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سياق إقليمي مضطرب
ــارات رئيســية، ترتبــط  ــارة مــن عــدة اعتب ــة الزي ــع أهمي تنب
ارتباطــاً مبــارشاً مبجمــل التطــورات السياســية التــي تشــهدها 

الســاحة اإلقليميــة، ومــن أهمهــا مــا يــي:

ــارة  ــاءت زي ــة: ج ــة – الجزائري ــات املغربي ــود العالق 1- جم
ــه  ــذ تولي ــا من ــن نوعه ــي األوىل م ــرب، وه ــن إىل املغ بلينك
منصبــه يف عهــد إدارة جــو بايــدن، يف ظــل انقطــاع العالقــات 
الدبلوماســية بــن املغــرب والجزائــر، حيــث أعلنــت األخــرة 
قطــع عالقاتهــا مــع الربــاط يف أغســطس املــايض وتربيــر ذلــك 
ــن  ــتهدف األم ــة تس ــات عدائي ــي سياس ــرب بتن ــام املغ باته
القومــي الجزائــري، وإعــالن الجزائــر يف أكتوبــر املــايض عــدم 
تجديــد عقــد اســتغالل خــط أنابيــب الغــاز املغــاريب األورويب، 
الــذي كانــت تســتخدمه لتصديــر الغــاز إىل إســبانيا عــرب 

املغــرب.

ــن  ــارة بلينك ــة: جــاءت زي ــب اإلقليمي ــة النق ــاد قم 2- انعق

ــي  ــك عقــب مشــاركته يف القمــة السداســية الت ــاط كذل للرب
اســتضافتها إرسائيــل مبشــاركة وزراء خارجيــة دول مــر 
واإلمــارات والبحريــن وإرسائيــل والواليات املتحــدة األمريكية 
التهديــدات  مواجهــة  كيفيــة  بحثــوا  والذيــن  واملغــرب، 
اإليرانيــة لألمــن القومــي لــدول الــرق األوســط مــن خــالل 
إقامــة منتــدى دائــم، مثــل منتــدى النقــب لتعزيــز العالقــات 
بــن الــدول الســت والتعــاون ضــد التهديــدات األمنيــة التــي 
ــات  ــة التفاقي ــة األمريكي ــة إىل الرعاي ــا، باإلضاف ــد تواجهه ق

ــل. ــة مــع إرسائي ــات الثنائي ــع العالق تطبي

مجاالت تعاون استراتيجية
ــة األمريــي “أنتــوين بلينكــن”  ــر الخارجي ــارة وزي حملــت زي
يف طياتهــا جملــة مــن األهــداف التــي تســعى واشــنطن 

ــي: ــا ي ــك م ــن ذل ــا، وم لتحقيقه

1- تأييــد قضيــة الصحــراء املغربيــة: جــاءت زيــارة بلينكــن 
ــي  ــم األمري ــى الدع ــد ع ــت للتأكي ــذا التوقي ــاط يف ه للرب
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قــام وزيــر الخارجيــة األمريكــي، أنتونــي بلينكــن، بزيــارة رســمية إلــى المملكــة المغربيــة خــال الفتــرة 28 و30 
مــارس 2022، التقــى خالهــا برئيــس الحكومــة المغربيــة، عزيــز أخنــوش، ووزيــر الخارجيــة، ناصــر بوريطــة، 
الثنائيــة بيــن واشــنطن والربــاط، والقضايــا المثــارة ذات االهتمــام  للبحــث فــي ســبل تعزيــز العاقــات 

المشــترك.

