًدا للعودة إلى االتحاد اإلفريقي

كما أن المغرب يحاول تسويق نموذجه في مكافحة اإلرهاب ونجاعة أجهزته األمنية 

سة اتباعه سيا اللمكافحة التنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود. وذلك من خ واالستخباراتية في

د، وتوقعها قبل حصولها وتجعيف موارد بلاستباقية تهدف إلى منع حدوث أعمال إرهابية في ال

 .التنظيمات اإلرهابية ومحاصرتها
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، هذا الصددهذا بموازاة سياسته في المجال الديني والمرتكزة على تحصينه من التطرف. وفي 

اقيات الثنائية مع الدول اإلفريقية والهادفة إلى تأهيل المغرب ألئمة فمن االت يدب عدغرربط الم

هذه الدول بطلب منها، ومن بينها: تونس وليبيا ومالي والسنعال وعينيا وساحل العاج 

 اجدها.والعابون.. كما طلبت أًيضا دول أوربية، من بينها فرنسا، من المغرب تأهيل أئمة مس

ويحاول المغرب االعتماد على الروابط الثقافية التي تربطه بدول إفريقية عديدة خاصة في منطقة 

عرب إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ذات األعلبية المسلمة، وذلك عبر توظيف امتداداته 

رب، غالدينية والثقافية في الطرق الصوفية المنتشرة في المنطقة والتي تعود جذورها إلى الم

باإلضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي وبينه وبين تلك البلدان، واستقبال البعثات الطالبية اإلفريقية 

 وتمويل مشاريع مشتركة في هذا المجال عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
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، بداية عودة المغرب إلى لعب دور فاعل على الساحة الدبلوماسية 2013ضية مالي سنة شكلت ق

اإلفريقية والقطيعة مع المرحلة السابقة؛ حيث نجح المغرب في تجاوز جارته التقليدية، الجزائر، 

وذ األكبر في القضايا اإلقليمية. وكانت البداية مع انضمام نفالتي كانت حتى وقت قريب صاحبة ال

لمغرب إلى التدخل الذي قادته فرنسا في مالي، وهو األمر الذي تمخض عنه تعاظم الدور ا

، 2013إلى االجتماع الذي ُعقد في المغرب في نوفمبر/  الالمغربي في الشأن المالي، وصو

اق على إنشاء فدولة، من بينها فرنسا وليبيا ومالي، على ات 19والذي وافق فيه وزراء خارجية 

ب مشترك لتأمين الحدود، والذي من المرجح إقامته في العاصمة المغربية، وهو معسكر تدري

االتفاق المعروف باسم إعالن الرباط. في الوقت الذي اكتعت فيه الجزائر بمحاولة تأمين حدودها 

 رب بلعب دور أكبر فيها.غالجنوبية مع مالي، وعدم التدخل في األزمة، ما سمح للم



آخر في القضية الليبية الشائكة من  يابلوماسية المغربية دًورا طالئع، لعبت الد2015وفي سنة 

خالل احتضان المغرب التفاق األطراف الليبية المختلفة بعطاء من األمم المتحدة، لتشكيل حكومة 

. ويأتي ذلك في ظل الجهود الدبلوماسية المغربية اتفاق الصخراتعرف -وحدة وطنية فيما 

يبيا والذي ستكون له تأثيرات كبيرة على األمن اإلقليمي للمنطقة لوقف تدهور األوضاع في ل

 .بأسرها

وذلك تتويجاً لعقد من الزمن  ”االتحاد اإلفريقي“ بعد أن تمكن المغرب من االنضمام إلى منظمة

من العمل الدبلوماسي الذي قاده ملك المغرب شخصياً، وكذلك تتويجا للشركات االقتصادية 

التقنية التي قدمتها المملكة والمقاوالت المغربية للعديد من الدول اإلفريقية، يبقى والمساعدات 

التحدي المستقبلي لهذا االنضمام هو تعامل المغرب مع السبب المباشر الذي نتج عنه انسحابه 

، حيث “جبهة البوليساريو“ وهو تواجده جنبا إلى جنب مع ”منظمة الوحدة اإلفريقية“من

ال محالة على محاولة تجميد عضوية ذلك الكيان معتمدا على الدول المشكلة سيعمل المغرب 

لألغلبية في االتحاد، والتي سحبت اعترافها بالجبهة والتي كذلك منحت المغرب الموافقة على 

االنضمام بأغلبية جد مريحة باستثناء بعض الدول التي تخشى المنافسة الريادية التي سيحدثها 

 .اد باعتباره العبا أساسيا في إفريقياالمغرب داخل االتح

 

 

 


