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 : ملخص
ـيةػػ   ة ػػر فر ةػػر  الػػر   ـعةػػر فرػػي اامػػعةم ا اب ـيػػر ػػػػػػػػ اؼبل ـاـ حةػػي يت رػػضر ىػػ ا  أألنبةػػريكتسػ  وضوػػضع ااسة اػػر اػب رجلةػػر اعب

ـيةة . ـب ذب ه إاب ـاــ و اؼبل ـاز جلهضد و نش ط ااسة ار اػب رجلةر اكل ون اعب  اؼبضوضع يف ااةة ـ عمراار وة رنر  ع

ـا ةػل ااػيت واجلهػت اايرػمين و  ـيةةر رغم ااعضا ب و ااع ـو  أا ا ً إذل أتدير دور ابع ؿ يف ااة رة ا اب ى ه ااسة ار اايت ك نت ت
ـار ا  رة   و ااة ري. وتس عةةوخبرق فال ر تن ابسةر  انتهتة ت و إاًتاتةجة ت دابعت هب   امنع آا  ى دابر اتجسةم االاتة

ـاــ ؛ااسة ار اػب رجلةر؛ ااسة اركلمات مفتاحية: ال ـب؛ اعب ـيةة ؛ اؼبل  . إاب
Abstract:  

     The subject of Algerian-Moroccan foreign policy has a great importance and value on the 

African level, as it is the center of a comparative study to highlight the activities and efforts of 

both Algeria and Morocco towards Africa. This policy, which aimed basically to play an active 

role in the African continent despite the difficulties and hardships which faced the two countries 

and led them to make mechanisms and strategies that resulted in a competitive relationship for the 

sake of a regional as well as a continental stability.  
Keywords: politics, foreign policy, Algeria, Morocco, Africa   
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 مقدمة:  .1
ـب اايػ ردة       ابه  ااع دل ون  هن ير اغبػ ـعةر دل تكن ععةمة فن ااترضالت اامواةر اايت ف ـير واؼبل ـاـ إف اامعرضو اةر اعب

ـب ااي ردة  ـاىنر و فمـ ااـكضف إذل وضراثت اغب ا اك تع ل كل ونه    فري تنضيع تع والهتم يف ااعال  ت اامواةر اا
ـام ااعال  ت اػب رجلةر اموار وعةنر وع غَتى  ون ااموؿ. ألف ااسة ار اػب رجلةر ى  في رة فن خط  ا

جلػػضع و االاػػتن د فرػػي ااتررةػػل ااعر ػػ  يف ااسة اػػر اػب رجلةػػر يف و هػػـض ااتلةػػَت أو ااترػػضؿ قبػػم أف   ػػ رؿ     و ا
( ووع و هضو  واةط  عُت ااترضؿ يف األىماؼ و ااتضجله ت ااع ور ارسة ار  Charles Herman–ىَتو ف 

و ااػػ ي يطػػ ؿ كػػل وػػن األىػػماؼ و االاػػًتاتةجة ت و ا اةػػ ت و اظبػػ ه  اتلةػػَت ااتػػضجلةه  و يةمػػم هبػػ ا اػب رجلةػػر 
ـار عةػ   ااسة اػر اػب رجلةػر يف تيػٍت  األخَت ،تلةَت يف وسػتض  االىت ػ ـ اؼبضجلػو إذل   ػةر أو دواـػـ ون مةةػر وػع ااػت 

 أىماابه  ااكرب  وع تلةَت واوح يف األدوات.
ــةسةر   :ا  ك اةر اا

 ـيةة ؟ ـعةر  ذب ه إاب ـير و اؼبل ـاـ  إذل أي وم  يبكنن  اؼبة رنر عُت ااسة ار اػب رجلةر اعب
ـفةر األتةر:  وينمج فنه  ااتس ؤالت اا 

ـيةة ؟ - ـعةر، وو ى  ااترمايت اايت واجلهته   ذب  إاب ـير و اؼبل ـاـ  و ىض وا ع ااسة ار اػب رجلةر اعب
ـيةةر؟ و ىض - ـعةر يف ااة رة ا اب ـير و اؼبل ـاـ  وستةيل كل ون ااسة ار اػب رجلةر اعب

ـوة ت اامراار:  اب
امنع اة ار خ رجلةر ذات تضجله ت ووا ع ى دؼ يف ااعال  ت اػب رجلةر، العم ون وضاجلهر ااترمايت  -

 ااة ـ ر.
ـتيط عتكثةف اعبهضد يف ا - ـعةر و ـير و اؼبل ـاـ ـيـ إف وستةيل ااسة ار اػب رجلةر اعب اعال  ت ااثن ـةر و تع

 .ااع ل اؼبشًتؾ
 اات اةر:   ىجاؼبناتيعن  اإلجل عر فن إ ك اةر اؼبضوضع و      

ـؼ فري ظب ت و وي دئ ااسة ار  ـورة ااتع اؼبنهج ااضص   : حةي تربز اغب جلر إذل اؼبنهج ااضص   ون خالؿ و
ـعةر.  اػب رجلةر و اؼبل

ـاــ و  كضنو أا س اامراار حةي يةـضاؼبنهج اؼبة رف: اايري فري اؼبة رنر عُت ااسة اتُت اػب رجلةتُت اكل ون اعب
ـيةة  ـب ذب ه ااب  اؼبل

ـب. ـاــ و اؼبل ـاض األر  ـ و ا حم  ات اػب صر عكل ون اعب  اؼبنهج ا حم ـ  :اا ي ظبح ان  ع رص و ااتع
 
 ا:واقع و حتدايت السياسة اخلارجية اجلزائرية و ادلغربية يف إفريقي10ادلبحث  .2
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ـاـػػـ وك نػػر وه ػػر يف       ـيةةػػ ارج ـون ععةػػم  إاب ـواعط اات رىبةػػر وااثة ابةػػر ااػػيت تعػػضد اػػ وىػػ ا وػػن حةػػي ااعال ػػ ت و ااػػ
ـيةةػػر ااػػيت تعػػرب فػػن ن سػػه  يف االنت ػػ    ـايف،ىػػ ا إذل جل نػػب ىضيتهػػ  ا اب ـيةػػ  ااػػ ي  أعبلػػ دوف أف ننسػػي اايعػػم ا اب

ـح ن سػو يف إمػ ر تمػ ةر االاػتع  ر و ون ى ػر اؽبة نػر  ـير ،و اا ي ظل اة اة  يطػ ـاـ واكب ااسة ار اػب رجلةر اعب
 األجلنيةر. 

ـيةةر أصيرت اغب جلر و ار إذل صة غر اة ار خ رجلةر     ـير ا اب ـاـ ـيةةرووع ووعةر ااعال  ت اعب وابق ونظضر  إاب
ـة و ااًتاتةج   ـيق األخ  ععُت االفتي ر كل ون ا وك نة ت اؼبتضاب يهمؼ إذل ت عةل ااعال  ت عُت اعب نيةر فن م

ـاــاؼبت حر  ـاىنر. ارج   1و ن ااترضالت ا  رة ةر اا
 واقع السياسة اخلارجية اجلزائرية:10ادلطلب  0.2
،وااػػ ي يكػػضف  ععػػ  وػػن حةةةػػر  ااسة اػػر اػب رجلةػػر ىػػ  ذاػػك ااػػن ط وػػن ااسػػرضؾ ااسة اػػ  ارمواػػر كبػػض اػبػػ رج إف

ـين وربةةػػق أىػػماؼ ؿبػػمدة، وهبػػ ا اب اسة اػػر اػب رجلةػػر تضوػػح   األووػػ ع اا اتةػػر واؼبضوػػضفةر  مػػم ااتػػخرَت فرػػي ا خػػ
ـ    ون خالؿ اؼبي دئ اات اةر: ،كةف تتع مي ترك ااموار يف فال  هت  اػب رجلةر وع ااموؿ األخ

ـير  ـاـ  أوال : وي دئ ااسة ار اػب رجلةر اعب
ابر    ـير  ؼبع ـاـ األا اةر  كية ف أوؿ نضاب رب و وؤسبـ  االفت  د فري ااضاثـق يستضجلبوي دئ ااسة ار اػب رجلةر اعب

ـاعرس وداتضر  ألهن  تعترب دبث عر ، (1996وداتضر 1989وداتضر 1976ووةث ؽ  1963اامضو ـ ووةث ؽ ااط
ـير ـاـ ـة األا اةر اايت ون خالؽب  ربمدت اامعرضو اةر اعب وس رى  كبض ت عةل دورى  فري اؼبستضيُت اامورل  ااـكة

ـير اؼبي دئ و األىماؼ اايت تت  نه  وضارةق األوم اؼبترمة وونظ ر ااضحمة  ـاـ وا  رة   وتتيٌت اعب هضرير اعب
ـعةر .   ـيةةر و اعب وعر ااع  ا اب

ـأ  .1 ـ  ال يتج ـاــ أرض ا االـ وجل ـب ااعـيب ااكيَت ،و ععم االنته   : جل   يف ديي جلر ااماتضر " إف اعب ون اؼبل
ـيةةر" ـعةر وعالد وتضاطةر و ااب  أرض ف

ـاـ إزا  كل ااة  اي ااع دار يف ااع دل  .2 ابن  ، : ورد يف ديي جلر ااماتضر "تعتـ عشع ر رضرهت  االات رضرة أوؿ نضاب رب ويش
ـاوه  إزا  كل ااة  اي ااع دار يف ااع ابت كةف رب ابظ فرةو  ات ـزتو وف  2 دل.االحًتاـ اا ي أح

ـب ار س س عسة دة ااشعضب .3 ون ااماتضر فري اانرض  26: حةي جل   يف اؼب دة  االوتن ع فن اارجض  إذل اغب
" وىض   متتنع اجلزائر عن اللجوء إىل احلرب من أجل ادلساس ابلسيادة ادلشروعة للشعوب وحريتهااات رل " 

ـب ار س س عسة دة ااموؿ. ـاــ فن خة ر اغب ـيح فن ري ت اوتن ع اعب  نص ص

                                           
1  Charles .F.Hermann « changing coorses : whes governments choost to redirect foreigen 

policy » international studies Quarty. vol .34 N°1 1999 p 21. 
 ، الديباجة.0776دستور اجلمهورية اجلزائرية  الدميقراطية الشعبية ، 2 
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ون ااماتضر أي   و  ير  " وتي ؿ جلهمى   26: حةي يت  ن نص اؼب دة  ااتسضير ااسر ةر ارخالاب ت .4
ـير تعت م ويمأ اغبرضؿ  " اتسضير اػبالاب ت اامواةر  اضا ـل ااسر ةر ـاـ ااسر ةر ك يمأ ،أي أف ااسة ار اػب رجلةر اعب

 اثعت و تسعي إاةو يف تسضير اػبالاب ت عُت ااموؿ. 
ـاــ اذب ه  عضب  .5 ـاـ اات  وٍت ارج ـاحر فري االات اات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ون وع  عضب ااع دل :إذ ينص ااماتضر ص

ـر ااسة ا  و  ااع دل وى ا يف و  يتعرق عػػػ: ـي.و أال تم دي ااتر  3ني  اات ةةـ ااعنم

ـاؼ ااة ـم فري اؼبمررر . دفم اات6 ـيـ ااتة رب ااث ين واؼبتعمد األم ـاــ فري تع ع وف اامورل : حةي تع ل اعب
ـاو  إذل خرق تي دؿ ن ع  فري صبةع اؼبستضايت ااسة اةر و اال تم دير وغَتى  ون اامضر ك الن   ـ  اؼبشًتكر واا

 اعبهضير واامواةر. ؼبنظ  ت ا  رة ةر و
 ااماخرةر ارموؿ. . فمـ ااتمخل يف ااشؤوف7
ـ  ون ااًتاب ااضمٍت.  .وحمة ااًتاب ااضمٍت8  : أي ال هبضز اايتر ااتن زؿ فن أي جل
ـاــ عترك اؼبضارةق واؼبم د ر فرةه  ك يمأ فمـ  .ااةة ر ااث عتر اررمود اؼبضرورر9 ـاـ اعب : وى ا ون خالؿ االات

ـير.اؼبس س  غبمود اؼبضرورر فن االاتع  ر كةة ر ؿبضرير يف  ـاـ  4ااسة ار اػب رجلةر اعب
ـاـ دبةث ؽ األوم اؼبترمة : ابرسب و  جل   يف نص اؼب دة 10 ـاــ وي دئ وةث ؽ األوم اؼبترمة  28. االات "تتيٌت اعب
 ". أىماابو و

ـيةةر11 : وى ا و  نمت فرةو اؼب دة  . ااسع  اترةةق أىماؼ اؼبنظ  ت ا  رة ةر واؼبط اير عضحمة ااشعضب ا اب
ـيةةر وتشجةع ااضحمة عُت  عضب ون  88 ااماتضر حةي نمت فري و  ير  : ربةةق أىماؼ ونظ ر ااضحمة ا اب

ـير . ـاـ  5ااة رة تشكالف وطري  اترىبة  وينمرجل ف كخط داـم يف اة ار ااثضرة اعب
ـيةة  ـير ذب ه إاب ـاـ  اثنة  :أنبةر و دور ااسة ار اػب رجلةر اعب

ـاـػػػـ وػػػن خػػػالؿ ويػػػ درة اانةيػػػ د  ـيةةػػػ  :دور اعب ـاـػػػـ يف ااةػػػ رة  و ربمايتػػػو يف إاب وػػػن عػػػُت االدوار اؼبه ػػػر ااػػػيت اعيتهػػػ  اعب
ابتهػ   ـيةة  ك سعي  هب د ـبـج االاتَتاد يف وس رات ااتن ةر اايت ف ـاكر ون اجلل ااتن ةر يف إاب ـيةةر ،وي درة ااش االاب

ـوض و اؼبعض ت أو عته  يف ـيةةر ،حةي أف افت  دى  فري اة ار ااة  اب  اؼبميضنةر اػب رجلةػر األوػـ ااػ ي ااة رة ا اب
ـيػػم وػػن األفيػػ   اؼب اةػػر الػػَت االاػػتث  رات اؼبنتجػػر فرػػي أروػػه  وىػػ ا وػػ  زاد وػػن حػػمة  ،أرةػػل ك ىرهػػ  وضبرهػػ  ومػػخة و

ـيةةر ابتشمدت  ي ر ااتمخل األجلنيب فبػ  أد   ،ااتيعةر ارع دل اػب رجل  اا ي أصيح يتركم يف وم ــ ااشعضب ا اب

                                           
جلع ن سو، و دة   3  .27و

 .28، و دة 0776دستور ، اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية  4 
ـامةر ااشعيةر 5  ـير ااميبة ـاـ جلع ا عق، و دة0776دستور ، اعب هضرير اعب  .88، و



 

 2011ـــــــ1111الخارجية الجزائرية ــــــــ املغربية ثجاه إفريقيا فترة دراسة مقارنة لسياسة 
 

5 

ـار وفرةو أصيرت  ،ابتع ةت ىضة ااتيعةر اال تم دير ارموؿ اؼبتطضرة ،ااسة ا  و اػبرل اال تم دي إذل فمـ االاتة
ـأظبػػػ رل واػػػةس وػػػن  ـاػػػم انطال ػػػ  وػػػن احتة جلػػػ ت اؼبـكػػػـ اا ـيةةػػػر كيرػػػماف  وةػػػر ت ااسة اػػػ ت ااتن ضيػػػر يف اايرػػػماف ا اب

ـية  ،االحتة جلػػػػ ت اا عرةػػػػر  ت ع هتػػػػ  ـاػػػػم يف وػػػػض  تكػػػػ س االفت ػػػػ د فرػػػػي اؼبعػػػػض ت و ك ػػػػ  أف ىػػػػ ه ااسة اػػػػ ت ت
ـاػػػػم و تن ػػػػ  اػػػػةس وػػػػن اجلػػػػل عنػػػػ   ااةػػػػمرة اا اتةػػػػر و  ااتكنضاضجلةػػػػ  األجلنيةػػػػر ، و  اتػػػػ رل ااسة اػػػػ ت اال تمػػػػ دير ت

