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تحركات فرنسية الفتة: 
شــهدت األونــة األخــرة تحــركات فرنســية ملحوظــة لتقليــص 
التوتــر مــع املغــرب، والعمــل عــى تعزيــز التعــاون املشــرك، 

وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- اتصــال رسي الســتيعاب الخالفــات: نــرت مجلــة “أفريكا 
أنتلجنــس” الفرنســية تقريــراً، يف 3 نوفمــر الجــاري، كشــفت 
خاللــه عــن مضمــون املكاملــة الرسيــة التــي أجراهــا ماكــرون 
مــع محمــد الســادس مطلــع الشــهر ذاتــه، حيــث لفــت 
ــات ارتكــزت باألســاس عــى مســاعي  ــر إىل أن املحادث التقري
ــن  ــارش ب ــال مب ــن، يف أول اتص ــن الجان ــرات ب ــة التوت تهدئ
ــو  ــل نح ــا قب ــات بينه ــة الخالف ــذ بداي ــن من ــدي البلدي قائ

عــام.

توتــرات  والربــاط  باريــس  بــن  العالقــات  وشــهدت 
متصاعــدة، منــذ ســبتمر 2021، بســبب تقليــص باريــس 
التأشــرات املمنوحــة للمغاربــة إىل النصــف، فضــالً عــن 
تطلعــات املغــرب للحصــول عــى دعــم فرنــي ملوقفها بشــأن 

ــم  ــري الداع ــف الجزائ ــة املوق ــة، يف مواجه ــراء املغربي الصح
الســتقاللها، بينــا تتمســك باريــس مبوقفهــا القائــم عــى 
ــراء  ــق الصح ــة بح ــدة القاضي ــم املتح ــرارات األم ــزام بق االلت
ــق بصــورة  ــر مصرهــا، وهــو موقــف يتواف ــة يف تقري املغربي

ــف.  ــذا املل ــول ه ــة ح ــة الجزائري ــع السياس ــر م أك

ــن  ــد م ــام وف ــرب: ق ــي للمغ ــاين فرن ــد برمل ــارة وف 2- زي
ــيوخ  ــس الش ــس مجل ــب رئي ــادة نائ ــي، بقي ــان الفرن الرمل
الفرنــي، فانســان دوالهــاي، بزيــارة إىل املغــرب، يف 6 نوفمــر 
الرملانيــة  الصداقــة  مجموعــة  برئيــس  والتقــى  الجــاري، 
الفرنســية – املغربيــة مبجلــس النــواب املغــريب، الحبيــب 
ــاون املشــركة،  ــز التع ــم بحــث ســبل تعزي ــث ت ــي، حي املال
ــرات  ــة التأش ــة أزم ــي إىل رضورة حلحل ــد الفرن ــا الوف ودع

ــع. ــح الجمي ــدم مصال ــة تخ ــرق مقبول ــاد ط ــر إيج ع

ــا  ــت فرنس ــو”: صوت ــة “مينورس ــة بعث ــد والي ــم متدي 3- دع
لصالــح متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة إىل الصحــراء 
“مينورســو” عامــاً إضافيــاً حتــى نهايــة أكتوبــر 2023، وذلــك 
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نشــرت تقاريــر غربيــة مالمــح المكالمــة الهاتفيــة، غيــر المعلنــة، التــي أجراهــا الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل 
ماكــرون، مــع ملــك المغــرب، محمــد الســادس، فــي مطلــع نوفمبــر 2022، حيــث لفتــت هــذه التقاريــر أن 
المكالمــة تأتــي فــي إطــار التحــركات الفرنســية الراهنــة لتهدئــة التوتــرات القائمــة بيــن باريــس والربــاط فــي 

اآلونــة األخيــرة.

اســتيعاب الخالفــات: تحــرك باريــس لتجــاوز الخالفــات مــع المغــرب لحمايــة المصالــح الفرنســية, العــدد 1683، 10 نوفمبــر 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــات  ــل الوالي مــن خــالل دعــم قــرار “2654” املقــدم مــن قب
املتحــدة ملجلــس األمــن الــدويل، حيــث صوتــت فرنســا 
ــا أمتنعــت  ــة أخــرى، بين ــب 12 دول ــرار إىل جان ــح الق لصال

ــت.  ــن التصوي ــا ع ــيا وكيني ــن روس كل م

ويعــد تأييــد فرنســا لتمديــد واليــة البعثــة األمميــة دعــاً 
دبلوماســياً ضمنيــاً ملوقــف املغــرب وإقــراراً بالوضــع القائــم، 
يف ظــل الدعــوات املتكــررة لجبهــة البوليســاريو بإنهــاء مهــام 
املينورســو، فضــالً عــا تعكســه هــذه الخطــوة مــن اهتــام 

باريــس بــأال تتحــول التوتــرات مــع املغــرب إىل قطيعــة.

