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ترجمات أﺸروبﻌلﻐسﻎ

أصدر املجلس األطليس تقريرا استرشافيا عن شامل إفريقيا يف  2030والتحديات التي تواجهه وماهية
السياسات التي يجب أن تعالج بها دول شامل إفريقيا واالتحاد األورويب مشكالت منطقة قوس األزمات
والطاقة البديلة التي يجب اعتامدها ،وهل تستقبل املنطقة موجات ثورية أخرى مثل الربيع العريب،
يناقش التقرير كل القضايا األمنية والسياسية واالقتصادية وتحديات الهجرات باعتبار شامل إفريقيا معرب
للدول األوربية وكيف يجب ان تقود الحكومات شعوبها لتجاوز املفاجآت التي تعيق االستقرار والتنمية
من أجل مستقبل أفضل.
يرس املركز اإلفريقي لألبحاث ودراسة السياسات أن ينرش التقرير مرتجام إىل العربية عىل حلقات لتكتمل
الفائدة.

شامل إفريقيا يف 2030
يجب أن يتغري كل يشء ليبقى كل يشء عىل حاله" .هذا اقتباس مشهور من الكتاب اإليطايل الشهريThe ،
 Leopardلجوزيبي تومايس دي المبيدوزا ،لكنه ميكن أن ينطبق عىل منطقة شامل إفريقيا عىل الرغم من
ذلك.
بعد أكرث من عرش سنوات بعد "الربيع العريب" ،اتخذت االضطرابات التي اجتاحت املنطقة أشكاالً عديدة،
وأحدثت التغيري ،وإن مل يكن دامئًا يف االتجاه املرغوب .بينام رشعت تونس يف انتقال هش وغري مؤكد نحو
الدميقراطية ،غرقت ليبيا ،عرب الحدود مبارشة ،يف حرب أهلية تركت البالد يف مرارة وال تزال غري قادرة عىل
أيضا قد ًرا مفاجئًا من "املزيد من نفس اليشء".
إصالح جراحها املفتوحة .لكن االنتفاضات العربية أحدثت ً
بعد عقد من الزمان ،مل تختف املشاكل التي ابتليت بها املنطقة يف عام  .2010إذا كان هناك أي يشء ،ميكن
العثور عىل البطالة املزمنة والفساد يف اإلدارة العامة واالنقسامات الطائفية والتطرف مبقادير مامثلة يف
جميع أنحاء املنطقة.
يجد هذا التقرير قوته األكرب يف رفض اإلسهاب يف املايض ،وبدالً من ذلك يبحث يف مستقبل املنطقة .يسأل:
ماذا ستكون شامل إفريقيا عام 2030؟ عندما ينظر مواطنو شامل إفريقيا يف عام  2030إىل العقد املايض،
ماذا سريون؟ ما االتجاه الذي ميكن أن تسلكه املنطقة ككل ،ودول بعينها ،وما هي التحديات التي سيتعني
عليها مواجهتها؟
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مبعنى من املعاين ،فإن محاولة القول بأن وضع شامل إفريقيا يف عام  2030سيكون شبي ًها ج ًدا بشامل إفريقيا
يف عام  2021هو قوي .من الناحية التاريخية ،عرش سنوات ليست سوى وقت قصري ج ًدا ليك تصبح املنطقة
مختلفة جذريًا عام هي عليه اآلن .و  2011تعترب االنتفاضات العربية دليالً آخر عىل أنه حتى األحداث
املتطرفة ميكن أن تؤدي إىل حركة صغرية ذات قيمة عىل جبهات عديدة.
ومع ذلك ،فإن التحديات التي تواجه املنطقة اليوم تظهر بشكل متزايد أمام أعيننا .تأيت من داخل أو خارج
املنطقة ،وهي نتيجة التجاهات هيكلية ستحتاج بالرضورة إىل املعالجة ،وستشكل املسار املستقبيل للمنطقة
بأكملها .خذ عىل سبيل املثال التحول األخرض واملناخ .بعد عرش سنوات من اآلن ،يجب أن يكون استهالك
الوقود األحفوري العاملي أقل بكثري مام هو عليه اليوم .يتطلع االتحاد األورويب ،أكرب مستورد ملوارد النفط
والغاز يف شامل إفريقيا ،إىل خفض االنبعاثات بنسبة  55٪بحلول عام  2030مقارنة بعام  ،1990مام يرسع
من االبتعاد عن الوقود األحفوري مقارنة بالعقدين املاضيني .بالنسبة للبلدان الفقرية بالطاقة مثل املغرب
وتونس ،قد ال تكون هذه مشكلة ،لكن بالنسبة للدول "الريعية" مثل ليبيا والجزائر ،فإنها تدعو إىل التخطيط
واإلعداد الدقيقني .مبعنى ما ،قد يؤدي تحول الطاقة العاملي إىل عدم االستقرار اإلقليمي.