   6االحتة جل ت ااضمنةر وإمب  تضريط ى ه اايرماف يف ااتيعةر.
ـيةةػ   اانةيػ د       ـاكر ون اجلل ااتن ةػر يف إاب ـاحػل (   NEPADؽب ا جل  ت وي درة ااش ـحرػر جلميػمة وػن و ك 

ـيةةػػر اترةةػػق ااتن ةػػػر و نضفػػ  وػػن ااتكةػػف و االنسػػػج ـ وػػع ااتلػػَتات ااسة اػػةر و اال تمػػػ دير و  اػػع  ااػػموؿ ا اب
ـوع يهػػمؼ إذل تةرػػةص  ـيةةػػر ذاهتػػ  وىػػ  وشػػ االجلت  فةػػر ااػػيت  ػػهمى  ااعػػ دل ،وػػن خػػالؿ االنطػػالؽ يف ا رادة ا اب

  7اا  رؽ.
ـاــ  ـة اعب ـيةة  تةـض  ألا س فري رالث ؿب ور أا اةر وى :حةي أف نظ ـو ت ت عةل ااتن ةر يف إاب  ؼبستر

 ااسرم واألون. -1
ـا م . -2 ـامةر و اغبكم اا  ااميبة
ايت. -3  احًتاـ حةضؽ ا نس ف و اغب

ـ        ــةػػر أخػػ وىػػ  اوػػ ور ااكػػرب  اع رةػػر اات عةػػل ااتن ػػضي و ااػػيت تسػػتمف  إوػػ ابر إذل ذاػػك خطػػضات ف رةػػر جل
ـييه  ،و ووػع آاةػ ت والـ ػر تسهم يف رب ةةق ترك اؼبة صم ااثالث واعل ون أنبه  وك ابرر األاررر اػب ة ر و هت

ـاكػـ االوتةػ ز ارتخممػ ت ااعر ةػر و ااتةنةػر  ـ ةػر و يف ربسُت اغبكم إذل جل نب وك ابرر األوعئر وتع ػةم ااتعرػةم و ت
ـي ةػػػر و وتطػػػضيـ اؼبنشػػػات ااة فميػػػر اتعجةػػػل االنػػػمو ج ا  رة ػػػ  وااة فػػػمي ودفػػػ م ا نت جلةػػػر اا الحةػػػر و ااتن ةػػػر اا

  8اايرضث ااعر ةر يف ؾب ؽب  .
ـيةةػػ  وػػن ؾبػػ ؿ ااتن ةػػر و جلرػػب االاػػتث  رات اػب رجلةػػر ،ابةػػم        ـاـػػـ دورا كيػػَتا يف ااػػماب ع فػػن إاب ك ػػ  اعيػػت اعب

ـيةةػر ،وػن فجػـ يف اؼبنشػات ااة فميػر ،ك ػ  م ايػت ا ـاـػـ أي ػ  ا  ضفػر م ايت ون ااشـك   اامواةُت ارةػ رة ا اب عب
اامواةر عمفم ربمايت وي درة اانةي د وذاػك وػن خػالؿ ااة ػم وونتػمايت و اارجػ ف اؼبشػًتكر ااػيت  ػ ركت ابةهػ  ووػن 

ـزى :  أع

                                           
ـة ،  6 ـؼ اامين  ،العامل ضد العامل الثالث ،الشركات ادلتعددة اجلنسيات و أوىام التطور دمحم ااعـيب عض  صبر :ابهة ر   ت
ـايب،ص 1ط  . 47،عَتوت ،اين ف ،اامار اا 
ـه  7 جلع ايق ذك  .153 ، صو
ـاــ،وضابم ارنشـ و ااتضزيع ،منظمة الوحدة اإلفريقية،التحدي و األمل فيم ااة در رزيق ـب دو ،  8  .130،ص 2000 ،اعب
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 اغبضار وع ؾب ضفر ااموؿ اامن فةر ااث  ين و اا ي مت فري وستضيُت. -
اة  ات ااة ر ااسنضير عُت رؤا   ااموؿ اػب س أصر ب اؼبي درة وزف    دوؿ ا  ضفر ااػيت عػمأت ونػ    ػر  -

 . 2001جلنضة يف جلضيرةر   
االجلت  فػػػػ ت ااموريػػػػر ااػػػػيت ذب ػػػػع عػػػػُت فبثرػػػػ  رؤاػػػػ   ااػػػػموؿ اػب ػػػػس أف ػػػػ   عبنػػػػر تسػػػػةَت اانةيػػػػ د و اؼب ثرػػػػُت  -

ـف    دوؿ ا  ضفر ،ايري ايل ااتع ـاوج ف ل اؼبي درة و وت ععر ااتضصة ت و ااشخمةُت ا  وف امفم تن ة  ع
ـارات اام درة فن ااة ر.  ااة

ـنس  ااس عق  جل ؾ  َتؾ( - ــةس اا  ـيةة  اا ي أتاس دبي درة ون اا ـاكر وع إاب فةم أوؿ اجلت  ع و  ونتم  ااش
ـؤا   ااموؿ أف    عب2003نضاب رب  10او عي ريس يف يـض  نػر تن ةػ  اانةيػ د ، دبش ركر اؼب ثرُت ااشخمةُت ا

ـف ػػ   دوؿ ؾب ضفػػر ااث ػػ ين ،و   ػػ  ااػػموؿ األف ػػ   دبنظ ػػػر   ( و O.E.C.Dو اؼب ثرػػُت ااشخمػػةُت ا
ـيةػػ  و اؼب ضوػػػةر األوروعةػػر و ااتج عػػػ ت ا  رة ةػػر اال تمػػػ دير و وكػػ الت األوػػػم  ػػةس و ضوػػةر االربػػػ د ا اب ـر

 اةر و اال تم دير و اامواةر ،وثل صنموؽ اانةم اؼبترمة اؼبتخممر و غَتى  ون  ـك   ااتن ةر ك ؼبؤاس ت اؼب
 ااينك ااع ؼب  و اؼبنظ ر ااع ؼبةر ارتج رة. اامورل،

إذل جل نب كل ذاك قبم ون  ش ت اعب عةر ااع ور األوم اؼبترمة حضؿ اانةي د حةي   وػت عتنظػةم حػضار  -
ـيةةػػ    2002 ،مث افت ػػمت اانةيػػ د يف نػػضاب رب2002اػػيت رب  16رابةػػع اؼبسػػتض  حػػضؿ اانةيػػ د يػػـض  كإمػػ ر اتن ةػػر إاب

ـاؾبهػػ  اػػمفم  ـة األوػػم اؼبترػػمة و وك الهتػػ  اؼبتخممػػر و غَتىػػ  وػػن  ػػـك   ااتن ةػػر إذل وماف ػػر ع جلهػػضد ودفػػت أجلهػػ
ـيةة     9.ااتن ةر يف إاب

 اثلثًا: أىم العراقيل اليت تواجو السياسة اخلارجية اجلزائرية يف إفريقيا.  
ـاــ ااعميم ون ااترمايت      :تضاجلو اعب

ـيةةػػر صبرػػر وػػن ااترػػمايت األونةػػر نػػ كـ ونهػػ   التحدددايت األمنيددة : ـيػر يف ااةػػ رة ا اب ـاـ تضاجلػػو ااسة اػػر اػب رجلةػػر اعب
ـيةةػر ،ويبكػن ا  ػ رة إذل وػ  كتيػو   ـ ةر و ااسة اػةر يف ااةػ رة ا اب ـاف ت ااع ( يف ربدتت جاكسدون،ت   م حمة اام

ـيكةػػر اؼبشػػهضرة   ااػػمورة  ـيةةػػ  و ااػػيت تعػػم نتػػ ج الفوضددا القادمددةحػػضؿ   ( Atlantic Monthlyاألو ( يف إاب
ـيةة  أبهن  تطـح مبضذجل  ار ضوي ااع رور حةي تشهم  ـيةة  و وصف إاب ـب إاب ـاف ت اؼبنتهةر يف غ زايرتو ، ؼبن مق اام

يبر واهنة ر حكم ا  10اة نضف.اهن ر ؼبؤاس ت ااموار و تع ين ون األوعئر و اعب

                                           
جلعالدويليف عالقات التعاون  حبوث، أو ؿ يضا    9  .159ا عق، ص  ، و

ضب ف حسن،  10 ـا ات ،الصراعات العرقية و السياسية يف إفريقيا ،"األسباب و األمناط و آفاق ادلستقبل" ضبمي فيم اا ؾبرر  
ـيةةر ،  . 44ص  ،2004أكتضعـ  ،01فمد ااب
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ـعةر ععم      ـزت تمافة ت أونةر  2011ك    همت اؼبنطةر ااع ـعةر و اايت أاب انت  و ت  عيةر يف ععض ااموؿ ااع
ـيةةر ف ضو  ونـكـ ىن  فري االن الت األوٍت يف اةية  ععم  ـاــ خمضص  و ارة رة ا اب خطَتة يف اوةط ا  رة   ارج

انتش ر األاررر و تمابق ار سررُت و اعب  ف ت ا رى عةر ون وو  تيعو ون  2012نظ ـ  وع ـ ااة ايف( يف 
ـا  اةية  إذل مش ؿ و رل ، ـت  ألزور اارةيةر و  صر ـاــ و اايت أتر يؤرـ ى ا ااتهميم فري دوؿ اعبضار اارةيب وونه  اعب

ـاــ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فمة  خةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ داةل  2013تةنتضرين( انر ،حةي ك ف االفتما  ا رى يب فري اكرب ونش ة ارل ز يف اعب
 11فري ذاك. 

ـيةةػػ  ضبرػػر وػػػن ااترػػمايت  التحدددايت السياسددة : ـيػػر يف إاب ـاـ ـزىػػ    ػػػةر  أاسة اػػةرتضاجلػػو ااسة اػػػر اػب رجلةػػر اعب أع
ـيزايدة إذل  أاة رةاالاتع  ر و تم ةتو يف  ةةػر ،ك ػ  ن ضذ و ىة نػر ااةػض  ااكػرب  فرػي ااعميػم وػن دوؿ ااةػ رة ا اب

ـيةةػر واعػل االاػتنج د اؼبػ رل هبػ  وػن  ـنس  اايت تيةي سبثل ااةضة و ااسنم األوؿ ارعميم ون ااػموؿ ا اب ىض اغب ؿ وع اب
ـيس  ؼبيمأ اغبل ا  رة   ار ش كل ا  رة ةر خَت داةل فري  ـاــ ،تك ـي ،اا ي م ؼب  راب تو اعب اجلل ااتمخل ااعسك

ـنسػػػػ  يف ااضا ػػػػع دل ربـكهػػػػ   ـي و إمبػػػػ    دهتػػػػ   امرجلػػػػر األوذل ذاػػػػك ،الف اب االيػػػػماضجلة  يف وثػػػػل ذاػػػػك ااع ػػػػل ااعسػػػػك
ـاكر  ـيةةػػ  ونطةػػر ن ػػضذ ،وتع ػػل فرػػي حك يػػر  ػػ  AREVAومػػ غبه  اال تمػػ دير و االاػػًتاتةجةر ابهػػ  تعتػػرب إاب

ـنسػػ  ارتػػمخل وػػ ن ف رةػػر   ـنسػػةر اؼبسػػتلرر ارةضرانةػػـض  انةجػػـ ،اػػ اك اػػ رفت اب ( يف جلػػ ن   القددا ادلتددوح اا 
ـيكػػ  ااػػ ي صػػ ر ييػػمي اىت  وػػ  واوػػر   ؼبنطةػػر ونػػ  أحػػماث اغبػػ دي فشػػـ  2013 ون ابسػػر عػػ اك ااػػمور األو
      2013.12ايت رب 

ـاـةر  يف ااة رة دوف اف ننسي          ـيةةرااضجلضد ا ا ـاـةر  يف ربـكه  كبض اخًتاؽ  األاب وتنطرق اة ار ااكة ف ا ا
ـيةةػػر و ااتلرلػػل ابةهػػ  وػػن ونطرػػق  ـيػػر  ااًتاتةجةر/اة اةر/ا تمػػ دير( و ااػػ ي اصػػطرح فرةهػػ   ااةػػ رة ا اب نظريددة نظ

ـ هػ  وفرػي األطواق ـاـةر  ؿب ط ععمد ون األمضاؽ اال تم دير و ااسة اةر ،وجلب خ ( واايت تةضؿ أبف ااكة ف ا ا
ـرافػػػر و اؼبةػػ ه ،فػػالوة ـيةةػػ  ااػػػيت تتػػضابـ هبػػ  وػػضارد ا تمػػػ دير كػػرب  الاػػة   يف ؾبػػ الت اا فرػػي أنبةتهػػػ   رأاػػه   ػػ رة إاب

                                           
ـة ارمراا ت ، ،انتشار السالح اللييب و التعقيدات األمنية يف إفريقيا فيةم اوةجن،  11 ـي  -10 -21وة ؿ ونشضر يف  وـكـ اعب

ـاعط:  2014  .2020-01-12: اتري  ا مالع   https://bit.ly/20nhixاا
ـعةر ، اة ا تؾبرر ،و جنوب الصحراء إفريقيازلددات السياسة اخلارجية ادلغربية جتاه دول غرب وب  عن ارة  ف عضغبةر ،  12  ف

 .79ص  ،10،2014فمد   طـ ، –و دراا ت ااسة ا ت  األحب ثاؼبـكـ ااعـيب 
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ـيةةػػػر داخػػػل او ابػػػل اامواةػػػر اؼبختر ػػػر الاة     ألوػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػااسة اػػر و اامواةػػػر اؼبت ثرػػػر يف ااةػػػضة ااتمػػػضيتةر ارػػػموؿ ا اب
   13اؼبترمة.

ـعةعةر فرػي وػ  كػ ف فرةػو يف ااتجػ رة  التحدايت االقتصادية :      ـير كر ؿ     ااموؿ اا ـاـ ييةي ح ؿ ااموار اعب
جلةػر ،حةػي تسػةطـ فرػي ااػضاردات ااسػرع اؼبمػنعر و اانمػف ومػنعر ،يف حػُت تسػةطـ فرػي اامػ درات  طػ ع اػب ر 

ـة نضفةػػر وػػن حةػػي تنػػضع  ـاـػػـ غػػَت ف زوػػر فرػػي إحػػماث   ػػ ـو ػػ ت وػػن االػػ ز و ااػػن ط ،وىػػ ا وػػ  يػػضح  أبف اعب او
 ونتج هت  وى ا و  يضورو اعبموؿ أد ه.

