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شراكة اسرتاتيجية:
أبعاد زيارة وزير اخلارجية األمريكي إىل املغرب
العدد  3 ،1511أبريل 2022

قــام وزيــر الخارجيــة األمريكــي ،أنتونــي بلينكــن ،بزيــارة رســمية إلــى المملكــة المغربيــة خــال الفتــرة  28و30
مــارس  ،2022التقــى خاللهــا برئيــس الحكومــة المغربيــة ،عزيــز أخنــوش ،ووزيــر الخارجيــة ،ناصــر بوريطــة،
للبحــث فــي ســبل تعزيــز العالقــات الثنائيــة بيــن واشــنطن والربــاط ،والقضايــا المثــارة ذات االهتمــام
المشــترك.

سياق إقليمي مضطرب
تنبــع أهميــة الزيــارة مــن عــدة اعتبــارات رئيســية ،ترتبــط
ارتباطـاً مبــارشا ً مبجمــل التطــورات السياســية التــي تشــهدها
الســاحة اإلقليميــة ،ومــن أهمهــا مــا يــي:
 -1جمــود العالقــات املغربيــة – الجزائريــة :جــاءت زيــارة
بلينكــن إىل املغــرب ،وهــي األوىل مــن نوعهــا منــذ توليــه
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
باتهــام املغــرب بتنــي سياســات عدائيــة تســتهدف األمــن
القومــي الجزائــري ،وإعــان الجزائــر يف أكتوبــر املــايض عــدم
تجديــد عقــد اســتغالل خــط أنابيــب الغــاز املغــاريب األورويب،
الــذي كانــت تســتخدمه لتصديــر الغــاز إىل إســبانيا عــر
املغــرب.
 -2انعقــاد قمــة النقــب اإلقليميــة :جــاءت زيــارة بلينكــن

للربــاط كذلــك عقــب مشــاركته يف القمــة السداســية التــي
اســتضافتها إرسائيــل مبشــاركة وزراء خارجيــة دول مــر
واإلمــارات والبحريــن وإرسائيــل والواليات املتحــدة األمريكية
واملغــرب ،والذيــن بحثــوا كيفيــة مواجهــة التهديــدات
اإليرانيــة لألمــن القومــي لــدول الــرق األوســط مــن خــال
إقامــة منتــدى دائــم ،مثــل منتــدى النقــب لتعزيــز العالقــات
بــن الــدول الســت والتعــاون ضــد التهديــدات األمنيــة التــي
قــد تواجههــا ،باإلضافــة إىل الرعايــة األمريكيــة التفاقيــات
تطبيــع العالقــات الثنائيــة مــع إرسائيــل.

مجاالت تعاون استراتيجية
حملــت زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريــي “أنتــوين بلينكــن”
يف طياتهــا جملــة مــن األهــداف التــي تســعى واشــنطن
لتحقيقهــا ،ومــن ذلــك مــا يــي:
 -1تأييــد قضيــة الصح ـراء املغربيــة :جــاءت زيــارة بلينكــن
للربــاط يف هــذا التوقيــت للتأكيــد عــى الدعــم األمريــي