أيضا مبثابة تذكري صارخ بأن شكل شامل إفريقيا يف عام  2030سيكون له آثار عميقة عىل
يعترب هذا التقرير ً
أيضا .يف السنوات القليلة املاضية ،انترش عدم االستقرار يف منطقة
البلدان األوروبية والواليات املتحدة ً
الساحل بشكل متكرر ،ووصل حتى إىل املناطق األساسية يف بلدان شامل إفريقيا ،حيث تركز قوات األمن عىل
املشاكل واالنقسامات الداخلية بدالً من مواجهة الجهات العنيفة .وهذا بدوره يشكل مشكلة أمنية خطرية
لألوروبيني .إذا استمر "قوس عدم االستقرار" يف االقرتاب من شواطئ البحر األبيض املتوسط  ،فسيحتاج
االتحاد األورويب إىل تكريس مزيد من االهتامم لشامل إفريقيا أكرث من اهتاممه مبسائل السياسة الخارجية
امللحة األخرى ،مبا يف ذلك املواجهة املتصاعدة بني الواليات املتحدة والصني .بالتأكيد ،فإن البيت األبيض يفضل
خالف ذلك.
أيضا .إذا استمر
والتداعيات عىل أوروبا والواليات املتحدة ليست سياسية فحسب ،بل اجتامعية واقتصادية ً
مواطنو شامل إفريقيا يف االعتقاد بأن أفضل خيار لهم هو التحرك شامالً  ،فإن ضغوط الهجرة نحو االتحاد
األورويب ستزداد ،كام فعلوا بالفعل يف فرتة ما بعد كوفيد ارتفع عدد املعابر غري النظامية من شامل إفريقيا
إىل أوروبا من  40ألفًا يف العام قبل املايض يف مارس  2020إىل  110.000يف االثني عرش شه ًرا املاضية.
هذا هو سبب أهمية هذا التقرير .فهو يسمح للقراء بالتأمل يف مستقبل املنطقة ،ويتطلب من كل أصحاب
املصلحة أن يفكروا يف ما يريدون أن يكون عليه مستقبل شامل إفريقيا .ألنه رمبا ،ورمبا فقط ،ليك تتغري
األشياء يف شامل إفريقيا ،ليس من الرضوري دامئًا "أن يظل كل يشء عىل حاله".
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التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية يف شامل إفريقيا
كان يُنظر إىل ما يسمى بالربيع العريب الذي بدأ يف شامل إفريقيا والرشق األوسط قبل عقد من الزمان عىل
أنه معلم اجتامعي سيايس واقتصادي رئييس لسكان املنطقة .كان األمل يف أن األنظمة الحالية ستبتعد أخ ًريا
عن االستبداد وتسمح مبزيد من املشاركة السياسية والحكم الرشيد واألمن البرشي .وبدالً من ذلك ،واجهت
شامل إفريقيا اضطرابات اجتامعية وسياسية واقتصادية وأمنية متزايدة ،مام أثر بدوره عىل منطقة
الساحل املتاخمة والعكس صحيح .كام أدت االنتفاضات العربية إىل تعميق حالة عدم االستقرار التي
اجتاحت منطقة الساحل واملغرب العريب بأكملها ،مام أدى إىل تحديات هائلة لهذه املنطقة .يعترب
اإلرهاب وتهريب املخدرات واألسلحة والهجرة غري الرشعية واالضطرابات الداخلية من بني العديد من
القضايا األمنية التي واجهتها هذه الدول .بحلول عام  ،2015امتد عدم االستقرار يف منطقة جنوب البحر
األبيض املتوسط  ،التي تشمل بالد الشام ،إىل أوروبا ،التي شهدت موجات من عرشات اآلالف من الالجئني
وأعامل إرهابية .ومام يزيد عدم االستقرار اإلقليمي هو استئناف الحركة القومية الصحراوية يف نوفمرب /
ترشين الثاين  2020لألعامل العدائية يف نزاعها املستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية مع اململكة
املغربية.