ـاــ ون انر ييُت أىم واردات ( 10 ر م  جلموؿ -   دبرةضف دوالر( 2019إذل غ ير  2014اعب

 ا  ضع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 ادلواد

 13510 1884 1738 1617 1342 2966 3963 السيارات السياحية

 6005 817 533 472 709 1365 2109 مركبات نقل البضائع
اإلطارات ادلطاطية 

 اجلديدة
441 280 408 325 417 432 2303 

قضبان من احلديد 
 والصلب

1886 1386 1136 553 1240 1197 7398 

 4821 855 819 700 445 870 1132 ادلازوت

منتجات ادلعادن من 
 احلديد والصلب

664 672 440 602 730 611 3719 

 4885 807 825 798 797 886 772 بنزين عايل اجلودة
 11768 1740 1683 1789 1790 2395 2371 القمح

 6886 1141 917 1235 799 999 1795 احلليب اجملفف
 4613 620 620 988 849 695 840 السكر
 4843 743 713 769 769 872 977 الذرة
 2724 619 413 601 525 0 566 السوجا
 9977 1840 1677 1342 1546 1511 2061 األدوية

 2939 595 413 551 474 446 460 منتجات صيدالنية
 3740 872 813 276 479 564 736 اخلشب

 68943245 اجملموع

 (2107-2104ادلصدر:إحصائيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، تطور بعض ادلنتجات ادلستوردة )
 www.andi.dz علا ادلوقع: 

                                           
ـيـ رعةع،  13 ، ارسرر دراا ت ح وم اال تم دي، د.ب.ف،د.د.ف،ص إسرائيل والقارة اإلفريقية:األبعاد وادلخاطر دمحم فيم ااع
03. 
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ـاــ إذل اػب رج عنسير ت ضؽ أام درات أو  يف ؾب ؿ          ـاؿ اان ط ىض اؼبسةطـ فري ويةع ت اعب يف  % 93ابال ي
ـو ػ ت نسػير  دل تتجػ وز  2016ابخػالؿ ااسمااػ  األوؿ وػن فػ ـ  %7حُت ال تتج وز اام درات خ رج  ط ع او

ـو  ت  ـاــ خ رج او ـادات اعب  14ورةضف دوالر. 949إي
ـاـ    ـيػر اب نػو وػن األكةػم أف تكػضف وجلهػر ااتسػضيق ىػ  ااػموؿ اامػن فةر وكضف أف اان ط ىػض فمػب اامػ درات اعب

ـا  وىػػض وػػػ  ي سػػـ وػػعف ااتيػػػ دؿ ااتجػػ ري عػػػُت  ـيةةػػ  جلنػػضب اامػػػر واةسػػت ااػػموؿ اؼبتخر ػػػر فرػػي  ػػػ كرر دوؿ إاب
ـاـػـ ووػن األوثرػر فرػي  ابُت ،ك   أف ون عُت ااترمايت ااػيت تعػًتض ف رةػر ت عةػل اامعرضو اػةر اال تمػ دير ارج ااط

ـيػر يف ذاك  ـاـ ـاــ يف ؾب ؿ االاتث  رات وخ صر يف ؾب ؿ اػبػمو ت وفػمـ وجلػضد عنػضؾ جل ـ  ارج ـيةةر أخ ون ابسر ااب
ـعةػر يف ا ػ ؿ اال تمػ دي ،  ـؼ اؼب ركػر اؼبل ـاــ ون م ـار ارج ـيةة  ...اخل ،ونشَت ىن   إذل اؼبن ابسر ا  رة ةر ااش إاب

ـفر ابة   يتعرق  الاتث  رات اال  ـب عس ـيةة  وخمضص  يف و رل ،حةػي يعتػرب إذ ينشـ اؼبل ـب إاب تم دير يف دوؿ غ
ـيك ا تم دي ؽب ا اايرم واا ي فةػم وعػو يف  ػهـ اػيت رب  ـب أوؿ   ات   ػ  يف ؾبػ ؿ  17اػيعر فشػـ  2013اؼبل

  15ااينضؾ و االاتث  رات و اامرر و ااتكضين وغَتى .
 واقع السياسة اخلارجية ادلغربية :12ادلطلب  2.2
 دئ السياسة اخلارجية ادلغربيةأواًل : مبا   
ـعةر كلَتى  ون ااموؿ ؽب  ؾب ضفر ون اؼبي دئ األا اةر اان ععر ون ذب رب داتضرير و أىم ى ه      إف اؼب ركر اؼبل

 ااثضاعت و اؼبي دئ و  ير :
الدولة اإلسالم دين الدولة و فري أف    03: ابةم جل   يف وةمور ااماتضر اؼبلـيب يف اا مل  اايعم ااميٍت .1

ـعةر أهن  دوار إاالوةر ذات تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونو الدينية ( إذ تمف وةمور ااماتضر اؼب ركر اؼبل
اة دة ك ورر ك   يشمد فري أنبةر اامين ا االو  يف  خمةر األور وتعمدة ااثة اب ت و وبمد ونت ااماتضر 

ـب دوار إاالوةر دبعٌت أف  16وعظم وضامنةو وسر ضف. و  ضف ى ا اؼب هـض : يعم اؼبل

                                           
14 Ministère des finances la direction générale des douanes algérienne « statistiques du commerce 
extérieur de l’Algérie (période : les sept premiers mois 2016) disponible sur le lien 
www.douane.gov.dz/PDF consulte le 03/11/2019. 
15 Martine Cuttier, « les ressorts structurels de la crise au sahel », article publié sue le lien : 
http:// www.resmilitaris.net/ressources/10180/21/res,pdf consulté le 29-10-2020. 

ـرىضين ،  16  ـوي ، ارض  اا جلع ا عق ص 2100دراسة نقدية للدستور ادلغريب عام دمحم ومين ، إدريس اال  . 19، و



 

 ط.د بن العريب ىاجر
 

10 

ـعةر  .2 اايعم اؽبضاييت : حةي يعترب ااماتضر اؼبلـيب اعبميم أكثـ ان ت ح  ،وة رنر  اما تَت ااس عةر ،ك   أف اؽبضير اؼبل
تت ةـ عتيض  اامين ا االو  وك نر ااممارة ابةه  وذاك يف ظل تشيي ااشعب اؼبلـيب عةةم االن ت ح و االفتماؿ و 

 17اات  ىم اؼبتي دؿ عُت ااثة اب ت و اغب  رات ا نس نةر صبع  . ااتس وح واغبضار و
ـعةر دوار إاالوةر ذات  .3 ـب  ف اؼب ركر اؼبل ااًتكةـ فري ويمأ ااسة دة : إذ جل   يف وةمور ااماتضر اعبميم ار ل

ـب إال ـغم ون أف ااماتضر اؼبلـيب يؤكم فري ااسة دة ااك ورر ار ل  أف ععض اة دة ك ورر ،اكن اؼب  ر ر ى ا  ا
ـب تيةي خ رج اة دهت  ااك ورر ابعري ايةل اؼبث ؿ   ايتو و ورةرر ( ربت ااسة دة  اؼبن مق اايت تط اب هب  اؼبل

 18االاي نةر.
ـعةر  .4 ـاحر ديي جلر ااماتضر إذ جل   ابةه  : اؼب ركر اؼبل اات سك  اضحمة ااضمنةر و ااًتاعةر : وى ا اؼبيمأ نمت فرةو ص

ـاب وونظ  ت  ااًتاعةر، وتشيثر عضحمهت  ااضمنةر و ـب ون أح وى ا اؼبيمأ ترتف حضاو كل ااةض  ااسة اةر يف اؼبل
 ا ت ع اؼبمين و غَتى  ،اضا  ك نت يف ااسرطر أـ يف اؼبع رور . 

ـعةر،  .5 ـاـ دب  تةت ةو وضارةةه  : إذ جل   يف ديي جلر ااماتضر "إف اؼب ركر اؼبل ـاط يف اؼبنظ  ت اامواةر و االات االلب
ـاـ و  تةت ةو وضارةةه  ون وي دئ و حةضؽ و واجلي ت.ااع ض ا  19اع ول اانشةط يف اؼبنظ  ت اامواةر ،تتعهم  ات

ااتشيي حبةضؽ ا نس ف و او ابظر فري األون و ااسالـ يف ااع دل : وى ا و  يظهـ يف ديي جلر ااماتضر اعبميم و  .6
متعارف عليها عادليا ، كما تؤكد عزمها  ادلملكة ادلغربية تؤكد تشبثها حبقوق اإلنسان كما ىواا ي نص   

 20.(علا مواصلة العمل و احملافظة علا السالم و األمن يف العامل
ـعةر  .7 ـاكر ااين  ة : حةي ورد يف ديي جلتو " أف اؼب ركر اؼبل اامفضة اًتاة  رواعط ا خ   و ااتع وف و اات  ون و ااش

ــ دب  ير  :  ، ااموار اؼبضحمة ،ذات ااسة دة ااك ورر اؼبنت ةر إذل ـب ااكيَت ،تؤكم و ترت  اؼبل
 ااع ل فري عن   االرب د اؼبل ريب كخة ر ااًتاتةج  . -
ـعةر و ا االوةر -  ،و تضمةم و  ـج األخضة و اات  ون وع  عضهب  ااشةةةر. تع ةق أواصـ االنت    إذل األور ااع
ـاكر وع عرماف اعبضار االورو  - ـيـ رواعط ااتع وف و ااتة رب و ااش  وتضاط  . –تع
تضاةع وتنضيع فال  ت اامما ر و اؼبي دالت ا نس نةر و اال تم دير و ااعر ةر و ااتةنةر و ااثة ابةر وع كل عرماف  -

 ااع دل.
 جلنضب. –تةضير ااتع وف جلنضب  -

                                           
جلع ا عق ، اام جلر.2100دستور ادلملكة ادلغربية اجلديد  17   ، و

ـاؼ غ اةر، إظب فةل   18 ـاــ : ديضاف اؼبطيضف ت اعب وعةر ، األمم ادلتحدة والنزاعات اإلقليميةوع  .44،ص 1995، اعب
ـعةر اعبميم   19 جلع ا عق ، اام جلر.2001داتضر اؼب ركر اؼبل  ، و
جلع ن سو.  20  اؼب
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ـاف ة ااط عع - نب  وع و  ضب ير ونظضويت حةضؽ ا نس ف و ااة نضف اامورل ا نس ين و اانهضض هب   و ا اه ـ يف تطضي
ـي .  ااكضين اترك اغبةضؽ و فمـ   عرةته  ارتج

حظـ و وك ابرر كل أ ك ؿ اات ةةـ ،عسيب اعبنس أو اارضف أو اؼبعتةم أو ااثة ابر أو االنت    االجلت  ف  أو  -
 اعبهضي أو اارلر أو ا ف  ر أو أي ووع  خص وه   ك ف.

ـب ويف نط ؽ أحك ـ اا جلعل االت   ة ت اامواةر - ماتضر و  ضانُت اؼب ركر و ىضيته  ااضمنةر ،ك   ص دؽ فرةه  اؼبل
ـااخر ـى  اا ـيع ت ،تس ض ابضر نش ـيع ت ااضمنةر و ااع ل فري والـ ر ى ه ااتش ،وع و  تتطريو ترك  ،فري ااتش
   21اؼبم د ر.

ـاؿ و فمـ االكًتاث دب  وبمث  .8 ـعةر ال يعٍت ععم االنع عُت ويمأ فمـ االكبة ز : وويمأ فمـ االكبة ز ام  اؼب ركر اؼبل
ـؼ  غبة د االهب يب ،دبعٌت يبكن األخ   ألابك ر و ا را   ـب ك ف يؤون دب  يع ـب آن اؾ و اكن اؼبل ـؽ و اال ااش
ـب ،وو  يؤكم ذاك و  جل   فري اس ف اؼبرك اغبسن ااث ين يف  ـؽ أو اال ـير اضا  ك ف ون ااش اايت زبمـ اايش

ـاد يف   اػبط ب اا ي أاة ه فري ى وش اجلت  ع ااموؿ غَت اؼبنر ز  إن ( حةي   ؿ " 1961ايت رب  08ة يف عرل
ىذا ال يعين أن مبدأ عدم االحنياز يقتضي نكران األفكار الرشيدة ادلثمرة و البناءة اآلتية من أحد ادلعسكرين 
أو يستوجب لكي نكون غت منحازين أن جنهد أنفسا أمام كل مشكلة حبثا عن حل اثلث ال يوجد عند 

نا نرى أن احللول كيف كانت ، فيها ما يقبل و ما يرفض لكل االختيار ينبغي أن الشرق أو الغرب ،و أن
   يرتكز علا ادلوضوعية الدائمة ،ويكون مستوحا من الضمت الدويل" 

ـب  .9 فمـ ااتمخل: و يربز ى ا ون خالؿ رابض اؼبرك اغبسن ااث ين أف يتمخل أحم يف  ؤوف اؼبل
   ااماخرةر.

ـا فري اؼبرك اا ي ااسة ار اػب رجلةر ؾب ؿ ؿب ض  .10 ـعةر تيةي حك ظ ار رك: و يعٍت أف ااسة ار اػب رجلةر اؼبل
 22يتسرح يف ى ا ا  ؿ أباررر داتضرير و وا ةر و ذاتةر.

 أمهية و دور السياسة اخلارجية ادلغربية جتاه إفريقيا: اثنياً 
ـيةةر ؾب ال خمي  االاتث  ر ،عسيب مبض  ذبه  ااػماخر  ا صبػ رل ااػ ي ي ػضؽ        وعسػيب  % 5سبثل ااة رة ا اب

ـد يف فمد اك هن  إو ابر إذل ا ت  ؽب  فري     23ون االحتة م ت اؼبعمنةر فري اؼبستض  ااع ؼب .  % 30مبض وط

                                           
جلع ن سو.  21  و
جلع ا عق ، ص صنع السياسة اخلارجية ادلغربية، اعةم ااممية   22  .30، و
ـه،ص  وب  عن ارة  ف عضغبةر،  23 جلع ايق ذك  .81و
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ـعةر وع أغريةر كيَتة ون ا حةي       ـى  ا تم داي يف إم ر ويمأ ارتةت ااعال  ت اؼبل ـي ـيةةر إذل اؼبث اةر عتع اموؿ ا اب
ـيك  ،وهب ا  ؿ ااتع ول وعو  مرا كيَتا  اؼبمررر اؼبشًتكر ،وىض و  ي سـ االار  يضؿ األاب ر ر ععضدتو، و يضؽبم عو  

ـفةر عسػيب انت ػ ؤه ،وهنجػو اريعػم اان عػ  اال تمػ دي ، الاػتث  ر يف وشػ ريع ف ال ػر وكػ ا  يف إمػ ر ويػمأ ون ااش
ـب و  ـعح اؼبتي دؿ وى ا علةر عرضغ ااتن ةر اؼبستماور ،ووػ ن ىػ ا ااسػة ؽ عرلػت  ة ػر اؼبيػ دالت ااتج ريػر عػُت اؼبلػ اا

،ك ػػ  ارت عػػت  ة ػػر 2000ورةػػ ر دوالر فػػ ـ  3.6وة عػػل  2010ورةػػ ر دوالر درىػػم فػػ ـ  11.7دوؿ ااسػػ حل 
ـعةػػر وػػن  وفرػػي اانرػػض ن سػػو  2010ورةػػ رات درىػػم فػػ ـ  7.2 إذل 2000ورةػػ ر درىػػم فػػ ـ  5.8اامػػ درات اؼبل

ـعةر ون اؼبنطةر ون  ـايمت ااضاردات اؼبل ورة ر درىم وى   ة ر ال يبكن أف تة رف عةة ر  4.5ورة ر درىم إذل  2.4ت
ايرة طبسر  2004ويف ف ـ  2006ورة رات دوالر ف ـ  9.5اؼبش ريع اامةنةر يف اؼبنطةر اايت ذب وزت    ـ اؼبرك ع

ـيةةر وى    ااينُت/ااك وَتوف/اال عضف/اانةجـ/ااسنل ؿ( و ع أرن  ى  ات   ة ت فميمة و د ن فمة وشػ ريع  عرماف ااب
ـييب وتشجةع االاتث  رات وضب يته . ـت االت   ة ت فري إال   االزدواج اا    24، و م رك

ـوف اؼبل رعر كبض  ط ع ااينضؾ و اؼبؤاس ت اؼب اةر و ط ع االتم الت وصن فر االظبنػت ،و طػ ع      ك   تضجلو اؼبستث 
ـت اؼبؤاسػػر ااتج ريػػر واب  نػػك فرػػي   wafa bank -اؼبنػػ جلم واانةػػل وا اػػك ف ،ووػػ ن ىػػ ا ااسػػة ؽ اػػةط

أاػهم عنػك وػ رل ااػمورل ااي الػر  وػن % 51ون رأظب ؿ ااينك ااسنل رل ااتضنس  ،وااترضذت فرػي   % 66.67
وؤاسر عنكةػر راـػمة يف  BMCE Bankورةضف أورو ،وون جل نيو يعم ااينك اؼبلـيب ارتج رة اػب رجلةر  60كبض 

ـيةة  ،إذ عرلت وس نبتو  ـب إاب ـيةةػ  % 35غ وىػض اثاػي ؾب ضفػر عنكةػر  (UEMOA)و ن و  يسػ ي عنػك إاب
ـيةة . ـب إاب  25و ن االرب د اال تم دي واؼب رل ال