شــراكة اســتراتيجية:أبعاد زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريكــي إلــى المغــرب، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1511، 3 أبريــل 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الواضــح لرؤيــة املغــرب الخاصــة مبنــح الحكــم الــذايت تحــت 
ــعب  ــات ش ــة تطلع ــي لتلبي ــل واقع ــة كح ــيادة املغربي الس
الصحــراء، فقبــل زيارتــه للرباط أصــدرت الخارجيــة األمريكية 

ــاً دعمــت املقــرح املغــريب الخــاص بالحكــم الــذايت.  بيان

ــف  ــي يف املوق ــر النوع ــب التغ ــارة عق ــاءت الزي ــا ج ك
اإلســباين الــذي أعلــن دعمــه للمقــرح املغــريب لتســوية 
ــة الصحــراء، ويعــد الدعــم األمريــي للموقــف املغــريب  قضي
ــاط تعــزز مــن  ــة الصحــراء مكســباً دبلوماســياً للرب إزاء قضي
ــذا  ــاريو يف ه ــة البوليس ــر وجبه ــة الجزائ ــا يف مواجه موقفه

ــوص. الخص

املغــرب: جــاءت  مــع  االقتصاديــة  العالقــات  تعزيــز   -2
ــات  ــز العالق ــدف الســعي لتعزي ــارة بلينكــن للمغــرب به زي
االقتصاديــة بــن الدولتــن، حيــث جــاءت الزيــارة عقــب 
اســتضافة مدينــة الداخلــة بإقليــم الصحــراء املغربيــة منتــدى 
االســتثار “املغــرب – الواليــات املتحــدة األمريكيــة”، بهــدف 
تعزيــز الروابــط االقتصاديــة والتعريــف بالفــرص االســتثارية 
لــدى املســتثمرين والفاعلــن األمريكيــن يف 9 مــارس الجــاري، 
حيــث توجــد 150 رشكــة أمريكيــة تنشــط يف الســوق املغــريب 

ــار دوالر.  بإجــايل اســتثارات تقــدر بحــوايل 2 ملي

ويف هــذا الســياق قــدم بلينكــن وعــوداً للحكومــة املغربية 
خــالل هــذه الزيــارة بتوســيع املنطقــة االقتصاديــة يف مدينــة 
بوزنيقــة، مــع العمــل عــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن 
ــار دوالر يف  ــغ حــوايل 3.3 ملي ــذي يبل ــاط وال واشــنطن والرب
ــوايل 1.26  ــدر بح ــريب يق ــاري املغ ــز التج ــام 2021 )العج ع
مليــار دوالر(، وكذلــك التعــاون املشــرك بــن وزاريت الداخليــة 
واالقتصــاد األمريكيتــن مــع نظرائهــا باملغــرب لحــل مشــكلة 
الجفــاف وتجنــب تداعياتهــا عــى األوضــاع اإلنســانية داخــل 

البــالد.

ويف هــذا اإلطــار، تــم االتفــاق عى إطــالق رشاكــة أمريكية 
ــتور”  ــة “باس ــع مؤسس ــن دوالر م ــة 3 مالي ــة بقيم – مغربي
مــن أجــل تحســن األوضــاع الصحيــة للشــعب املغــاريب، هــذا 
إىل جانــب مواصلــة الدعــم األمريــي ملجــاالت الطاقــة واألمن 
الغــذايئ باملغــرب، مــع وعــود بتدريــب 6 آالف معلــم مغــريب 
ومســاعدة الحكومــة املغربيــة عــى إدمــاج البيئــة الرقميــة يف 

املــدارس والجامعــات املغربيــة.

3- التعــاون يف مكافحــة اإلرهــاب: تشــغل التهديــدات األمنية 
ــة عــى تصاعــد أنشــطة القاعــدة وداعــش يف منطقــة  املرتب
الســاحل والصحــراء، أهميــة كبــرة عــى جــدول أعــال زيــارة 
بلينكــن للمغــرب، خاصــة أن للربــاط وواشــنطن تعــاون كبــر 
يف املجــال األمنــي، خاصــة فيــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب، 
ــر  ــة الفك ــال مكافح ــاً يف مج ــرب دوراً مه ــب املغ ــا تلع ك

املتطــرف. 