الفــرة  شــهدت  مشــرك:  وأمنــي  عســكري  تنســيق   -4
ــكري  ــي والعس ــيق األمن ــاون والتنس ــتمراراً للتع ــرة اس األخ
ــارص مــن القــوات  ــن املغــرب وفرنســا، حيــث شــاركت عن ب
ــركة،  ــكرية مش ــاورة عس ــر 2022، يف من ــة، يف أكتوب املغربي
 13 الكتيبــة  مــع  الحــوز،  بإقليــم  “أوكاميــدن”  جبــال  يف 
بالجيــش الفرنــي. كــا شــاركت القــوات البحريــة املغربيــة، 
ــية. ــد الفرنس ــد القواع ــرى بأح ــاورات أخ ــنغالية، يف من والس

ويف إطــار التعــاون األمنــي بــن البلديــن، شــهدت الفــرة 
األخــرة تنســيقاً مشــركاً بــن باريــس والربــاط يف عــدة قضايــا 
ــن،  ــن إيكويس ــريب، حس ــام املغ ــة األم ــا قضي ــة، أبرزه أمني
الــذي صــدرت بحقــه مذكــرة توقيــف أوروبيــة، حيــث أعلــن 
ــاط يف هــذا  ــه يجــري التنســيق مــع الرب ــة بأن ــر الداخلي وزي
األمــر، كــا أعلنــت املغــرب توقيــف الجــواز القنصــي الــذي 
كان قــد تــم إصــداره إليكويســن، متهيــداً لطــرده مــن فرنســا.

دوافع متعددة
عكســت املباحثــات املطولــة التــي أجراهــا ماكــرون مــع 
ــود  ــاعة، وج ــف س ــاوزت النص ــي تج ــادس، والت ــد الس محم
ــية  ــركات الفرنس ــباب التح ــرس أس ــا تف ــددة رمب ــع متع دواف
ــن  ــا ميك ــو م ــاط، وه ــع الرب ــات م ــة الخالف ــة لحلحل الراهن

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع عرض

ــايس الراهــن: شــهدت األســابيع  ــد الدبلوم ــاء التصعي 1- إنه
ــس.  ــاط وباري ــن الرب ــرات ب ــرة التوت ــداً يف وت األخــرة تصاع
وبــدأ هــذا التصعيــد، يف 24 أكتوبــر، حينــا نــر أحــد 
ــه الفرنســية خريطــة  ــة مونبوليي ــة يف مدين املعــارض التجاري
للعــامل، تضمنــت اقتطــاع الصحــراء املغربيــة مــن حــدود 

ــاط. ــة الرب ــار حفيظ ــا أث ــو م ــرب، وه املغ

وجــاء هــذا التصعيــد بعــد أيــام قليلــة مــن تعيــن املغــرب 
ــر  ــن شــعبون، يف منصــب مدي ســفرها يف باريــس، محمــد ب
عــام صنــدوق “محمــد الســادس لالســتثار”، تاركــًة منصــب 
الســفر املغــريب لــدى فرنســا شــاغراً، وهــو مــا اعترتــه 
ــس. وأىت  ــن باري ــفرها م ــاط س ــحب الرب ــة س ــرة مبنزل األخ

هــذا اإلجــراء رداً عــى تعيــن باريــس ســفرها يف الربــاط يف 
ــزال  ــا ال ي ــاد االورويب، في ــد باالتح ــايس جدي منصــب دبلوم
منصــب الســفر الفرنــي يف املغــرب شــاغراً أيضــاً حتــى اآلن.

2- تســوية الخالفــات حــول الطاقــة: عمــدت رشكــة “توتــال 
إنرجيــز” الفرنســية، يف أكتوبــر 2022، إىل نقــل مخــزون 
لســد  الفرنــي  الســوق  إىل  للمغــرب  املخصــص  الوقــود 
ــاً،  ــس حالي ــه باري ــي تعاني ــات الت ــاد يف املحروق ــص الح النق
ــام يف مصــايف  ــذي اســتمر لعــدة أي ســواء بســبب اإلرضاب ال
النفــط الخاصــة بركتــي “توتــال انرجيــز” و”إيكســون 
ــب عــى  ــرة الطل ــاع الحــاد يف وت ــل”، أو بســبب االرتف موبي
ــالل  ــز” خ ــال انرجي ــة “توت ــة برك ــود الخاص ــات الوق محط
الفــرة األخــرة، بســبب الخصــم الــذي قدمتــه الركــة منــذ 
ــر مــن الوقــود،  ــكل ل ــع ســبتمر املــايض، بنحــو 50% ل مطل
ــة لإلغــالق، بســبب  ــع عــدة محطــات تابعــة للرك مــا دف
ــة  ــل الرك ــرزت هــذه الخطــوة مــن قب ــا. وأف ــاد مخزونه نف
الفرنســية أزمــة وقــود متفاقمــة يف الداخــل املغــريب، ال ســيا 