ـير، وذاك وػن خػالؿ  يػضؿ اعب وعػ ت واؼبع ىػم         ـيةةر ،فري أتىةل اؼبضارد اايش ـب يف فال  تو ا اب ك   يـكـ اؼبل
ـية  دراا هتم ااعرة   عب وع ت و اؼبع ىم  ـعةر فمدا ون ااطرير األاب ر ر ،إذ يت عع كبض شب نةر آالؼ م اب إاب ااعرة  اؼبل

ـعةر ،و م ااتةيرت اؼبؤاس ت ااع ـام اؼبضاػم األكػ ديب  اؼبل ـعةر ع م ايػ   7046حػضارل  2009-2008 ضوةر اؼبل
ـيةةػػر ، وػػنهم  41وػػن اصػػل  ـب فرػػي  6668دواػػر ااب م ايػػ  فبنضحػػ  ،ويف  طػػ ع االتمػػ الت تسػػةطـ اتمػػ الت اؼبلػػ

وػن أاػهم أو تةػل اايضركةن عةػر و  % 51( و تسترضذ فرػي Mauritel–وعظم أاهم ااشـكر اؼبضريت نةر  وضريتةل 

                                           
24 Performance commerciale du Maroc sur le marché de l’Afrique subsaharienne, 
ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions financières, avril 
2012, p9. 
25 Point sur les relations du Maroc avec les pays de l’Afrique subsaharienne ministère de 
l’économie et des finances, direction des prévisions financières, octobre2008 p08. 
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ـي رب ( ك ػ  حظػ  Gabon Telecomوػن أاػهم  ػـكر غػ عضف تةرةكػـض   % 51كبػض  2007تكػـ ونػ  ابة ػ
ـ    ـوي  اسنل ؿ فري اوتماد  ONEاؼبكتب ااضمٍت اؼبلـيب اركه ـعر ااع دل ااة  26انر . 25دبه ر كه

ـيةةػ  جلنػضب        ـة كبػض ااعميػم وػن اايرػماف يف إاب ـعةر اؼبي   ـا  يلطػ  ااعميػم  ك   أف تمابق االاتث  رات اؼبل اامػر
ابةر وااتػػخوُت  وػػن ااةط فػػ ت ااػػيت تت تػػع  وك نةػػ ت مبػػض ف اةػػر ك التمػػ الت ااسػػركةر وااالاػػركةر واػبػػمو ت اؼبمػػ

ـعةػػػر نسػػػير  ـت ااشػػػـك ت اؼبل وػػػن إصبػػػ رل  %51وااينػػػ   واامػػػن ف ت واؼبنػػػ جلم وغَتىػػػ  ،ويف ن ػػػس ااسػػػة ؽ ، ااػػػتث 
ـة يف اػبػ رج ويف  ـيةةػ  ،وك نػت صبهضريػر وػ رل ىػ  اؼبسػػت ةم األوؿ ع 13االاػتث  رات اؼبي  ػ ـب و واػػط إاب رػما يف غػ

وااكضنلػض  %9.5وعضركةن اب اػض  %13.5، كضت دي ضار %15مث اال عضف وااسنل ؿ وكالنب  عنسير  %34عنسير 
5%.27 
ـب     ـيةةػر يشػ رؾ اؼبلػ أي ػ   اتعػ وف و ؼبضازاة وع اعبهضد اؼبي وار فري اامعةم ااثن ـ  ا  ـػمة فػمد وػن ااػموؿ ا اب

ـاؼ ،ا  ـػػمة  ـاوج ارتعػػ وف ااثالرػ  األمػ وػع فػمد وػػن ااػموؿ اؼبت حػر، اؼبؤاسػػ ت اؼب اةػر ا  رة ةػر واامواةػػر يف فػمة عػ
ـا . ـيةةر جلنضب اامر  28ااموؿ ا اب

ـنكضابضنةر يف ؾب الت اامةم ا    ـيةةر اا  ـب وااة  ف وااموؿ ا اب ـي وون األوثرر ،ن كـ اارباوج اػب  اةر عُت اؼبل اير
ـب ،ؼبػمة أرعػع إذل طبػس  ـب ،وذاك عتنظةم دورات تكضينةػر  ؼبلػ ـؽ واؼب   اام حل ارش واؼبالحر ااتج رير وصة نر ااط
ـيةةػػر ،إال أنػػو ووػػع عمايػػر األا ةػػر ااث اثػػر أصػػيح اايعػػم  ـاؼ ا اب أاػػ عةع اػػنضاي يف ـبترػػف ىػػ ه اؼبةػػ دين وا  ـػػمة األمػػ

ـير يف ـية  يشكل إحم  ااتضجله ت اؼبـك ـب اػب رجلةر.ا اب  29 اة ار اؼبل
ـواهتػ  ععػم         ـيةةػر اث ـورة ااػتلالؿ اايرػماف ا اب ك   ح وؿ اؼبرك  اؼبلـيب دمحم ااسػ دس يف خط عػو ااًتكةػـ فرػي وػ

ـحرػػر  ـوات وأابةػػـ ااشػػعضب و  اتػػ رل آف األواف اتجػػ وز ىػػ ه اؼب أف ف نػػت يف اؼب وػػ  وػػن االاػػتع  ر ااػػ ي هنػػب ااثػػ
ـيةة ـيةةر   اامعير ون اتري  إاب ـواهت  ،ون خالؿ ععي ااتن ةر يف ااة رة ا اب ـيةةر ااسة دة فري ر ،وااتع دة اايرماف ا اب

ـب. ـيةةر ار ل ـى  ت يف ااسة ار ا اب  واايت تيةي تشكل أحم اا

                                           
ـعضش،  26 ـيةةر ، عالقات ادلغرب وغرب إفريقيا...احملددات والتفاعالت دمحم ع ـا ات ااب -03-14وة ؿ ونشضر يف  ،ؾبرر  

ـاعط:2017  .2021-01-08: ا مالع   https://bit.ly/2yBrv1s،اا
جلع ن سو،ص   27  .03اؼب
ـاوي،  28 ـار اا  ابر ارج ةع ونشضرات روسةس، وطيعر اانج ح اعبميمة ،اامار ااية     العودلة وأزمة الدولة الوطنيةن ،ارسرر اؼبع
 .43،ص1998،

ـحةم ااعيةمي،   29 ، ص   2001اامار ااية    ،وطيعر اانج ح اعبميمة ، 1، ط ادلمارسةالواقع البحري بني التخطيا و فيم اا
44. 
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ـيةةػ   اضا عةػر وذبرػي ذاػك     ـاابةر الىت  وػو اعبميػم  اب ـب واؼب ـت  ع رات اامف ير وااًتويج اايت رابعه  اؼبل فػرب وسبة
ـيةةر وى  ات   ة ت وتنضفر تش ل كل  ـى    نضنة  يف  كل ات   ة ت تع  مير رن ـةر وع ااموؿ ا اب وش ريع و دير يؤم
ـير اؼبنشػػضدتُت وػػن  يػػل  ااةط فػػ ت و ا ػػ الت وف  دىػػ  األا اػػ  ااتعػػ وف اؼبشػػًتؾ ايرػػضغ ااتن ةػػر اال تمػػ دير واايشػػ

ـيةةر وىض ى جلس تتة مع ابةو ى ـب.صبةع ااموؿ ا اب   30 ه ااموؿ وع اؼبل
 : العراقيل اليت تواجو السياسة اخلارجية ادلغربية يف إفريقيااثلثا
ـعةػػر التحدددايت األمنيددة:    ـة وك نػػر ى وػػر يف ااسة اػػر اػب رجلةػػر اؼبل ،وػػن خػػالؿ ااتػػخرَت يف  حةػػي وبتػػل ورػػف اؽبجػػ

ـيػـ وتضمةػم آاةػ ت ااتعػ وف وعهػ  ،حةػي ظػل  اايعػػم  ـب إذل تع ـيةةػر ااػيت يسػعي اؼبلػ فال  تػو اػب رجلةػر وػع ااػموؿ ا اب
ـة ااػيت  ـيةةر و ااعال ػ ت اؼبت ةػ ـب كبض ااة رة ا اب ـعةر ،اب اتضجلو اعبميم ار ل ـية  ح وـ يف ااسة ار اػب رجلةر اؼبل ا اب

ـعطو ععمد ون ا ـين اؼبنرػمرين وػن ىػ ه اؼبنطةػر أورت ت ـا  ،حت ػت فرةػو ااتع وػل وػع اؼبهػ جل اػموؿ جلنػضب اامػر
ـة  ت يشكل وكضف  وابق وة رعر مشضاةر أتخ  يف االفتي ر األعع د اال تم دير و ااسة اةر و ااثة ابةر ،اب ضوضع اؽبج

ـا اتن و  األزو ت اا ـعةر ون  أكثـ ون فةمين ،نظ ـيةةر أا ا  يف ااسة ار اػب رجلةر اؼبل سة اةر يف ععض ااموؿ ا اب
ـاو هتػػ  اذبػػ ه االربػػ د  ـا الات ـح ربػػمايت كثػػَتة فرػػي اامواػػر نظػػ ـب فبػػ  يطػػ ـة وػػضامٍت ىػػ ه ااػػموؿ  ذبػػ ه اؼبلػػ ـوح وىجػػ ونػػ
ـاو هتػػ  أوػػػ ـ  ـفةر وذاػػػك يف إمػػ ر ات   ةػػ ت إ رة ةػػػر ورن ـةػػر وػػن جلهػػػر ،واات ـة غػػَت ااشػػ األورويب يف ؾبػػ ؿ ؿب رعػػر اؽبجػػػ

  ر ر ون جلهر اثنةر.  أصم  ـه  االاب
ـير ،وذاػك حبكػم     ـة ااسػ ـة اؽبجػ ـب ااعػـيب وعةةػر عرػماف ااعػ دل ااث اػي يعػ ين وػن ظػ ى ـب كلَته ون عرػماف اؼبلػ واؼبل

ااػ ي يشػكل فرػي ااػمواـ وجلهػر و تضحػر فرػي اؼبتضاػط وض عو االاًتاتةج  فري اوةط األمرس  و اايرػـ األعػةض 
ـة أورو  واب    االنسج ـ اغب  ري وا ـيق اؽبجػ ـي فن م ـين األاب ر ػر أاة نضنةػر اتضاصل اايش حةػي أف غ ايةػر اؼبهػ جل

ـصػػر ف ػػل  ـب ااعػػـيب فرػػي أوػػل ااعيػػضر إذل أورو  ،اررمػػضؿ فرػػي اب ـعةػػر كلػػَته وػػن عرػػماف اؼبلػػ جلػػ ؤوا إذل اؼب ركػػر اؼبل
ـوؼ ااسة اةر اايت سبـ هب  عرماهنم.أالجلت  ف  ،وربسُت ووعهم اال تم دي و  ـ  ون ااظ  31ى

ـة ،وإغػػػالؽ اغبػػػمود        ـيك األورويب يف وضوػػػضع ؿب رعػػػر اؽبجػػػ ـب وػػػع ااشػػػ ـاوػػػ ت اؼبلػػػ ـ  ،إف اات ووػػػن جلهػػػر أخػػػ
ـوػػر  ـب يف ن ػػس ااض ػػت ف ـب وػػن دواػػر فيػػضر إذل دواػػر ااػػتةي ؿ ،وجلعػػل اؼبلػػ األوروعةػػر يف وجلػػو ىػػؤال  ،حػػضؿ اؼبلػػ

ـؼ اؼبنظ  ت اامواةر و اعب عة ت اغبةض  ـار   ضفر ون االنتة دات ون م ـا  ت   م األوو ع ا نس نةر و اات   ةر جل
ـورة ااتر ػ ر اايعػم  اؼبة رعر األونةر يف ااتع م  وع ى ا ااشكل ،وكل ى ه ااعضاول واألاي ب ؾبت عر تػمابع إذل وػ

                                           
ـه، ص  30 جلع ايق ذك  .6غةسة   ك غض، و
، ص 1993، 47، ؾبرر دراا ت دواةر قضية اذلجرة يف البحر األبيض ادلتوسا وموقف الدول األوروبية منهااضبم إدريس،   31
43. 
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ـب ،ويف ن س ااض ت إف ااتك  ؿ فن صـ عرضرة اة ار ف ضوةر يف  ـة يف اؼبل ـية  يف عن   اة ار جلميمة ارهج ا اب
ـب يبػػػـ كػػػ اك فػػػرب تينةػػػو ؼبة رعػػػر جلميػػػمة ووتضازنػػػر ووالـ ػػػر فرػػػي اؼبػػػم  اؼبتضاػػػط وااطضيػػػل وضوػػػضع اؽبجػػػ ـة يف اؼبلػػػ

ـيػػػـ ح ػػػضره ااةػػػ ري ،وػػػع  ـيةةػػػر ويف أابػػػق تع ـة ااعيػػػضر واالاػػػتةي ؿ وذاػػػك يف فال  تػػػو وػػػع ااػػػموؿ ا اب   ػػػك اةر ىجػػػ
ـب يف ى ا ا  ؿ ون كـ ونه  : ـاه ااكيَت ار ل  ااتر  ر ااترمايت و ا ك

ـة.ؿب - ـعةر يف ؾب ؿ اة ار اؽبج  مودير اػبربة اؼبل
ـب فري إوك نة ت ؿبمودة. -  تضابـ اؼبل
ـة. - ـب عرم ومم ر ارهج  كضف اؼبل
ـين اؼبل رعر  ػب رج. - ـب يعت م فري نسير وه ر ون ف ـمات ااع رر اامعير ون اؼبه جل   اؼبل

ـوؼ اامواةػػر و اعبهضيػػر يف وضوػػضع ااعال ػػ ت     صبػػر ىػػ ه االختةػػ رات ووضا وتهػػ  وػػع ااظػػ ـاىنػػر فرػػي ت حةػػي أف اؼب
ـاؼ  ـيةةػػػر ىػػػ  فنمػػػـ أا اػػػ  يف ااينػػػ   االاػػػًتاتةج  ك ػػػ  أف ت عةػػػل ا اةػػػ ت ااثن ـةػػػر و اؼبتعػػػمدة األمػػػ ـعةػػػر ا اب اؼبل

ـى ف.  32اتطضيـ ااعال  ت يف جل نب آخـ وى ا اكسب اا
ـاط اؼبلػػػػـيب يف ااةػػػػ رة  ايت االقتصددددادية :التحددددد ـيػػػػق االلبػػػػ ـيةةػػػػرىنػػػػ ؾ ربػػػػمايت تةػػػػف يف م ابيةن ػػػػ  تتمػػػػ فم  أ اب

ـبااػػػتث  رات  ـا  " اػػػض  حػػػضارل أؼبلػػػ  ؼب ـػػػر وػػػن إصبػػػ رل اانشػػػ ط   %3إال أف ااتجػػػ رة وػػػع "دوؿ جلنػػػضب اامػػػر
ـبااتجػػ ري  ـا   ار لػػ ـب اػػةس اايرػػم ااضحةػػم ااػػ ي يعػػض ؿ فرػػي ابػػـص اان ػػض يف ونطةػػر جلنػػضب اامػػر فر ػػ  أف اؼبلػػ

ـين خ رجلةُت يف ذاك  اامُت  ـايمة ون  ـك   ووستث  أورو ( ك   أف –اؽبنم  –،واةكضف فرةو وضاجلهر ون ابسر وت
ـب اةجعػػل وػػن صػػ درتو أكثػػـ والـ ػػر غب جلػػ ت ااسػػضؽ اورػػ   ار نطةػػر ، إذل جل نػػب اامػػعض ت ااػػيت يضاجلههػػ  اؼبلػػ

ـعةر.    33نةص ااينةر ااترتةر ارنةل يف ف ـض اؼبنطةر واايت سبثل ف ـة  أو ـ ااط ضح ت اؼبل
عػػُت اايرػػماف ىػػض ميةعػػر ااينةػػر ا نت جلةػػر يف كػػل عرػػم أاتج ريػػر وإف أىػػم فنمػػـ ي سػػـ انػػ  صػػعضعر تطػػضيـ اؼبيػػ دالت    