شــراكة اســتراتيجية:أبعاد زيــارة وزيــر الخارجيــة األمريكــي إلــى المغــرب ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  3 ،1511أبريــل  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الواضــح لرؤيــة املغــرب الخاصــة مبنــح الحكــم الــذايت تحــت
الســيادة املغربيــة كحــل واقعــي لتلبيــة تطلعــات شــعب
الصحـراء ،فقبــل زيارتــه للرباط أصــدرت الخارجيــة األمريكية
بيان ـاً دعمــت املقــرح املغــريب الخــاص بالحكــم الــذايت.
كــا جــاءت الزيــارة عقــب التغــر النوعــي يف املوقــف
اإلســباين الــذي أعلــن دعمــه للمقــرح املغــريب لتســوية
قضيــة الصح ـراء ،ويعــد الدعــم األمريــي للموقــف املغــريب
إزاء قضيــة الصح ـراء مكســباً دبلوماســياً للربــاط تعــزز مــن
موقفهــا يف مواجهــة الجزائــر وجبهــة البوليســاريو يف هــذا
الخصــوص.
 -2تعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع املغــرب :جــاءت
زيــارة بلينكــن للمغــرب بهــدف الســعي لتعزيــز العالقــات
االقتصاديــة بــن الدولتــن ،حيــث جــاءت الزيــارة عقــب
اســتضافة مدينــة الداخلــة بإقليــم الصحـراء املغربيــة منتــدى
االســتثامر “املغــرب – الواليــات املتحــدة األمريكيــة” ،بهــدف
تعزيــز الروابــط االقتصاديــة والتعريــف بالفــرص االســتثامرية
لــدى املســتثمرين والفاعلــن األمريكيــن يف  9مــارس الجــاري،
حيــث توجــد  150رشكــة أمريكيــة تنشــط يف الســوق املغــريب
بإجــايل اســتثامرات تقــدر بحــوايل  2مليــار دوالر.
ويف هــذا الســياق قــدم بلينكــن وعــودا ً للحكومــة املغربية
خــال هــذه الزيــارة بتوســيع املنطقــة االقتصاديــة يف مدينــة
بوزنيقــة ،مــع العمــل عــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن
واشــنطن والربــاط والــذي يبلــغ حــوايل  3.3مليــار دوالر يف
عــام ( 2021العجــز التجــاري املغــريب يقــدر بحــوايل 1.26
مليــار دوالر) ،وكذلــك التعــاون املشــرك بــن وزاريت الداخليــة
واالقتصــاد األمريكيتــن مــع نظرائهــا باملغــرب لحــل مشــكلة
الجفــاف وتجنــب تداعياتهــا عــى األوضــاع اإلنســانية داخــل
البــاد.
ويف هــذا اإلطــار ،تــم االتفــاق عىل إطــاق رشاكــة أمريكية
– مغربيــة بقيمــة  3ماليــن دوالر مــع مؤسســة “باســتور”
مــن أجــل تحســن األوضــاع الصحيــة للشــعب املغــاريب ،هــذا
إىل جانــب مواصلــة الدعــم األمريــي ملجــاالت الطاقــة واألمن
الغــذايئ باملغــرب ،مــع وعــود بتدريــب  6آالف معلــم مغــريب
ومســاعدة الحكومــة املغربيــة عــى إدمــاج البيئــة الرقميــة يف
املــدارس والجامعــات املغربيــة.
 -3التعــاون يف مكافحــة اإلرهــاب :تشــغل التهديــدات األمنية
املرتتبــة عــى تصاعــد أنشــطة القاعــدة وداعــش يف منطقــة
الســاحل والصحـراء ،أهميــة كبــرة عــى جــدول أعــال زيــارة
بلينكــن للمغــرب ،خاصــة أن للربــاط وواشــنطن تعــاون كبــر
يف املجــال األمنــي ،خاصــة فيــا يتعلــق مبكافحــة اإلرهــاب،
كــا تلعــب املغــرب دورا ً مهــاً يف مجــال مكافحــة الفكــر
املتطــرف.
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 -4التأثــر عــى موقــف املغــرب مــن أوكرانيــا :جــاءت األزمــة
األوكرانيــة لتمثــل تحديــاً خاصــاً للدبلوماســية األمريكيــة،
خاصــة أن العديــد مــن الــدول العربيــة فضلــت تبنــي موقــف
الحيــاد مــن األزمــة .ولعــل ترصيحــات بلينكــن تجــاه األزمــة
األوكرانيــة تحديــدا ً خــال زيارتــه الربــاط تشــر إىل رغبــة
واشــنطن يف اســتاملة الربــاط إىل املوقــف األمريــي األورويب.
وعــى الرغــم مــن أن املغــرب اتخــذ موقفـاً محايــدا ً مــن
األزمــة ،فإنــه مــال إىل روســيا .فقــد أكــد وزيــر خارجيــة
املغــرب عــى رفــض بــاده اســتخدام القــوة وكــذا انتهــاك
ســيادة الــدول ،وهــو ما يعنــي رفض الربــاط الغزو العســكري
الــرويس ألوكرانيــا ،غــر أن املغــرب غــاب عن جلســة الجمعية
العامــة لألمــم املتحــدة ،والتــي كانــت تصــوت عــى قــرار
يديــن الهجــوم العســكري األوك ـراين مــن األزمــة.
وارتبــط هــذا القـرار ببعديــن أساســيني ،أولهــا ،الضغــط
عــى الــدول األوروبيــة والتــي مل تتــن موقــف الربــاط مــن
الصحــراء املغربيــة ،وهــو مــا تحقــق لألخــرة ،وذلــك عــر
إعــان االتحــاد األورويب ،يف  23مــارس ،دعمــه ق ـرار حكومــة
مدريــد القــايض باالع ـراف بالحكــم الــذايت كأســاس واقعــي
وملمــوس أليــة عمليــة سياســية يف ن ـزاع الصح ـراء املغربيــة،
والثــاين ،االنتظــار الســترشاف مــا ســتؤول إليــه األزمــة ،وعــن
نجــاح أي طــرف مــن الطرفــن ،روســيا ،أو الغــرب ،يف فــرض
مصالحــه عــى اآلخــر ،نظـرا ً 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 بــاده
للحكومــة املغربيــة لتجنــب أيــة تأثـرات لهــذه الحــرب عــى
األوضــاع الداخليــة يف املغرب ،يف إشــارة إىل اســتعداد الواليات
املتحــدة ملســاندة املغــرب يف حالــة تــرر اقتصادهــا ،خاصــة
مــن جــراء ارتفــاع أســعار القمــح والطاقــة ،وذلــك مقابــل
تبنــي مواقــف أكــر داعمــة للغــرب مــن األزمــة.