عىل الصعيد املحيل ،مل تُلبي حكومات شامل إفريقيا مطالب مواطنيها منذ عام  .2011وال تزال األسباب
وراء هذه االنتفاضات متشابهة ،وتؤدي إىل مظاهرات متكررة وأحيانًا ضخمة ومطالبات بالتغيري السيايس،
كام شهدنا يف السودان والجزائر يف  .19 2018-كانت حركات االحتجاجات يف شامل إفريقيا دورية ،عىل
الرغم من أن حركات عام  2010كان لها التأثري األكرب ،ال سيام يف ليبيا مام أدى إىل حروب أهلية وتونس
مع انتقالها الدميقراطي غري املؤكد .ال شك أن الحكم السيئ سيثري االحتجاجات يف العقد املقبل .أخ ًريا ،أثر
جائحة  ،COVID-19الذي مل يستثني أي بلد ،عىل اقتصادات شامل إفريقيا ،مام قد يطلق العنان لقوى
جديدة من الخالف .يف حني أنه من السابق ألوانه تقييم آثاره عىل املدى الطويل ،فإن هذا الوباء قد يوفر
فرصا جديدة لهذه الدول لتقييم أوجه القصور يف إدارتها وإدخال اإلصالحات ،ال سيام فيام يتعلق باألمن
ً
البرشي ،والتي "تشمل حقوق اإلنسان والحكم الرشيد ،والحصول عىل التعليم والرعاية الصحية ،والتأكد
من أن كل فرد لديه الفرص والخيارات لتحقيق إمكاناته أو إمكاناتها " .ال تزال العالقة بني األمن والتنمية،
والتي تشمل مجموعة واسعة من القضايا املتعلقة باألمن البرشي مثل االقتصاد والغذاء والصحة والبيئة
واألمن السيايس ،من املراجع الرئيسية لتقييم السالم والتنمية.
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حالة شامل إفريقيا
قبل االنتفاضات اإلقليمية عام  ،2010كانت طبيعة األنظمة السياسية مسؤولة عن إحباط املواطنني .ميزت
االستبدادية نوع النظام عىل الرغم من التغيريات التجميلية التي أدخلتها األنظمة من حني آلخر .منذ ذلك
الحني ،عزز جائحة كوقيد  -19السيطرة االجتامعية.
شهدت الجزائر حركة احتجاجية فريدة من نوعها يف عام  ،2019حيث سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
إىل والية خامسة مدتها خمس سنوات ،عىل الرغم من اعتالل صحته ،وأجرب عىل إقالته بعد حكم سلطاين
ملدة عرشين عا ًما .بدأت االحتجاجات يف  22فرباير واستمرت كل يوم جمعة بعد ذلك ،حيث جمع الحراك
حرفيا ،حركة احتجاجية ماليني الجزائريني .عىل الرغم من عزل بوتفليقة يف  2أبريل  ،2019استمرت
االحتجاجات .دعا الجزائريون إىل تفكيك النظام السيايس بأكمله واستبداله بشكل جديد من الحكم
بإجراءات ملكافحة الفساد ،ومحاسبة املسؤولني ،واملشاركة السياسية ،وانتخابات نزيهة .واصل الجزائريون
هذه املطالب حتى علقت الحركة احتجاجاتها بسبب جائحة كوقيد ـــــــ  19والعواقب املميتة
للتجمعات دون تباعد اجتامعي .استؤنفت الحركة يف نهاية املطاف لبضعة أسابيع يف فرباير  ،2021حتى
أنهتها السلطات يف مايو.
منذ استقالة بوتفليقة ،نفذت الدولة خارطة طريق تضمنت خطوات مثل إجراء االنتخابات الرئاسية يف
ديسمرب  ،2019والتي أوصلت عبد املجيد تبون إىل السلطة .استفتاء عىل دستور جديد يف  1نوفمرب 2020؛
واالنتخابات الترشيعية يف  12يونيو  .2021عىل الرغم من أن املشاركة املنخفضة للغاية يف االنتخابات تثري
تساؤالت حول التمثيل واآلفاق الدميقراطية  -قاطعت الحركة االحتجاجية كالً من االنتخابات واالستفتاء -
إال أن البيانات األمريكية والتقارير اإلخبارية واملقابالت مع املؤلفني يف الجزائر ال تشري إىل تزوير أو
مخالفات كبرية .يف غضون ذلك ،أسفرت حملة مكافحة الفساد املستمرة بالفعل عن إنجاز كبري :سجن
العرشات من رؤساء الوزراء والوزراء وضباط الجيش السابقني .لقد عارض الحراك عديم القيادة خريطة
الطريق .لكنها فشلت يف الدخول يف أي حوار مع السلطات أو اقرتاح بدائل .وبدالً من ذلك ،اتهمت أي
شخص يدعو للحوار بأنه خائن.