عة ر  انظػػـ اطيةعػػر ا نتػػ ج ااػػضمٍت و ااسة اػػ ت اال تمػػ دير وكػػ اك عنةػػر وي دالهتػػ  ااتج ريػػر ،أي أف اؼبيػػ دالت وػػ
ـعةػػر  ـا ةػل ااػػيت ربػػضؿ دوف تطػػضر ااتجػػ رة اؼبل ـعةػػر ونػػ  اغبمػضؿ فرػػي االاػػتةالؿ ،اب ػػن عػػُت ااع ااػيت تينتهػػ  اؼب ركػػر اؼبل

ـيةةػػػر ،ف ضوػػػ  يف افت ػػػ د ا تمػػػ دايت ااػػػموؿ فرػػػي إنتػػػ ج اؼبػػػضاد اا الحةػػػر و اؼبعمنةػػػر ،ويف ح اػػػر اؼب يػػػ دالت وػػػع ا اب
ااسػػنل ؿ ابػػ ف األوػػضر أكثػػػـ وػػن ذاػػك ،إذ تتكػػػضف صػػ درت ىػػ ا اايرػػػم أا اػػ  وػػن اا سػػػتق وااةطػػن ك ػػضاد ابالحةػػػر 

                                           
جلمنهاقضية اذلجرة يف البحر األبيض ادلتوسا و موقف الدول األوروبية ضبم إدريس، أ  32  .23 ا عق، ص ع، و

33 Cecile,Guerin,Marocco’s ombitious investments in sub-saharan africa full of risks and 
rewards ;article puplished in 26-05-2017 https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-
to-invest-in-subsaharanafrica  : 2020-03-20اتري  ا مالع.  

https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-to-invest-in-subsaharanafrica
https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-to-invest-in-subsaharanafrica
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ـب  ابػػع وػػن  ة ػػر اؼبيػػ دالت عػػُت اؼبلػػ ـي و اا ضاػػ  ت و اتػػ رل تعػػمدت ااعضاوػػل ااػػيت ح اػػت دوف اا ،واامػػةم اايرػػ
ـا ةل ااينةضير اايت سبةـ ااتي دؿ ااتج ري عُت دوؿ اعبنضب وااسنل ؿ ،إذل اؼبستض  اا ي يتطرع إاةو اايرمين ،ابخو ـ ا اع

،ـ ع كػػـ اؼبسػػؤواضف اؼبل رعػػر يف ااػػًتاتةجةر جلميػػمة ارتع وػػل وػػع ىػػ ه اامػػ درات ،ابهػػ  تتشػػ عو كثػػَتا وػػع ميةعػػر عنةػػر 
ـب ون  اؼبضاد اا الحةر و اال اـةر ف ضو ،اا ضا  ت ،األظب ؾ...اخل( ابيعمو  ك ف اا ستق و  ؼبمة مضيرر ص درات اؼبل

ىض اؼب دة األا اةر اؼبمم رة ،أصيح اا ضا  ت واألظب ؾ وااةطن أىم ص درات ااسػنل ؿ ويت ةػـ اانظػ ـ اال تمػ دي 
ـنسػ  واتععػػ ف يف كػل ا ػػ الت  ااسػنل رل عػن س خمػػ ـص اال تمػ د اؼبلػـيب ،ابه ػػ  وضجلهػ ف كبػض اػبػػ رج و ألخػص اب

 34اامواةر اؼبتةمور. 
ـب وااسنل ؿ يف :ويشًتؾ اانظ و ف اال تم داي  ف ار ل

ـا ةل اعب ـكةر ،وزايدة إذل وعف ااينة ت ااترتةر و وا ـل حةي أف تعمد  -1 ـي ر وااع ـتيطر  اتع اؼبش كل اؼب
ـورة اانةػل  ـيػم وػن ااكر ػر خمضصػ  و أف ات   ةػ ت ااتعػ وف تػنص فرػي وػ ـة ي ـيػر اؼبي  ػ غة ب اػبطػضط ااػربي وااير

ـييةر. اؼبي  ـ ارسرع اررمضؿ فري االوتة زات  اا 
ـيكر يشػكل ف ـةػ  أا اػة  أوػ ـ  -2 ـيةةػر ااشػ غة ب ؼبعرضو ت حضؿ ا م ر اات  ةر  ارتج رة وع ااموؿ ا اب

جلضة ون ااتع وف.   األىماؼ اؼب
ـب وػػن آاةػػر أا اػػةر ارر ػػضر  -3 ــ اؼبلػػ ـيةةػػر وبػػ ـة ااتعػػ وف وػػع ااػػموؿ ا اب غةػػ ب  طػػ ع اػبػػمو ت وػػن وػػ ك

ـيةة  ا تم داي يف  ـب فري إاب ـاوػ ت اايرػمين اامواةػر أايرم ى ا  وسئضرلحةي ا ًتح اؼبل ـاـ ات  ؽ ذبػ ري يػتال ـ واات إع
ـعةػػر /اربػػ د  ـيةةػػ  اال ـعةػػر /ا  ضفػػر اال تمػػ دير واعب ـكةػػر اػػموؿ إاب ـيةةػػ  اال واعبهضيػػر   اعب ت/ا  ضفػػر اال تمػػ دير  اب

ـب ااعـيب(.  اؼبل
ـب فرػػي تن ةػػ  اؼبشػػ ريع اا -4 ـدا الف ىػػ ه اؼبشػػ ريع حب جلػػر إذل رؤوس فػػمـ وةػػمرة اؼبلػػ ـيةةػػ  ون ػػ كػػرب  يف إاب

 أوضاؿ وخ ر.
ايدة ااتع وف ااتج ري و اال تم دي  -5 ـيةة  وضجلهر كبض ااموؿ اامن فةر واةست وضجلهر ا أف وعظم ذب رة إاب

 فري اؼبستض  ا  رة  .
ـيةة  ون تمين وستض  اايٌت ااترتةر وانعماوه  يف ااعميم ون اؼبن مق -6 و  يػؤدي إذل صػعضعر اانةػل  وع  ة إاب

ـ   وااشػرن اري ػػ ـع وارت ػ ع تكر تػػو ،وىػ ا وػػ  أكػم فرةػػو احػم تةػػ ريـ األوػم اؼبترػػمة اؼبتخممػر وااػػيت تػػ
ـيةة  أىم اكثَت ون إزاار ااةةضد فري ااتج رة.   أبف وجلضد  يكر عنةر ربتةر يف إاب

                                           
 السياسية ادلغربية واإلفريقية يف زمن حترير التجارة ،يف زمن التعاون ادلغريب اإلفريقيالعالقات  خ ام  ة ت وخمهبر عضزبةر  ،  34
ـ ط،وطيعر اؼبع رؼ اعبميمة ، ، ـيةةر ،كرةر ااعرـض ااة نضنةر واالجلت  فةر،جل وعر دمحم اػب وس ،اا  . 8،ص 2010وعهم اامراا ت ا اب



 

 2011ـــــــ1111الخارجية الجزائرية ــــــــ املغربية ثجاه إفريقيا فترة دراسة مقارنة لسياسة 
 

17 

ـيع ت اؼبشػػػجعر االاػػػتث  رات -7 ـؤيػػػر ابة ػػػت يتعرػػػق عطيةعػػػر ااتشػػػ وحػػػضاابـ ووػػػ   ت ذاػػػك  فػػػمـ ووػػػضح اا
ـيةةر.  االاتث  ر خ صر يف ااموؿ ا اب

ـيةة . -8   رر ااية  ت و اؼبعرضو ت اؼبت حر فن ابـص االاتث  ر يف إاب
ـيةةػ  ،وفػمـ وجلػضد اة اػ ت و اةػر وا تمػ دير اثعتػر  -9 صعضعر ااترضالت اانةمير و اؼب اةػر فػرب ععػض دوؿ إاب

ـار ااسة ا .  و ابر إذل وع  ة ععض اامو  االم ئن فتيي فري  ـيةةر ون ح ار فمـ االاتة  35ؿ ا اب

ـب اط ضح تػػػو  : التحددددايت السياسدددية ـز ااترػػػمايت ا  رة ةػػػر ااػػػيت يبكػػػن أف تعػػػًتض اػػػيل ربةةػػػق اؼبلػػػ إف وػػػن اعػػػ
ـ    جلنػػضب  ـب  ؼبة رنػػر وػػع فػػمد وػػن ااةػػض  ا  رة ةػػر األخػػ ـيةةػػ  ،وىػػ  وتعرةػػر دبرموديػػر  ػػمرة اؼبلػػ اعبهضيػػر يف إاب

ـيةة  /نةجَتاي ـب عسة اػر ااتر ا ػ ت و اوػ ور ااػيت تسػعي ترػك ااػموؿ إذل إاب ـاــ/اةية ( إذل جل نب اصطماـ اؼبلػ /اعب
ـا . ـيةة  جلنضب اامر   36تشكةره  ابة   عةنه   حك ـ ىة نته  فري جلل اؼبن مق يف إاب

  مستقبل وتوجهات السياسة اخلارجية اجلزائرية و ادلغربية يف القارة اإلفريقية .3    
ـيةةػر ابػ ف ذاػك دل يسػتيعم       ـيةةت ف تط ر ف ارعػب أدوار إ رة ةػر يف ااةػ رة أ اب ـب دوات ف إاب ـاــ واؼبل ودب  أف اعب

ـ ل م ضحه  يف   رة ورةئر  ا ـص وك ا  ـاه اا ي  م يع اصطماـ اة اته   اػب رجلةر   ضفر ون ااترمايت و االك
ـيةةػر تتي ينػ ف يف نةػ ط ااترمايت خ صر إذا و  فر نػ  أف ااسة اػتُت اػبػ رجلةتُت ـعةػر اذبػ ه ااةػ رة ا اب ـيػر و اؼبل ـاـ  اعب

ـيةةػػػر وااًتكةػػػـ فرػػػي نةػػػ ط  ااةػػػضة و اا ػػػعف ،ااشػػػ   ااػػػ ي ي ػػػـض فرةه ػػػ  إذا وػػػ  أرادات ت عةػػػل دعرضو اػػػةته   أ اب
ـيةةر.  وع ه   ون خالؿ تيٍت آاة ت جلميمة اترسُت و ت عةل أدا  اة اته   اػب رجلةر يف ااة رة ا اب

أتثتات تواجد نفوذ القوى الدولية ابلقارة اإلفريقية علا توجهات السياستني اخلارجيتني اجلزائرية و  0.3
    :ادلغربية

ـيكةػػػر أو  ـا وسػػترماث اػػضا   انسػػير ارػػضالايت اؼبترػػمة األو ـيةةػػ  اػػةس أوػػ ـب األنبةػػر االاػػًتاتةجةر  اب إف إدراؾ االػػ
ـنس   االرب د األورويب ،وإمب  اعبميم ىض مشضاةر ااة رة عع ةهػ  االاػًتاتةج  اعةػمة أال آوػن اب ػ  ااض ػت ااػ ي وحىت اب

ـيكػػ  إذل تيػػٍت وة رعػػر  فػػ دة االنتشػػ ر اعبةػػض  ـنسػػ  زبيطػػ  يف اػػرضكه  -اذبهػػت أو إاػػًتاتةج  ىنػػ ؾ ،حةػػي تعػػةش اب
ـفةر وااشػعيةر اػمفم اػب رجل  عُت ؿب وار إحة   ارره  ااكضاضنة رل أو االختي   ربت اض  ا  االرب د األورويب حبث  فن ااش

ـ ر أورو  وفرةو ابةم تعمدت ااةض  اؼبتن ابسر ايسط ن ضذى  فري  ـت ااتمخل ربت وس ي و  يعرب فنو اايعض عمور و
ـز ى ه ااةض :  ـ  دواةر م ؿبر وجلميمة وون اع ـيةةر عُت  ض  إ رة ةر تةرةمير وأخ  ااة رة ا اب

                                           
 .39-38ص  -ص ، 2004. 22،ؾبرر وجلهر نظـ،فمد تالدبلوماسية ادلغربية احلصيلة و الرىاانف دؿ وس وي،   35
ـعةر ،،أي آاب ؽ يف زون ااعضؼبر  البعد األخر للسياسة اخلارجية ادلغربية يف امتداداهتا اإلفريقية و األسيويةدمحم غـيب ،   36 ا رر اؼبل

 .11،2011ارمراا ت اامواةر ،ااعمد 
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 ء إرث الكولونيالية اإلفريقيأوال : فرنسا وإحيا
ـيةةر      ـنسةر  انظـ االرتي م ت اات رىبةر اايت ذب عه  تشكل ااة رة ا اب إحم  أىم اىت  و ت ااسة ار اػب رجلةر اا 

ـنس   ـف  أالاتع  ريروع اب ـنسػ  ار ر ابظػر فرةهػ  يف ااةػ وااػيت تض  ػت ااةػـض حبكػم اؼبمػ حل االاػًتاتةجةر ااػيت تسػعي اب
ـي ظبةر ااضاحم وااعش ـنس  اا ـي يف اةية  ، اب  ـنس  اػب رجل  يشهم ربضال ون  ااتمخل ااعسك ن ،اكن ييمو أف ارضؾ اب

ـنسػػػػ   ـب وي سػػػـ ىػػػ ا ااترػػػػضؿ يف اؼبض ػػػف اا  وااشػػػعيةر ااػػػيت ك نػػػػت ذبػػػنح كبػػػػض ااسػػػرم  تػػػت تترػػػػمث دبنطػػػق اغبػػػػ
ـيةةػػػر ااػػػيت  االفتيػػػ رات و األواػػػضايت ك تػػػت تن زفهػػػ  ابةػػػو  ااػػػضالايت اؼبترػػػمة إحةػػػ   اررهػػػ  ااكضاضنةػػػ رل يف ااةػػػ رة ا اب

ـيكةر ـاف األو  37،اامُت ،إي
 اثنيا : الوالايت ادلتحدة األمريكية وإعادة االنتشار اجليو إسرتاتيجي يف إفريقيا

ـيةةػػػ      ـيةةػػػ  إال عةػػػمر ؿبسػػػضب وغ ايػػػ  وػػػ  ك نػػػت تضكػػػل وهػػػ ـ إاب ـيكػػػ  دل يهػػػتم يف اة اػػػته  اػب رجلةػػػر  اب رغػػػم أف أو
ـنسػػ  و  ـيط نةػػ  غبرة تهػػ  اب ـاهت   ع ـؽ أورو  اب مػػ غبه   يف أاتةرةميػػر اتركػػر ؽب ػػ  ذاػػك ااعنػػ   و ااتػػمعَت يف وسػػتع   ػػ

ـاويػػػر اؼبةتػػػر ارسة اػػػر اػب رجلةػػػر  ـيةةػػػ  سبض عػػػت يف اا ـؽ األواػػػط ك نػػػت أكثػػػـ أواضيػػػر ،و ت جلرةػػػ  أف إاب آاػػػة  و ااشػػػ
ـيكةر.  األو
ـيةةر            ـيكةر أنبةر ااة رة ا اب ـادت رغيته  يف ايت رب  11ععم احماث  ك   أدركت ااضالايت اؼبترمة األو ،اب

ـيكػػ   ـيةػػ  ،واالرتكػػ ز فرػػي ااػػموؿ ذات ااثةػػل يف ـبترػػف األرو ػػر اترةةػػق ودفػػم اان ػػضذ األو ااتضغػػل يف ااع ػػق ا اب
ـويال مث أزوػر    راي ،ابضجلمت يف خرةج غةنة  وتن سػ  ارعال ػ ت اا  ػر وػع جل رهتػ  وأىػم وػضرد فػ ؼب  ارط  ػر : ىػض ابنػ

ـات إذل أنػػو يف فػػ ـ  ـعةػػر ااسػػعضدير ،حةػػي  تػػت  2007اػبرػػةج ااعػػـيب وتشػػَت ااتةػػمي ذبػػ وزت نةجػػَتاي اؼب ركػػر ااع
ـيك  حب جل هتػ  ااط  ضيػر يف حػمود   % 30و  25عػُت   2015واانسػير وصػرت حبرػضؿ فػ ـ  %20اؼبنطةر سبضؿ أو

ـيكةر  اة رة. %70ؿ دب  يع د  38 ون إصب رل ااضاردات األو
 اثلثا : العمالق الصيين يف إفريقيا   

                                           
37 Luis Simon,Alexander Mahelaer ,amelia ,une stratégie cohérente de L’UE pour le 
sahel,p09 available online at (26/08/2013) ,http://www.europarl,europa.eu PdF.  