4- التأثــر عــى موقــف املغــرب مــن أوكرانيــا: جــاءت األزمــة 
ــاً للدبلوماســية األمريكيــة،  ــاً خاص األوكرانيــة لتمثــل تحدي
خاصــة أن العديــد مــن الــدول العربيــة فضلــت تبنــي موقــف 
الحيــاد مــن األزمــة. ولعــل تريحــات بلينكــن تجــاه األزمــة 
ــة  ــر إىل رغب ــاط تش ــه الرب ــالل زيارت ــداً خ ــة تحدي األوكراني
واشــنطن يف اســتالة الربــاط إىل املوقــف األمريــي األورويب.

وعــى الرغــم مــن أن املغــرب اتخــذ موقفــاً محايــداً مــن 
ــة  ــر خارجي ــد وزي ــد أك ــيا. فق ــال إىل روس ــه م ــة، فإن األزم
ــاك  ــذا انته ــوة وك ــتخدام الق ــالده اس ــض ب ــى رف ــرب ع املغ
ســيادة الــدول، وهــو ما يعنــي رفض الربــاط الغزو العســكري 
الــرويس ألوكرانيــا، غــر أن املغــرب غــاب عن جلســة الجمعية 
ــرار  ــى ق ــوت ع ــت تص ــي كان ــدة، والت ــم املتح ــة لألم العام

ــن الهجــوم العســكري األوكــراين مــن األزمــة. يدي

وارتبــط هــذا القــرار ببعديــن أساســين، أولهــا، الضغــط 
ــاط مــن  ــن موقــف الرب ــي مل تت ــة والت ــدول األوروبي عــى ال
ــرب  ــك ع ــرة، وذل ــق لألخ ــا تحق ــو م ــة، وه ــراء املغربي الصح
إعــالن االتحــاد األورويب، يف 23 مــارس، دعمــه قــرار حكومــة 
ــذايت كأســاس واقعــي  ــد القــايض باالعــراف بالحكــم ال مدري
وملمــوس أليــة عمليــة سياســية يف نــزاع الصحــراء املغربيــة، 
والثــاين، االنتظــار الســتراف مــا ســتؤول إليــه األزمــة، وعــن 
نجــاح أي طــرف مــن الطرفــن، روســيا، أو الغــرب، يف فــرض 
مصالحــه عــى اآلخــر، نظــراً ملــا ســيكون لذلــك مــن تداعيــات 

عــى شــكل النظــام الــدويل.

ويف هــذا اإلطــار، ســعى بلينكــن لضــم املوقــف املغــريب 
أكــر باتجــاه الغــرب، إذ أكــد بلينكــن عــى مســاعدة بــالده 
للحكومــة املغربيــة لتجنــب أيــة تأثــرات لهــذه الحــرب عــى 
األوضــاع الداخليــة يف املغرب، يف إشــارة إىل اســتعداد الواليات 
املتحــدة ملســاندة املغــرب يف حالــة تــرر اقتصادهــا، خاصــة 
ــل  ــك مقاب ــة، وذل ــح والطاق ــعار القم ــاع أس ــراء ارتف ــن ج م

تبنــي مواقــف أكــر داعمــة للغــرب مــن األزمــة.  

أهداف واشنطن اإلقليمية
ــاءت  ــي ج ــرب، والت ــك إىل املغ ــن كذل ــارة بلينك عكســت زي
ضمــن جولتــه لعــدد مــن الــدول يف منطقــة الــرق األوســط، 

بعــض الــدالالت السياســية املهمــة، ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- االنخــراط األمريــي يف قضايــا املنطقــة: تحــرص إدارة 
ــة  ــا يف منطق ــا ونفوذه ــتمرار دوره ــار اس ــى إظه ــدن ع باي
الــرق األوســط، والتأثــر عــى مســارات حركتهــا، وعــى 
وقضيــة  الفلســطينية،  والقضيــة  الليبيــة  األزمــة  رأســها 
ــث عــن  ــة، ويف الوقــت نفســه نفــي الحدي الصحــراء املغربي
ــن  ــك م ــرة األخــرة، وذل ــي خــالل الف ــدور األمري تراجــع ال
أجــل الحفــاظ عــى املصالــح األمريكيــة االســراتيجية يف 