ــاء. ــدار البيض يف ال

3- تنســيق التحــركات يف العمــق األفريقــي: تصاعــدت وتــرة 
ــة يف الســنوات األخــرة،  ــارة األفريقي الحضــور املغــريب يف الق
الســيا غــرب القــارة، حيــث باتــت االســتثارات املغربيــة يف 
أفريقيــا تصــل إىل قرابــة نصــف إجــايل االســتثارات املغربية 
يف الخــارج، وهــو مــا يتزامــن مــع تراجــع النفــوذ الفرنــي يف 
ــل  ــس لتقلي ــاه باري ــا، واتج ــرب أفريقي ــاحل وغ ــة الس منطق
ــا  ــعى فرنس ــد تس ــك ق ــارش. ولذل ــكري املب ــراط العس االنخ
ــل  ــرب، يف ظ ــع املغ ــا م ــرب أفريقي ــا يف غ ــيق تحركاته لتنس

النفــوذ املتنامــي لألخــرة هنــاك.

ــق  ــاك قل ــرب: هن ــا يف املغ ــى مصالحه ــس ع ــق باري 4- قل
فرنــي مــن احتاليــة أن تؤثــر التوتــرات يف عالقــة البلديــن 
عــى مصالــح باريــس االقتصاديــة يف املغــرب، خاصــًة يف ظــل 
ــار  ــا أث ــو م ــنطن، وه ــاط وواش ــن الرب ــوظ ب ــارب امللح التق
قلــق باريــس، والتــي تنظــر للنفــوذ األمريــي واألورويب، 
الســيا األملــاين، يف الربــاط باعتبــاره تهديــداً ملصالحهــا هنــاك. 

ــدة يف  ــات املتح ــول الوالي ــرح تح ــذا الط ــم ه ــا يدع ورمب
ــاوزة فرنســا  ــرب، متج ــي يف املغ ــر مســتثمر أجنب 2022 كأك
التــي ظلــت خــالل العقــد املــايض تحتــل املركــز األول. ووفقــاً 
لبيانــات مكتــب الرقابــة عــى التجــارة الخارجيــة يف املغــرب، 
اســتقبلت الربــاط حــوايل 578 مليــون دوالر كاســتثارات 
ــن  ــف األول م ــالل النص ــدة خ ــات املتح ــن الوالي ــة م أجنبي
2022، مقابــل 513.7 مليــون دوالر مــن فرنســا. كــا أشــارت 
بعــض التقاريــر إىل أن األســابيع األخــرة شــهدت خــروج 
بعــض الــركات الفرنســية مــن الســوق املغــريب، عــى غــرار 
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ــون”. ــنطرال دان ــك” و”س ــي “ليدي رشكت

5- تعزيــز التعــاون يف الطاقــة الخــراء: يبذل املغــرب جهوداً 
حثيثــة للتحــول إىل مركــز إقليمــي للطاقــة الخــراء، وتعــول 
باريــس عليهــا كثــراً يف هــذا املجــال، ولعــل هــذا مــا انعكــس 
ــي  ــتثاري الوطن ــك االس ــده “البن ــذي كان عق ــر ال يف املؤمت
ــارة  ــية للتج ــة الفرنس ــس( و”الغرف ــي” )يب يب آي فران الفرن
ــي” باملغــرب  ــة الفرنســية للتحــول البيئ والصناعــة” و”الوكال
يف نهايــة فرايــر املــايض، والــذي تضمــن بحــث ســبل تعزيــز 
التعــاون املشــرك بــن باريــس والربــاط يف الطاقــة الخــراء، 
ــتثار يف  ــية لالس ــة فرنس ــو 16 رشك ــراط نح ــد النخ والتمهي

هــذا املجــال.