ـعةع ،كضرـ في س فيم    38 ـصم اامورل  ،والدالالتاألبعاد  اإلفريقية:السياسة األمريكية اجتاه القارة  اا ، 2010ديس رب ؾبرر اؼب
 .05 ص
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ـاف ااًتاتةج  ار ضارد األواةر وااطيةعةر يف ااع دل ،ااش   اا ي جلعل نش مه       ـيةة  فري أهن  خ تنظـ اامُت إذل إاب
ـيةةػػر وػػن اجلػػل اتوػػُت إوػػماداهت   ـايػػم اتضاػػعر ن ضذىػػ  يف ااةػػ رة ا اب وػػن اؼبػػضارد ااطيةعةػػر ووػػن اجلػػل وضاجلهػػر اان ػػضذ يت

 39.ااسة ا  و اال تم دي االـيب وتضاعر ن ضذى  فري اامعةم ااع ؼب  يف ااض ت ن سو
ـيةةػػر أصػػيح وررػػ  وػػن أي          ويف ظػػل ذبػػ ذ ت ااةػػضة واؼبمػػررر عػػُت ااةػػض  ا  رة ةػػر و اامواةػػر يف ااةػػ رة ا اب

ـاــ و  ـيةة  و  و ت و ي فري أف دوال وثل :اعب ـ  وإاب ـيةة  ون جلهر أخ ـب إاب ـب ون جلهر ودوؿ ااس حل أو غ اؼبل
ــ  ـاؿ ،ؽب ا يبكن اعب ـة اايت خ ه  ااع دل وال ت ـوب اػب ا ـا  ون جلهر اثنةر أف تستضفب اامروس ون اغب ورا  اامر

ـيةة ـنس  و اامُت( دل أتيت إذل إاب ـيكةر واب ـاجله  ون فري أف ى ه ااةض  اامواةر  ااضالايت اؼبترمة األو   ون اجلل إخ
ـاف ت ...ك   أهن  دل تتضغل يف ى ه ااة رة  االنةر  اا ةَتة( ون اجلػل خرػق ااتن ةػر يف عرػماهن  أو –اا ةـ وا  فر واان

ــ أف اايرػي فػن إوػمادات ااط  ػر و  ـا ػم فرػي أنظ تهػ  و اكػن يبكػن اعبػ ـامةػر و اغبكػم اا ون اجلل إو    ااميبة
ـوات ااطيةعةػػر اؼبختر ػػر ىػػ ـيةةػػر فبػػ  جلعرهػػ  ؾبػػ ال ارتنػػ ابس ااشػػـس عػػُت ااةػػض  ااثػػ   اػػيب ىػػ ا االىت ػػ ـ  اةػػ رة ا اب

ـة فري اؼبن ابسر يف ن س ااض ت. ـيةةر ااط ؿبر وااع جل    40 اامواةر اؼبختر ر ،وى ا أو ـ أنظ ر ععض اايرماف ا اب
 ا جتاه إفريقيامأدائهتحسني وادلغربية ل تفعيل السياسة اخلارجية اجلزائرية وإسرتاتيجيات آليات 2.3

ـيػػر  ـاـ ـيةةػػر تضاجلههػػ  ربػػمايت،دبػػ  أف ااسة اػػر اػب رجلةػػر اعب ـار اايرػػي فػػن  اذبػػ ه ااةػػ رة ا اب تتطرػػب وػػن صػػ نع ااةػػ
ـيةةر ون خالؿ  ـير يف ااة رة ا اب ـاـ  ااًتاتةجة ت جلميمة اعره  تس ىم يف ت عةل وربسُت أدا  ااسة ار اػب رجلةر اعب

 االقتصادية اجلزائرية اإلفريقية أوال : تنشيا الدبلوماسية 
و فتيػػػ ر أف و هػػػـض اامعرضو اػػػةر يةتمػػػـ فرػػػي إدارة ااعال ػػػ ت ااسة اػػػةر عػػػُت ااػػػموؿ ابرسػػػب واتسػػػع اةشػػػ ل      

ااع ؼب  و تضحةم ااعضؼبر دواةػ  وػن خػالؿ ان تػ ح األاػضاؽ ااضمنةػر فرػي اب   ظل ااتلةَت يف عةئر اانظ ـ  ؾب الت فمة
ـة  حبةي  تت  ضة ااموؿ تة س عةضة إ تم داهت ، حةػي أف ااػموؿ زبرػت فػن اؼب هػـض ااتةرةػمي أامواةر األاضاؽ اغب

ةسػ  يف  يف إدارة ااعال  ت عةنه  وأصيح ون اؼبسػترةل ابمػل ااسة اػر فػن اال تمػ د حػىت أوػري اال تمػ د اػيي  ـر
ةػػػػر  مػػػػض  يف سبتػػػػُت نشػػػػض  ااعال ػػػػ ت اامعرضو اػػػػةر عػػػػُت ااػػػػموؿ وفرةػػػػو اب اتع وػػػػل اال تمػػػػ دي ااػػػػمورل أصػػػػيح ذو أنب

تةػـض عػمور اؼبك ػل ارمعرضو اػةر ااكالاػةكةر  أال تمػ ديرااعال  ت اامعرضو اػةر عػُت ااػموؿ وأصػيرت اامعرضو اػةر 
ـاف تع ورهػ   ـاف ااتجػ ري عػُت عرػمين يؤ ػـ إذل حجػم وةػ حةػي انػو دل يعػم ااسة اػ  ،حبةي أصيح وةة س حجػم اؼبةػ

                                           
39 Olivier Mabia, La chine en Afrique : Histoire, géopolitique et géoéconomie (Paris : Ellipses 
édition marketing S.A ,2012), p67.    
40 Abdul karim Bangura and Billie -D opid-p11. 
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تضازنػر وكػ اك أصػيح اػألدوات اال تمػ دير يف فػ دل ااةػـض ابع اةػر كيػَتة ىن ؾ ون ايةل إذل إ  ور فال  ت ا تم دير و
 41 يف ؾب ؿ اؼب  را ت اامعرضو اةر عُت ااموؿ.

ـيػػر وىػػض وػػ         ـاـ ـاـػػـ ،ابػػ ف اامعرضو اػػةر اال تمػػ دير تتيػػضأ وك نػػر أا اػػةر يف ااسة اػػر اػب رجلةػػر اعب وخبمػػضص اعب
ـاجلػػع يؤكػم فرةػػو ااةػػ ـ ضف فرػػي ااةطػػ ع خ صػر يف ااسػػنضا ـايػػم حػمة األزوػػر اال تمػػ دير ع عػػل ت ت األخػػَتة ويف ظػػل ت

ـيةػ   ـا ارشػؤوف اؼبل رعةػر واالربػ د ا اب أاع ر اان ط وىض و  أكم فرةو   ااسػةم فيػم ااةػ در وسػ ىل( فنػمو  كػ ف وزيػ
ـيػػر يف  ـاـ ـعةػػر وذاػػك يف كر ػػر أاة ىػػ  دبن اػػير ااةػػـض ااػػضمٍت ارمعرضو اػػةر اعب  2016ـ أكتػػضع 15وجل وعػػر ااػػموؿ ااع

ـا ارشؤوف اػب رجلةر دبن اير انعة د ااطيعر ااث اثر ؼبنتم  رؤاػ   اؼبؤاسػ ت  ،ك   أف د ااتخكةم فري ذاك عم تو وزي
 .2017أكتضعـ  20يف يـض 

ـونر     ـوج ون تيعةتو اؼب ـي علةر اػب ـاـ ـص  فميمة اال تم د اعب ـية  اب ـ  يبثل اا     ا اب ـو  ت وون جلهر أخ ار ر
ـيةة  ت م اب   ؿ ااتج ر  جل  اتطضيـ اامن فر اورةر ااةميبر و اان  ئر كضف إاب اض    54دوار أي  54ي  م يكضف ـب

ـيف  ـيةةػػػ  يتػػػةح ا ػػػ ؿ اتمػػػ ـؼ فبػػػ  اػػػيق أف وػػػعف ااةطػػػ ع ااترػػػضير  يف إاب اتسػػػضيق اؼبنتجػػػ ت اامػػػن فةر ألننػػػ  نعػػػ
ـير واض ك نت   ئر. ـاـ  42 اؼبنتج ت اعب

ـيةةػ  وعظ ػو عػماـ  وي تةػـ إذل  ااةط ف تص  وه ر يف جلل أو  ؾب ؿ االاتث  ر ابةضابـ ابـ     اب اةط ع اا الح  يف إاب
ـيةةػ   ـاـػـ ااةةػ ـ  اػتث  رات زرافةػر يف إاب ااضا ـل اغبميثر واػبربات اا نةر فبػ  جلعػل إنت جلةتػو وػعة ر وىنػ  يبكػن ارج

ـاــ  ـدودير فب   ى  فرةو يف اعب  .ا ل تكر ر وأكثـ و
ـا    ـيػػر يف ا ػػ ؿ اامػػن ف  ابهػػ  وافػػمة كػػ اك،أوػػ  االاػػتث  رات اعب ـيةػػ  يتػػةح اغبمػػضؿ فرػػي اؼبػػضاد  ـ اب ا  ػػ   ا اب
م  ضير أـ زرافةر عتكر ر ا ل ابه  أا ا  تممر إذل ااموؿ اامن فةر أبشب ف خبسر وفرةو وعمنةر واةر اضا  ك نت اال

ـيةةر  ا     ا ـير ااب ـاـ ـير أو جل ـاـ ـية  ىض ون  ب اب غبمضؿ فرةه  يف إم ر وش ريع صن فةر جل ودوف أف األورل  اب
ننسي ا   رة ىن  إذل أف ميةعر اؼبش ريع اامن فةر تت  وت يف ااكر ر واػبربة إذ ىن ؾ صن ف ت تتطرب ااتث  رات 
ـوط تتػػضابـ  اشػػـك ت ااضمنةػػػر يف ااةطػػ ع ااعػػ ـ ك امػػن فر اايًتواةػػػر و  أبوػػضاؿ وػػخ ر وخػػربات ابنةػػر ف اةػػػر وىػػ   ػػ

ـاؾ كة ة وير واا  -اايًتو ـوفه  وك ا وش ريع  SONATRACH - ي يتطرب  ـكر ف ؼبةر وثل   اضنط ( واب
ـ ـةػػػػر ااػػػػيت تةت ػػػػ   ػػػػـكر خبػػػػربة  اػػػػضنرل ز  ( وكػػػػ ا يف اغبػػػػ ؿ  انسػػػػير SONELGAZ –إنتػػػػ ج ااط  ػػػػر ااكه

                                           
جلعالسادسالسياسة اخلارجية ادلغربية اجتاه إفريقيا جنوب الصحراء يف عهد ادللك دمحم  اا  ول،دمحم وام   41  ا عق، ص ، و

241. 
ـير إخي رير ، وة ؿ ونشضر يف  اجلزائر شريك اسرتاتيجي جلنوب إفريقيا  42 ـاـ ـيمة اؼبس   ،يضوةر جل ـاعط :  2005-04-01، جل اا

https://bit.ly/2cMEevB   : 2020-05-04اتري  ا مالع. 
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ـ ت اامن فةر   عم ( و ات رل يبكن ااةضؿ أف اامن ف ت ااثةةرر تSNVIار ةك نةك ون خالؿ ااشـكر ااضمنةر ارع
ـيةة . ـير ااكرب   اب ـاـ ـي ارشـك ت اعب  43 ؾب ؿ ااتث  ر حم

اؼبنتجػػػػػ ت  -وخبػػػػػالؼ اامػػػػػن ف ت ااثةةرػػػػػر سبثػػػػػل اامػػػػػن ف ت ااترضيرةػػػػػر اؼبتضاػػػػػطر و اػب ة ػػػػػر   االاكًتونةػػػػػ ت     
ـاةر  ـوون ـاـػـ  مػم  –اامن ف ت اال اـةر  –ااكه اامن ف ت اعبرمير ( ؾب ال خمي  ؼبؤاس ت ااةط ع اػب ص يف اعب

ـيةة .    44االاتث  ر  اب
ـو  ت ،اب امن فر     ـي فري صعةم ااتنضيع يف األنشطر اال تم دير خ رج  ط ع او ـاـ زايدة إذل ربسُت اال تم د اعب

ـيػػػضف و االاػػػتةي ؿ  ـة ااتر  ـوػػػت ن سػػػه  يف ااسػػػضؽ ااضمنةػػػر وونتج هتػػػ  كػػػخجله االاكًتونةػػػر اورةػػػر اان  ػػػئر واؼبتطػػػضرة اب
ـ  ةر واغب ـ    واؽبضاتف اا كةر و اارضح ت اا ضااةب تيةػي وتضازنػر عػُت اعبػضدة وااسػعـ حػىت أف ومػ نع "كضنػمور اا

–Condor   ـ ػػرضنر ربميػػما( وىػ ا وػػع  ػـك ت ف ؼبةػػر راـػػمة يف "  ػػ ركت يف وعػػ رض دواةػر أبؼب نةػػ  وااػي نة   ع
ـية  Hi-TECHااتكنضاضجلة  اام ةةر    ـاـم إاب ـاــ تةمـ ن سه  يف ى ا ا  ؿ ك ( اإلفالـ واالتم ؿ وفرةو اب عب

ـيةةر  ـيق االاتث  ر  نش   وحمات إنت جلةر يف اايرماف ا اب ـيةةر اضا  فن م ـوع  خًتاؽ األاضاؽ ا اب او م ضح وش
ـاةػػر ابكثػػَتا وػػ  أدىشػػت اؼبنتجػػ ت  ابةػػطأو االكت ػػ   عتمػػميـ اؼبنتجػػ ت  ـو ون ون ػػس اغبػػ ؿ يةػػ ؿ فػػن اامػػن فر ااكهػػ

ـة ااتربيػػػػم و ااتكةةػػػػف و ااتسػػػػخُت زوار ا ـيػػػػر وػػػػن أجلهػػػػ ـاـ ؼبعػػػػ رض ااتج ريػػػػر ااكػػػػرب  ك عػػػػـض اػػػػ ابكس ااػػػػمورل اعب
 SAFEX  ـيػػر عنضاكشػػط( اؼبضريت نةػػر وااػػ ي ـاـ (   وػػ ابر إذل اؼبعػػ رض اػب رجلةػػر ، اب ػػ   وعػػـض اامػػن ف ت اعب

ـيػل  30أ ػةم وػ  عػُت  ـو ػػ ت  2017وػ ي  07أاب ـاـػـ خػ رج نطػ ؽ او ـيػػف  اةػمرات اال تمػ دير ارج يف إمػ ر ااتع
ـ ت اؼبةك نةكةػػػػر / فتػػػػ د األ ػػػػل ؿ (  ػػػػـك70 ػػػػ ركت اػػػػيعضف   ـيػػػػر دبنتجػػػػ ت تنضفػػػػت عػػػػُت ااعػػػػ ـاـ ر و وؤاسػػػػر جل

ـاةر...اخل  ـو ون ـي / ااعت د اا الح  / ا الت ااكه   45ااع ضوةر/ فت د اا
اال اـةػػػر واامػػػن ف ت اعبرميػػػر اب اةطػػػ ع اػبػػػ ص أصػػػيح وػػػؤىال ارةةػػػ ـ  اػػػتث  رات خ رجلةػػػر  أوػػػ  اامػػػن ف ت        

ـيةةر اب  عظم ى ه ااموؿ تنتج ؿب صةل زرافةر ذات  ة ر ذب رير اكنه  تيةي يف ح اته  اػب ـ األوـ اا ي  اموؿ ا اب
ـيػـ ااسػكـ  ـيػضت ااني تةػر ووشػتة ت األايػ ف ي تح ااي ب أو ـ ااةة ـ  اتث  رات كيػَتة يف ىػ ا ا ػ ؿ ك ع وػل تك واا