املنطقــة.
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ــارة  ــس زي ــر: تعك ــرب والجزائ ــن املغ ــة ب ــاطة محتمل 2- وس
ــراح  ــاالت اق ــر، احت ــا الجزائ ــن بعده ــرب وم ــن للمغ بلينك
واشــنطن أن تقــوم بــدور الوســاطة بــن البلديــن، ورمبــا تشــهد 
زيــارة بلينكــن للجزائــر محاولــة إلقناعهــا بأهميــة املشــاركة يف 
أيــة مفاوضــات لتســوية قضيــة الصحــراء دبلوماســياً، ومــن ثــم 
ــاً،  ــرب الحق ــاط واملغ ــن الرب ــية ب ــات الدبلوماس ــادة العالق إع
وإن كان مــن امللحــوظ أن فــرص نجــاح ذلــك تبــدو محــدودة 
يف ضــوء افتقــاد واشــنطن ألدوات الضغــط أو التأثــر عــى 

ــر. الجزائ

3- موازنــة الــدور الــرويس: تعكــس جولــة بلينكــن لــدول 
املنطقــة ومنهــا املغــرب، القلــق األمريــي مــن النفــوذ الــرويس 
املتصاعــد يف شــال أفريقيــا، ومــن املــؤرشات الدالــة عــى ذلــك 
أن الزيــارة جــاءت بعــد قيــام وفــد عســكري رويس بزيــارة إىل 
الجزائــر يف 25 مــارس الجــاري، ويف ذلــك مــؤرش مهــم عــى قــوة 

العالقــات الروســية – الجزائريــة.

وتــرى واشــنطن أهميــة عــدم تــرك هــذه املنطقــة ســاحة 
ــى  ــا ع ــات قدرته ــده، وإثب ــرويس وح ــب ال ــام الالع ــة أم فارغ
ــك  ــا، وذل ــة مصالحه ــز نفوذهــا يف املغــرب العــريب لحاي تعزي

ــر  ــة تخفيــف حــدة التوت ــكاز عــى املغــرب، ومحاول عــرب االرت
ــر واملغــرب. ــن الجزائ ب

يســتغل  أن  ميكــن  األفريقيــة:  األســواق  إىل  الولــوج   -4
ــا  ــالق منه ــريب، واالنط ــوق املغ ــون الس ــتثمرون األمريكي املس
ــل  ــك بفض ــرى، وذل ــة األخ ــواق األفريقي ــرب إىل األس ــكل أك بش
ــر  ــي تتواف ــة، والت ــة املغربي ــز للملك ــع االســراتيجي املمي املوق
بهــا فــرص اســتثارية كبــرة يف قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة 
تنميــة  تحقيــق  نفســه  الوقــت  والســياحة، ويف  املتجــددة 
ــات  ــر إىل مروع ــي تفتق ــة الت ــم املغربي ــة يف األقالي اقتصادي

التنميــة االقتصاديــة، خاصــة بإقليــم الصحــراء.

ويف الختــام، فإنــه ميكــن القــول إن زيــارة وزيــر الخارجيــة 
األمريــي للمغــرب جــاءت يف ظــل الحــرص األمريــي عــى 
تعزيــز دورهــا ونفوذهــا يف املغــرب العــريب، ومبــا يحفــظ 
ــل  ــل متث ــة، ويف املقاب ــذه املنطق ــراتيجية يف ه ــا االس مصالحه
هــذه الزيــارة انتصــاراً دبلوماســياً للمغــرب بشــأن قضيــة 
الصحــراء يف مواجهــة الجزائــر والبوليســاريو، وترجــح املعطيــات 
ــو  ــة نح ــة – األمريكي ــات املغربي ــط العالق ــاه من ــة اتج الراهن

ــايب. ــور اإليج ــن التط ــد م مزي
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