أهداف واشنطن اإلقليمية
عكســت زيــارة بلينكــن كذلــك إىل املغــرب ،والتــي جــاءت
ضمــن جولتــه لعــدد مــن الــدول يف منطقــة الــرق األوســط،
بعــض الــدالالت السياســية املهمــة ،ومــن أبرزهــا مــا يــي:
 -1االنخــراط األمريــي يف قضايــا املنطقــة :تحــرص إدارة
بايــدن عــى إظهــار اســتمرار دورهــا ونفوذهــا يف منطقــة
الــرق األوســط ،والتأثــر عــى مســارات حركتهــا ،وعــى
رأســها األزمــة الليبيــة والقضيــة الفلســطينية ،وقضيــة
الصح ـراء املغربيــة ،ويف الوقــت نفســه نفــي الحديــث عــن
تراجــع الــدور األمريــي خــال الفــرة األخــرة ،وذلــك مــن
أجــل الحفــاظ عــى املصالــح األمريكيــة االســراتيجية يف
املنطقــة.

أبعاد زيارة وزير الخارجية األمريكي إلى المغرب

 -2وســاطة محتملــة بــن املغــرب والجزائــر :تعكــس زيــارة
بلينكــن للمغــرب ومــن بعدهــا الجزائــر ،احتــاالت اقــراح
واشــنطن أن تقــوم بــدور الوســاطة بــن البلديــن ،ورمبــا تشــهد
زيــارة بلينكــن للجزائــر محاولــة إلقناعهــا بأهميــة املشــاركة يف
أيــة مفاوضــات لتســوية قضيــة الصحـراء دبلوماســياً ،ومــن ثــم
إعــادة العالقــات الدبلوماســية بــن الربــاط واملغــرب الحقــاً،
وإن كان مــن امللحــوظ أن فــرص نجــاح ذلــك تبــدو محــدودة
يف ضــوء افتقــاد واشــنطن ألدوات الضغــط أو التأثــر عــى
الجزائــر.
 -3موازنــة 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  25مــارس الجــاري ،ويف ذلــك مــؤرش مهــم عــى قــوة
العالقــات الروســية – الجزائريــة.
وتــرى واشــنطن أهميــة عــدم تــرك هــذه املنطقــة ســاحة
فارغــة أمــام الالعــب الــرويس وحــده ،وإثبــات قدرتهــا عــى
تعزيــز نفوذهــا يف املغــرب العــريب لحاميــة مصالحهــا ،وذلــك

عــر االرتــكاز عــى املغــرب ،ومحاولــة تخفيــف حــدة التوتــر
بــن الجزائــر واملغــرب.
 -4الولــوج إىل األســواق األفريقيــة :ميكــن أن يســتغل
املســتثمرون األمريكيــون الســوق املغــريب ،واالنطــاق منهــا
بشــكل أكــر إىل األســواق األفريقيــة األخــرى ،وذلــك بفضــل
املوقــع االس ـراتيجي املميــز للملكــة املغربيــة ،والتــي تتوافــر
بهــا فــرص اســتثامرية كبــرة يف قطاعــات مهمــة مثــل الطاقــة
املتجــددة والســياحة ،ويف الوقــت نفســه تحقيــق تنميــة
اقتصاديــة يف األقاليــم املغربيــة التــي تفتقــر إىل مرشوعــات
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
مصالحهــا االســراتيجية يف هــذه املنطقــة ،ويف املقابــل متثــل
هــذه الزيــارة انتصــارا ً دبلوماســياً للمغــرب بشــأن قضيــة
الصحـراء يف مواجهــة الجزائــر والبوليســاريو ،وترجــح املعطيــات
الراهنــة اتجــاه منــط العالقــات املغربيــة – األمريكيــة نحــو
مزيــد مــن التطــور اإليجــايب.
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لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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