ـيػػر اؼبػػ دة األواةػػر اؼبنتجػػر ؿبرةػػ  وااػػيت كثػػ ـاـ ـاــ،ابت ػػ ن اؼبؤاسػػ ت اعب ك ػػ  َتا وػػ  ا ػػتكت وػػن نػػمرهت  وغالـهػػ  يف اعب
ـ   ـيةةػر األخػ ـاـػـ مث إذل   ػ  األ طػ ر ا اب ـخةمر و ات رل إف دة تسضيق اؼبنتج اانهػ ـ  إذل اعب ت  ن ااةم ااع ورر اا

                                           
43 Rapport économique sur l’Afrique 2016 : Nations Unies – commission économique pour 
L’Afrique, p1 sur le site : https://bit.ly/2AtX4U consulte le 18-03-2021.   
44 Rapport économique sur l’Afrique 2016 .Opid. (p02). 
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ـاـػـ يف ؾبػ ؿ ااتمػنةع يبكػن أف تنة رهػ  فػرب وأباع ر جلم  تن ابسةر زون شبر يبكن ااةضؿ أف اػبربات اايت اكتسػيته  اعب
ـيةػػ  و اتػػ رل ترعػػب دور اؼبنػػ وؿ أو ااضاػػةط يف نةػػل ااتكنضاضجلةػػ  ونشػػـ ااتمػػنةع  اةػػ رة  االاػػتث  ر إذل اا  ػػ   ا اب
ـاؿ ي تةػػم  ـيةػػ  ال يػػ وىػػ  عػػ اك تكػػضف  ػػم  ػػموت إاػػه و  ا تمػػ داي وتن ػػضاي ال يةػػم ر عػػث ن ،كػػضف اال تمػػ د ا اب

 46 اه ـ ااةط ع ااترضير  يف ا نت جلةر ااع ور. 
ـير خ رج  ط ع  ANDJو انظـ إذل و  جل   يف وض ع ااضك ار ااضمنةر اتطضيـ االاتث  ر        ـاـ اب ف اام درات اعب

ـير  ـاـ ـأة اؼبؤاس ت اعب ـت عر إال أف تنضفه  يتم فن دين وةكةر وجل ـو  ت و إف ك نت  ة ته  اؼب اةر  اموالر غَت و او
ـي  ػػػضي( ارضاػػػضج إذل زبممػػػPMEاامػػلَتة و اؼبتضاػػػطر   ـاـػػػ كبػػػض   ت يف ا نتػػػ ج وتعطػػػ  أوػػال كيػػػَتا ال تمػػػ د جل

ـيةة   47 .ااب
 اثنيا : اجلزائر والدبلوماسية الثنائية يف القارة اإلفريقية    

ـيةػ  عرجػ ف وشػًتكر كػرب  ،           ـيػـ ااتعػ وف فرػي اامػعةم ا اب ـيةةػر يف إمػ ر تع ـاــ ععميػم ااػموؿ ا اب ـتيط اعب ت
ـاــ ونةجَتاي ،و  و ابر  ـيةةر واارجنر ااث نةر ااعرة  عُت اعب ـير اعبنضب ااب ـاـ ك   ىض اغب ؿ وع اارجنر ااثن ـةر ااعرة  اعب

ـاـو يف ااػموؿ إذل ذاك ىن ؾ صنف اثين ون ترك اا ـي وع نظ ـاـ ـؼ ااضزيـ األوؿ اعب رج ف واايت تتم رائاته  ون م
ـة يف ااسػنر عػُت كػل  ـيةةر وون ذاك قبم فري وجلو اػبمضص ترك اارج ف اؼبشًتكر ااكرب  واايت تنعةم دوراي وػ ا اب

ـاــ  ـاــ  –ون اعب ـاـػـ  –وتضنس / اعب ـاـػـ  –واةيةػ  / اعب صػنف اثاػي وػن اارجػ ف  ومػـ / وىنػ ؾ –وضريت نةػ  / اعب
ـاـهم األاب ر ر . ـيُت وع نظ ـاـ ـؼ وزرا  جل  48 اؼبشًتكر وى  ترك اايت تًتأس ون م

ـيةة   - ـاــ وجلنضب إاب  ااتع وف ااثن ـ  عُت اعب
ـاـػػـ و نةجػػَتاي - ـاـػػـ يف فميػػم األوػضر ابةػػم كػػ   وػػن ااػػموؿ  ،ااتعػ وف ااثنػػ ـ  عػػُت اعب وتشػًتؾ نةجػػَتاي وػػع اعب

ـيةة . األوذل اؼبؤاسر ؼبنظ ر ـية  ،وؽب   أترَت كيَت يف إاب ـيةةر مث االرب د ا اب   49 ااضحمة ا اب
ـاـػػػـ و نةجػػػَتاي يف فػػػ ـ        وفةػػػمت ااعميػػػم وػػػن  2002و أنشػػػئت اار جنػػػر ااعرةػػػ  ارتعػػػ وف ااثنػػػ ـ  عػػػُت اعب

ـزت وػن خػالؿ فةػم ؾب ضفػر ات   ػ ت يف إمػ ر اارجنػر  ـاــ ونةجَتاي ذب عه   فال  ت  ضير تعػ اامورات ، اب عب
ـا ـا  عػُت اعب ـيػق ااعػ عـ ارمػر ـوع أنيػضب نةػل ااثن ـةر ااعرة  وونه  وش ريع وشًتكر وثػل ااط ـػـ والغػضس ،و وشػ

                                           
جلع  ،السمراءاجلزائر قوة صناعية كبتة ابلقارة   46  . 7 ا عق، صو
الصادرات من غت احملروقات حسب رلموعة ادلستخدمني علا ادلوقع التايل: ، ANDJااضك ار ااضمنةر اتطضيـ االاتث  ر   47

https://bit.ly/20acqCu   : 2021-03-24اتري  ا مالع. 
جلع ا عق .  48 ـيةة  ، و ـيك ااًتاتةج  عبنضب إاب ـاــ    اعب
 2007،جلضيرةر  169، ؾبرر ااسة ار اامواةر ، ااعمد  جنوب إفريقيا ونيجتاي...أدوات إقليمية جديدةدمحم ف  ضر وهمي ،   49

 .62،ص 
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ـوع خط أ عةب اال ز ااع عـ  ـاــ، ويعضد إمالؽ وش ـاعط عُت نةجَتاي و أورو  فرب اعب ـا  واا اال ز ااع عـ ارمر
ـا  اعػػ ـ  ـيػر اانةجَتيػػر أيػن مت ا فػػالف فػن ات ػػ ؽ عشػخنو عػػُت  2002ارمػر ـاـ خػالؿ اجلت ػػ ع اار جنػر ااعرةػػ  اعب

ـاؾ و ـكر اان ط اانة ـوع ؾب ما إذل غ ير انر اضنط أين مت إحةػ ؤه  2009جَتير  أف .أف.يب.ا ( وعة  اؼبش
ظبػ  وػع نظػَته  ؾبمدا خػالؿ زايرة وزيػـ ااط  ػر األاػيق    ػكةب خرةػل( إذل أعضجلػ  حةػي مت تض ةػع االت ػ ؽ اا

ـوع ب    ورةػػػػ ر دوالر ،أوػػػػ 10اانةجػػػػَتي دبشػػػػ ركر اانةجػػػػـ كمواػػػػر يبػػػػـ فربىػػػػ  األنيػػػػضب و ػػػػمرت تكر ػػػػر اؼبشػػػػ
ـين االػػػ ز ابتنػػػ ىـ رػػػالث ورةػػػ رات دوالر وييرػػػ  مػػػضؿ األنيػػػضب أكثػػػـ وػػػن  االاػػػتث  رات اػب صػػػر دبرطػػػ ت زبػػػ

ـيػر و  2310كةرػضوًت  ونهػ    4200 ـاـ عنةجػػَتاي واايةةػر عػموؿ تةػع عةنه ػ ( وينةػػل  1037فرػي األراوػ  اعب
   50 ورة ر وًت وكعب ون اال ز ااطيةع  ون نةجَتاي كبض أورو . 30إذل  20

 : توضح مشروع أنبوب نقل الغاز العابر للصحراء الرابا بني نيجتاي و أورواب عرب اجلزائر.(5)رقم  خريطة    

51 

 
https://mounadil.files.wordpress.com/2013/01/projet-gazoduc.jpg. 

ـوع وكػػػ اك أمرةػػػت     ـيػػػق اؼبعرضوػػػ ت وػػػن خػػػالؿ وشػػػ ـوع وػػػن نضفػػػو ا ػػػ  ف إراػػػ   م ـاـػػػـ ونةجػػػَتاي أوؿ وشػػػ اعب
ـا  وىػػ ا انطال ػػ  وػػن ااع صػػ ر الغػػضس ،ويبتػػم  ـوع أنيػػضب االػػ ز ااعػػ عـ ارمػػر ـير ااػػ ي يمػػ حب وشػػ األاةػػ ؼ اايمػػ

                                           
ـيمةقاريةتنسيق ثنائي أببعاد  نيجتاي: –اجلزائر  50  ـير اعب هضرير: ، جل ـاـ ـاعط:ونشضر فري  إخي رير، وة ؿيضوةر جل //:https  اا

www.eldjoomhouria.dz/art.php?Art=49282   : 2020-10-17اتري  ا مالع. 
 

https://vvv.eldjoomhouria.dz/art.php?Art=49282
https://vvv.eldjoomhouria.dz/art.php?Art=49282
https://vvv.eldjoomhouria.dz/art.php?Art=49282
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ـاـػػـ  ـاـػػـ فرػػي   4500أعضجلػػ  فرػػي مػػضؿ إصبػػ رل يةػػمر ب  –خػػط اعب ،عةن ػػ   كرػػم ونهػػ   2200كرػػم وتسػػترضذ اعب
 52كرم .  800كرم أو  نةجَتاي ابسة سه  فري مضؿ   900نمةب اانةجـ 

ـيةةر ععم ربةةةو وذبمر ا   رة ىن  إذل     ـوع أنبةر إاًتاتةجةر يف تسهةل االتم الت عُت ااموؿ ا اب ويكتس  اؼبش
ـاـػـ وأعضجلػ   ػم مت ازبػ ذه أرنػ   ااػمورة األوذل ارجنػر ااعرةػ  ااثن ـةػر  ـاعط عػُت اعب ـير ااػ ـار اقب ز ك عل األاةػ ؼ اايمػ أف  

ـاــ واايت انع ائار نةجَتاي واعب ـوع يف و رس  2002ةمت خالؿ جل ن   ع ويف  2003عةن   ان  ت اانةجـ ار ش
ـوط اػب ص  قب ز ااك عل. 2008ف ـ  ـوع دابًت ااش   53 تينت ااموؿ اؼبعنةر ؼبش
 االسرتاتيجيات اليت تسعا ادلغرب لتوظيفها لتفعيل دورىا يف إفريقيا.اثلثًا:
ـيةةػ      ـعةر ح جلته   تي ع ااًتاتةجة ت جلميمة اترسُت أدا  اة اته  اػب رجلةر اذبو إاب ععم أف أدركت اؼب ركر اؼبل

واا ي ك نت نتةجر تنضع ااعال  ت اامواةر وتشعب اؼبش كل اامواةر و ا  رة ةر ،حةي دل تعم اامعرضو اةر تةتمػـ 
ـا  اؼب  وو ت و فةم اؼبع ىمات وتسضير اان ـاف ت إذ اتسع نط  ه  اةش ل ـبترف وة دين اغبةػ ة اامواةػر . فري إجل

54 
ـعةػػػػػر ععػػػػػض االاػػػػػًتاتةجة ت اترسػػػػػُت أدا  اة اػػػػػته  اػب رجلةػػػػػر ووػػػػػن عػػػػػُت ىػػػػػ ه     وفرةػػػػػو انتهجػػػػػت اؼب ركػػػػػر اؼبل

 االاًتاتةجة ت: 
 توظيف الوساطة ادلغربية يف حل النزاعات اإلفريقية -

ـب يف ى ا ااممد ارتمخل ك     ـاف ت اايت تعج هب  ااة رة حبةي يسعي اؼبل ـيةةر ون جلهر ضاةط يف فمد ون اان ا اب
ـيػـ ن ػضذه  ـ  ااع ػل فرػي تع ـار ااسة اػ  ،يف ععػض عػؤر ااتػضتـ ووػن جلهػر  أخػ ار س نبر يف إو    نضع وػن االاػتة

ـيةة    .ااسة ا  ، ام  فمد ون ااموؿ واؼبن مق ااضا عر يف إاب
ـب اعػػػػـض وةًتحػػػػ ت ارضاػػػػ      ـة ااتخمػػػػص ك ػػػػ  أف عبػػػػض  اؼبلػػػػ ـيةةػػػػر تسػػػػتضجلب تػػػػضاابـ وةػػػػ ـافػػػػ ت ا اب مر غبػػػػل اان

ابػر وااػعر وف ةةػر وال ػك  –اامعرضو اػ  اؼبخػتص  –اامعرضو اةُت اؼبل رعر ويتعرق األوـ عتضاجلم  وااػ ي يبترػك وع
ـصػػػر اتضاػػػةع خرباتػػػو ووماركػػػو اب ػػػال انػػػو يػػػتال ـ وػػػع ؿبموديػػػر اؼبػػػضارد و رػػػر  أف ىػػػ ا األاػػػرضب يػػػضابـ ارمعرضو اػػػ  اب

                                           
ـاعط :  أبوجا –زيندر  –خا اجلزائر   52 ـ  ةر اا ، وض ع وزارة ااربيم واؼبضاصالت ااسركةر والاركةر وااتكنضاضجلة  اا

https://bit.ly/2pYxdki   2021-05 -52: اتري  ا مالع. 
جلع ا عق.  53  و
 أسس وقواعد العالقات الدبلوماسية و القنصلية ، دليل عمل دبلوماسي والبعثات الدبلوماسية ظم فيم ااضاحم جل اضر ،   54

 . 45-44، ص.ص 2001: دار ؾبمالوي ارنشـ وااتضزيع ،  األردف،ف  ف ،
كتج ع االنمو ج اال تم دي كال ون دوار اَتااةضف وغةنة  واةيَتاي ، ويهمؼ إذل   1973ي م ارب د هنـ و نض ، اا ي أتاس انر  *

ـار اؼبنطةر.  دفم االنمو ج وااتع وف عُت ااموؿ ااثالث ون اجلل و  ف اون و ااتة

https://bit.ly/2pYxdki
https://bit.ly/2pYxdki
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ـيةةر يف ؿب وار اايرػي اامعرض  ـاف ت يف ااة رة ا اب ـعةر اتضظةف آاةر ااضا مر غبل اان و اةُت ،وهب ا تنضي اؼب ركر اؼبل
ـيةة  ، سبكنه  ون ربةةق أىماابه  وخمور وم غبه .  55 فن آاة ت جلميمة اسة اته  اػب رجلةر يف إاب

 تفعيل ادلغرب للدبلوماسية ادلوازية خدمة ألجندتو اإلفريقية -
 فتيػػػ ر أف اامعرضو اػػػةر اؼبضازيػػػر ىػػػ  إحػػػم  ااضاػػػ ـل اغبميثػػػر اترةةػػػق أىػػػماؼ ااسة اػػػر اػب رجلةػػػر ارػػػموؿ وااػػػيت    

ـز اوـكػ ت األا اػةر  دارة ا ت ػع  ـعط عُت ااشعضب  فتي رى  احػم اعػ تسعي ون خالؽب  إذل تن ةر ااعال  ت اايت ت
ألونةػر واالجلت  فةػر ، خ صػر إذا فر نػ  أف اامعرضو اػةر ااتةرةميػر اامورل و  ػ ايه ااسة اػةر واال تمػ دير واايةئةػر و ا

و هضوه  ااكالاةك  ، اؼبت ثل يف جله ز وزارة اػب رجلةر واايعث ت اامعرضو اةر  تت تضاجلو ربػمايت كيػَتة ، عسػيب 
ـد ارتعػػ وف ااػمورل وان تػػ ح ا ت عػ ت فرػػي عع ػه  ااػيعض وظهػػضر وضوػضف ت و  ػػ اي جلميػمة وو عةػػمة ااتضاػع اؼبطػ