6- تشــكيل تكتــل مشــرك يف امللــف الليبــي: تســعى باريــس 
لتشــكيل تكتــل إقليمــي داعــم لحكومــة باشــاغا وقــوى 
الــرق الليبــي، ملوازنــة دعــم أنقــرة لحكومــة الدبيبــة، 
ــف،  ــع املغــرب حــول هــذا املل ــس بالتنســيق م وتقــوم باري
خاصــة بعــد اســتضافة الربــاط اجتــاع رئيــس مجلــس 
النــواب الليبــي، عقيلــة صالــح، ورئيــس مجلــس الدولــة، 
ــه توافقــات مهمــة بــن  ــد املــري، والــذي متخضــت عن خال
ــي أملحــت  ــر الت الطرفــن. وتتســق مــع هــذا الطــرح التقاري
ــل  ــن الفواع ــأنها ب ــاور بش ــري التش ــات يج ــود ترتيب إىل وج

ــي. ــهد الليب ــارات املش ــق مبس ــة تتعل ــة والدولي اإلقليمي

ارتدادات محتملة
هنــاك جملــة مــن االنعكاســات املحتملــة التــي قــد تتمخــض 
عــن التحــركات الفرنســية الراهنــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

1- زيــارة مرتقبــة ملاكــرون: أملحــت تقديــرات إىل أن ماكــرون 
ــاط خــالل االتصــال الهاتفــي  ــارة الرب ــه يف زي عــّر عــن رغبت
األخــر مــع امللــك محمــد الســادس. وميكــن أن تشــكل هــذه 
الزيــارة خطــوة مهمــة نحــو تســوية الخالفــات بــن البلديــن، 

ــه الســابقة إىل املغــرب،  خاصــًة بعدمــا ألغــى ماكــرون زيارت
والتــي كانــت مقــررة يف أكتوبــر 2022، يف ظــل تصاعــد 

التوتــرات بــن البلديــن.

2- متســك فرنــي بحيادهــا: ألتزمــت فرنســا سياســة الحيــاد 
اإليجــايب إزاء ملــف الصحــراء املغربيــة، وهــو املوقــف ذاتــه 
ــاد  ــذا الحي ــد أن ه ــه، بي ــك ب ــس تتمس ــزال باري ــذي ال ت ال
بــات غــر كاٍف بالنســبة للربــاط، حيــث أعلــن ملــك املغــرب، 
محمــد الســادس، مؤخــراً أن قضيــة الصحــراء تشــكل املعيــار 
الحاســم الــذي يحــدد عالقــات ورشاكات املغــرب الخارجيــة، 
ــات  ــذي ب ــريب، ال ــاب املغ ــف والخط ــت للموق ــول الف يف تح
يتســم بدرجــة ملحوظــة مــن الحســم والحــدة يف هــذه 
ــة  ــدة مبغربي ــات املتح ــراف الوالي ــذ اع ــك من ــة، وذل القضي
الصحــراء املغربيــة. لــذا، بينــا تســعى الربــاط للضغــط 
مــن أجــل تغيــر موقــف باريــس يف هــذا امللــف، عــى غــرار 
املوقــف اإلســباين، بيــد أنــه مــن املســتبعد أن تلجــأ باريــس 

ــف. ــن حيادهــا يف هــذا املل ــدول ع إىل الع

ــح أن  ــرات: يرج ــة التأش ــوية أزم ــية لتس ــركات فرنس 3- تح
تشــهد الفــرة املقبلــة تحــركات فرنســية لحلحلــة ملــف 
ــات  ــس يف ترصيح ــا انعك ــو م ــرب، وه ــع املغ ــرات م التأش
الوفــد الرملــاين الفرنــي أثنــاء زيارتــه األخــرة للربــاط، فضــالً 
عــن تلويــح وزيــر الداخليــة الفرنــي، جرالــد دارمانــن، إىل 

ــف. ــاً العمــل عــى تســوية هــذا املل ــه يجــري حالي أن

ــة لتســوية  ــأيت التحــركات الفرنســية الراهن ــام، ت ويف الخت
التوتــرات مــع املغــرب يف إطــار اســراتيجية ماكــرون، والتــي 
ــاً،  ــاً ودولي ــس إقليمي ــوذ باري ــز نف ــة تعزي ــتند إىل محاول تس
مبــا يتجــاوز امللفــات الخالفيــة القامئــة، والدفــع نحــو تغليــب 
املصالــح االقتصاديــة واالســراتيجية لفرنســا. ويبــدو أن باريس 
تســعى ملواءمــة عالقاتهــا باملغــرب والجزائــر مبــا يعظــم مــن 
ــا،  ــد مــن نفوذهــا يف شــال وغــرب أفريقي مكتســباتها ويزي

بيــد أن نجــاح هــذه املواءمــة ال يــزال محــل شــك.
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