   56فري جلموؿ أف  ؿ ااسة ار اػب رجلةر.
ـويم ااموؿ دبخترف أعع دى  ا نسػ نةر و االجلت  فةػر و اال تمػ دير و وون خالؿ      ااشيك ت اؼبتخممر يبكن ت

ـيػػق تسػػةَت اغبمػػضؿ فرػػي ااتعرػػةم وااثة ابػػر وتنشػػةط  ااثة ابةػػر ،ونهػػ  ااع ػػل فرػػي نشػػـ وتػػمفةم ااثة ابػػر وااعرػػـض فػػن م
ةػػر   وػػ ابر إذل تةػػمع اؼبسػػ فمات اا نةػػر ارػػموؿ يف وةػػ دين ااًتعةػػر وااثة ابػػر وااعرػػـض ،  وػػ ابر إذل اامرااػػ ت ااعر 

ؼب نةػػر وصب فػػ ت ؿبرةػػر و  ـاط ابػػ فرُت جلػػمد فرػػي ااع ػػل اامعرضو اػػ  وػػن ؾبػػ اس ع ظبػػ ، قبػػم دخػػضؿ والبػػ اعب نػػب اا
ايوػػةُت ووػػ ن ىػػ ه ونظ ػػ ت غػػَت حكضوةػػر ،عػػل وحػػىت أ ػػخ ص ذاتةػػُت وثػػل كيػػ ر اؼبثة ػػُت واا نػػ  نُت واألعطػػ ؿ اا

ـب دل يكن دبنخ  فن ى ا ااتضجلو واؼبس ر وافت م تضظةف اامعرضو اةر ااربؼب نةػر ، يف  اامعرضو اةر اؼبضازير قبم أف اؼبل
ـين وااػ ي قبػم  ـف ااعشػ ااتعيَت فن وضا  و خبمضص ااة  اي اامواةر ،ك   أف اامعرضو اةر يف اانمف ااثػ ين وػن ااةػ

ااعر   وااتطضر ااتكنضاضجل  يف وا ـل االتم ؿ اؼبختر ر ، وى  صضرة وػن صػضر اامعرضو اػةر ااعرنةػر أو فن ااتةمـ 
ظبةر  .اؼبكشضابر اايت تتمل  ا ئ ت غَت اا

ـعةػػػر ،عةمػػػم خرػػػق  ػػػيكر وػػػن        ـعةػػػر إذل ت عةػػػل اؼبؤاسػػػ ت ااعر ةػػػر اؼبل   وػػػ ابر إذل ذاػػػك تسػػػعي اؼب ركػػػر اؼبل
ظبةر عُت ـا . ااعال  ت غَت اا ـيةة  جلنضب اامر ـاؤىم يف عرماف إاب  األك ديبةُت اؼبل رعر ونظ

 حةي أف تطضيـ ااعال  ت ااثن ـةر يف ااع ل اامعرضو ا  تتم ون خالؿ وستضيُت:
 .اؼبستض  األوؿ أيخ  إنع ش ووت ععر ااعال  ت ااسة اةر واال تم دير وااثة ابةر 
 ظبةر اضا  أو  اؼبستض  ااث ين، اب اتطضر يبكن يف إعة   اؼب ثر ُت اامعرضو اةُت ،اةن ة االتم ؿ وع اؽبةئ ت غَت اا

 يف ااموؿ اؼبعت مة امهب .
                                           

ـارل ،    55  . 7، ص2001،جلضيرةر  145، ااسة ار اامواةر ،فمد  ة وحتدايت عامل جديدغربيحرب الدبلوماسية ادلأا ور غ
56 Abdel Ali Bouknalif, la diplomatie économique, le malin – quotidien marocaine 
18 octobre, 2002, p11. 
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ـ ػػةم ابوفرػي صػػعةم ااعال ػػ ت ااثة ابةػػر     ـاكػػـ اايرػػي ااعر ػػ  ،اؼبتخممػػر ؼبػ  تةموػػو وػػن دفػػم وت تػػربز أنبةػر دور و
ـىػػ  فرػػي فةػػمى  انػػموات ونة  ػػ ت تمػػب  ـار اػبػػ رجل  ارػػموؿ ع  ػػل اامرااػػ ت واألحبػػ ث ااعر ةػػر ،ااػػيت تنج ااةػػ

ـعةػػر فبػ  حػػم   اػيعض إذل افتيػػ ر نشػ ط وثػػل ىػ ه اؼبؤاسػػ ت دبث عػر  ف ػػل  ألاػ س يف خموػر ومػػ حل اؼب ركػر اؼبل
ـير  –دعرضو ا  يمخل و ن نط ؽ   57 -اامعرضو اةر اا ك

ـعةػػػر اؼبتةموػػػر ، ػػػ ف     ـار يف ااتجػػػ رب اال ابعرػػػي وسػػػتض  اات  فػػػل وااتػػػخرَت عػػػُت اايرػػػي ااعر ػػػ  وف رةػػػر صػػػنع ااةػػػ
ـب  ـعط عُت ا  اُت فري فكس دوؿ ااعػ دل ااث اػي ك ػ  ىػض اغبػ ؿ وػع اؼبلػ اعب وع ت ترعب دورا ؿبضراي ،يف ف رةر اا
ـاكر وػػع جل وعػػر  ـاكػػـ ارتكػػضين داخػػل وزارة ااشػػؤوف اػب رجلةػػر ،وإ  وػػر ات ػػ ؽ  ػػ و ااػػ ي عةػػ  وكة ػػ  ابةػػط  نشػػ   و
ـاف ،غػػَت أف ىػػ ا اؼبـكػػـ ،دل يسػػتطع ونػػ  إنشػػ ـو تكػػضين خمضصػػةر تسػػ ح اػػو  ات ةػػـ عػػنهج دعرضو اػػ   األخػػضين  ابػػ

ـوابػر ف ؼبةػ  ك ػ  أف االت   ةػر ـار ؾب ضفر ون اؼبػمارس اؼبع ـا غبمارػر  ،فري غ وػع جل وعػر األخػضين دل تث ػـ غبػم ا ف نظػ
ـاهت  .    58 انه  وغ ضض إم رى  و سبظه

 احلرص علا التجمعات اجلهوية يف إفريقيا -
ـب اغبةضيػر وتن ةتهػ   ن   ـال اب    ـفةر يضابـ ون خ  والـ   ارر  ظ فري وم حل اؼبل إذل ااتج ع ت ا  رة ةر أو أا 

ـب وػػن ونظ ػػػر  ـب فرػػي اامػػعةم ااةػػ ري وال  ػػك أف انسػػر ب اؼبلػػ ـيػػـ اؼبك نػػر ا  رة ةػػر ار لػػ ،   وػػ ابر إذل تع
ـيةةػػر يف   ـاغ اامع 1984نػػضاب رب فػػ ـ 12ااضحػػمة ا اب رضو اػػ  فرػػي صػػعةم اؼبؤاسػػ ت اات ععػػر  ػػم وا ػػم نػػضع وػػن اا ػػ

ـة اؼبسػػؤوار فػػن ااسة اػػر اػب رجلةػػر عتعػػضيض  ـب تػػمارؾ ذاػػك االةػػ ب وػػن  يػػل األجلهػػ اترػػك اؼبنظ ػػر ،و ػػم حػػ وؿ اؼبلػػ
ـيةةػػػ     ـنسػػػ  و إاب ـيةػػػ  كتج ػػػع اب ( وذب ػػػع دوؿ 1985ذاػػػك االن ػػػ  ـ إذل فػػػمد وػػػن ااتج عػػػ ت ذات اايعػػػم ا اب

ـا      59 ( .2000ااس حل واامر
ـفةػر يف صػضرة "وي    ـب إذل االن ػ  ـ اػيعض ااتج عػ ت اال تمػ دير اا  ـب يػمرؾ وػم  اإلكدواسسعي اؼبلػ " ابػ ؼبل

ـيةة  اايت تشكل  انسير او اب    جلهػضي والـ ػ  ،ع عػل  ـب إاب أنبةر االن   ـ وثال ار ج ضفر اال تم دير اموؿ غ
ـايف واار لضي، ـنسػةر  مةػر  ار لػر حبةي أف وعظم ااػموؿ يف ااتج ػع ىػ  دوؿ  ااتة رب اعبل   وػ ابر إذل تشػ عو أا 

 60 األنظ ر اال تم دير اؼبعت مة.

                                           
ص  2011، 11، ؾبرر م قبةس ارة نضف و اال تم د ، ااعمد  االقتصادية ادلغربيةأتىيل أدوات الدبلوماسية ااط ىـ ااةضر ،   57
97. 
ـيل  132، ؾبرر ااسة ار اامواةر ، فمد  الدبلوماسية األكادميية تنافر أم تعاون ؟أوُت ااشريب،   58  44ص  -، ص 1998، أاب
- 46. 

جلع ا عق ، ص  والتفاعالتالسياسة اخلارجية ادلغربية الفاعلون اغبس ف عض نط ر ،   59  .209، و
جلع  اا  ول،دمحم وام   60  .265ص  ا عق،و
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ـيةة  ويبكنه  ذاك ون       ـعةر تسعي جل ىمة إذل ت عةل أداـه  اامعرضو ا  يف إاب وفرةو يبكن ااةضؿ أف اؼب ركر اؼبل
ـز تض  ـيةةػر وااػيت يبكػن وػن خالؽبػ  أف تعػ اجلػمى  فرػي اامػعةم ااةػ ري ، خالؿ ااتعػ وف وػع ااتج عػ ت ا  رة ةػر ا اب

ـيةة   ابه  إاب ـى  ت ذات ااط عع اعبهضي اايت عمأت تع ـعةر ؼبم غبه  اغبةضير وع اا وك ا تكةةف ااسة ار اػب رجلةر اؼبل
ـى  ت تظل ف رةر  ـا  ،عسيب احًتاـ ااتن ابس عُت فمد ون ااةض  ا  رة ةر واكن ااتع ول وع ى ه اا جلنضب اامر

ـب ااع ػل وعهػ  وااتخ ةػف ونهػ  ، ااشػ   ااػ ي ؿب ضابر ععمد ون اامػعض  ت وااترػمايت ااػيت تسػتضجلب فرػي اؼبلػ
ـيةةػر  ـافػ ت ا اب يستمف  تضابَت ااضاػ ـل وا اةػ ت اؼبن اػير يف ااع ػل اامعرضو اػ  اؼبلػـيب كتضظةػف ااضاػ مر غبػل اان

عال ػ ت ااثة ابةػر ،   وػ ابر إذل وك ا تنشةط وت عةل اامعرضو اةر اال تم دير و اامعرضو اةر اؼبضازير علـض تضاةع اا
ـيةةػر اعبهضيػر و  ـاؼ   كػل ىػ ا يف إمػ ر ااتكػتالت ا اب ـية  ااثن ـ  واؼبتعػمد األمػ تشجةع ودفم ااتع وف اؼبلـيب ا اب

 ا  رة ةر(.   
  . اخلامتة:4

ـيةة  ات ح ان  أهن    ار ة رنر عُت       ـعةر  يف  إاب ـير واؼبل ـاـ تسَتاف كبض رى  ت وربمايت ااسة اتُت اػب رجلةتُت اعب
ـىػ  ت  ـيةةػ ، غػَت أهن ػ  زبتر ػ ف ابة ػ  تيةػي وػن اا ـى ف وشًتؾ يف كرت  ااسة اتُت كبض إاب ـبتر ر  تتةموه   ااتن ةر ك
ـية  تيةي ااتن ةر  أكرب رى ف يف اة اته   ـاــ ودبر ابظته  فري دورى  ووك نته  يف ونظ ر االرب د ا اب ـ  واعب أألخ

ـيةةر.  ا اب
ـى ف اة اته  اػب رجلةػر ذبػ ه       ـتيط ع ـعةر ييةي ااتلالؽب  ار ـص اؼبت حر يف ظل ون ابسر إ رة ةر و أو  اؼب ركر اؼبل

ـب تضاجلػػػو ؾب ضفػػػر وػػػن ااترػػػمايت األونةػػػر وااسة اػػػةر و  ـاـػػػـ واؼبلػػػ ـيةةػػػر ارج ـيةةػػػ  دوف أف ننكػػػـ أف ااسة اػػػر ا اب إاب
ـنسػػ  أال تمػػ دير   وػػ ابر إذل أترػػَت ااتنػػ ابس عػػُت ااةػػض   ـيكةػػر  –اامواةػػر   اب اامػػُت ( يف  –ااػػضالايت اؼبترػػمة األو

ـب . ـاــ واؼبل ـيةةر فري ااسة اتُت اػب رجلةتُت اكل ون اعب  ااة رة ا اب
ـب  تكثةف جلهضدنب  يف ربسُت وت عةل أدا  اة اته          ـاــ و اؼبل وى ا و  يةت   ون اايرمين اعب

ـيةةر ون خالؿ ا اسع  وأب مي جلهم اتضظةف كل ون  اامعرضو اةر األونةر  واال تم دير اػب رجلةر يف ااة رة ا اب
ـيةةر. ـيـ وااع ل فري  ق ااعال  ت ااثن ـةر وع اايرماف ا اب ـوحةر و ك ا ااتع  واا
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ؾبرػػػر ، و جندددوب الصدددحراء إفريقيدددازلدددددات السياسدددة اخلارجيدددة ادلغربيدددة جتددداه دول غدددرب  وبػػػ  عػػػن اػػػرة  ف عضغبةػػػر ، .35
ـعةر ، اة ا ت  .79ص  ،10،2014فمد   طـ ، –و دراا ت ااسة ا ت  األحب ثاؼبـكـ ااعـيب  ف

 مراجع ابللغة األجنبية:
1. Abdel Ali Bouknalif, la diplomatie économique, le malin – quotidien marocaine 18 

octobre, 2002, p11. 
2. Abdul karim Bangura and Billie -D opid-p11. 
3. Cecile,Guerin,Marocco’s ombitious investments in sub-saharan africa full of risks and 

rewards ;article puplished in 26-05-2017 

https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-to-invest-in-subsaharanafrica 

.2020-03-20اتري  ا مالع :   

4. Charles .F.Hermann « changing coorses : whes governments choost to redirect 

foreigen policy » international studies Quarty. vol .34 N°1 1999 p 21. 

5. Luis Simon,Alexander Mahelaer ,amelia ,une stratégie cohérente de L’UE pour 

le sahel,p09 available online at (26/08/2013) ,http://www.europarl,europa.eu PdF. 

6. Martine Cuttier, « les ressorts structurels de la crise au sahel », article publié sue le 

lien : http:// www.resmilitaris.net/ressources/10180/21/res,pdf consulté le 29-10-2020. 

7. Ministère des finances la direction générale des douanes algérienne « statistiques du 

commerce extérieur de l’Algérie (période : les sept premiers mois 2016) 

disponible sur le lien www.douane.gov.dz/PDF consulte le 03/11/2019. 

8. Olivier Mabia, La chine en Afrique : Histoire, géopolitique et géoéconomie 
(Paris : Ellipses édition marketing S.A ,2012), p67.    

9. Performance commerciale du Maroc sur le marché de l’Afrique subsaharienne, 

ministère de l’économie et des finances, direction des études et des prévisions 

financières, avril 2012, p9. 

10. Point sur les relations du Maroc avec les pays de l’Afrique subsaharienne 

ministère de l’économie et des finances, direction des prévisions financières, 

octobre2008 p08. 

11. Rapport économique sur l’Afrique 2016 .Opid. (p02). 

https://globariskinsights.com/2017/05/marocco-continues-to-invest-in-subsaharanafrica
http://www.douane.gov.dz/PDF%20consulte%20le%2003/11/2019


 

 2011ـــــــ1111الخارجية الجزائرية ــــــــ املغربية ثجاه إفريقيا فترة دراسة مقارنة لسياسة 
 

31 

12. Rapport économique sur l’Afrique 2016 : Nations Unies – commission économique 
pour L’Afrique, p1 sur le site : https://bit.ly/2AtX4U consulte le 18-03-2021.   

 
 