كان للمغرب حراك خاص به خالل  2016-2017يف منطقة الريف يف الجزء الشاميل من البالد ،وخاصة يف
مدينة الحسيمة .طالب املتظاهرون املغاربة بتحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية ،لكنهم قوبلوا بقمع
شديد من قبل السلطات وحكم عىل قادة االحتجاج بالسجن لفرتات طويلة .من الناحية السياسية ،فإن
االئتالف الحاكم الذي انبثق عن االنتخابات الترشيعية لعام  ،2016بقيادة حزب العدالة والتنمية اإلسالمي
 ،PJDمنقسم .عىل الرغم من أن األخري يتمتع بأغلبية مريحة يف الربملان
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املغريب ،إال أن امللك ووزرائه هم أصحاب القرار الفعيل .عىل الرغم من اإلصالحات الدستورية التي أعقبت
احتجاجات عام  ،2011ال يزال النظام السيايس املغريب نظا ًما ملك ًيا استبداديًا ،مع احتفاظ امللك محمد
السادس مبعظم السلطات .كام هو الحال يف الدول األخرى يف املنطقة ،أدى الوباء إىل تفاقم عدم االستقرار
السيايس واالجتامعي وسط ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض الدخل  -شكلت السياحة  ٪ 6.9من الناتج
املحيل اإلجاميل يف عام  ،2018وانخفضت عائدات السياحة بنسبة  ٪ 53.8يف عام  - 2020مام تسبب يف
استياء قد ينتج عن ذلك .يف احتجاجات متجددة.
يف تونس ،أدى الخالف السيايس بني النخب السياسية وخيبة األمل الشعبية إىل توقف التحول الدميقراطي
يف نهاية املطاف .وبالتايل ،فإن االنتقال الواعد إىل الدميقراطية الراسخة قد ع ّرض التحول السيايس
الدميقراطي للخطر .عىل الرغم من التفاؤل األويل يف األيام األوىل من عام  ،2011تظهر تونس اآلن عالمات
عىل شكل جديد من االستبداد ،حيث أصبح الفساد ووحشية الرشطة أم ًرا شائ ًعا .أصبحت النزاعات
الشديدة بني الشخصيات السياسية الرئيسية الثالث ،الرئيس قيس سعيد ،ورئيس الربملان راشد الغنويش،
ورئيس الوزراء هشام املشييش ،معقدة بسبب مجلس مجزأ للغاية لنواب الشعب .أدى هذا الخالف بني
النخب إىل شل التقدم السيايس تقري ًبا ،مام أدى إىل تزايد اإلحباطات بني التونسيني .وهكذا ،يف  27يونيو /
حزيران  ،2021تم اإلعالن عن مبادرة لـ "جبهة االستفتاء" من قبل بعض األحزاب السياسية وجمعيات
املجتمع املدين والشخصيات العامة الوطنية لحث الحكومة عىل تنظيم استفتاء وطني حول التغيريات يف
النظامني السيايس واالنتخايب يف البالد .بعد أقل من شهر ،علق الرئيس سعيد الربملان يف  25يوليو  /متوز
 ،2021واستوىل عىل جميع السلطات وأقال الحكومة من خالل تفعيل املادة  80من الدستور التونيس.
وتنص املادة  80عىل أنه "يف حالة وجود خطر وشيك يهدد سالمة الوطن أو أمنه أو استقالله ويعيق سري
عمل املؤسسات ،يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ اإلجراءات التي تقتضيها حالة االستثناء ".بينام كان من
املقرر أن تستمر حالة االستثناء ملدة ثالثني يو ًما ،يف  24أغسطس  ،2021قام سعيد بتمديدها إىل أجل غري
مسمى .يف ضوء األزمة السياسية واالجتامعية واالقتصادية الحالية ،سيكون من الخطر توقع انتقال تونس
نحو نظام دميقراطي حقيقي ومستقر يف أي وقت قريب .ومع ذلك ،لدى التونسيني القدرة عىل صياغة
إجامع وطني ميكّنه من امليض قد ًما.
لقد تركت االنتفاضة يف ليبيا وما تالها من تدخل الناتو ،إىل جانب الخالفات بني النخب ،البالد يف حالة من
الفوىض .أدت التدخالت الخارجية إىل تفاقم االنقسامات الليبية .بعد ثالث حروب أهلية ،2014 ،2011
 ،2020تم التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار يف أكتوبر  ،2020تضمن مطالبة جميع املقاتلني واملرتزقة
األجانب مبغادرة ليبيا يف غضون ثالثة أشهر .عىل الرغم من أن الهدنة غري مستقرة ،إال أن هناك احتاملية
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جيدة بأنها ستؤدي إىل إعادة إعامر البالد .نتج عن اتفاق وقف إطالق النار اتفاق عىل حكومة انتقالية
جديدة للوحدة الوطنية  GNUوانتخابات ،من املقرر إجراؤها يف وقت الحق ،وهو مرشوع مفرط يف
التفاؤل أو غري واقعي .عىل الرغم من ضغوط األمم املتحدة ،ال تزال القوات األجنبية واملرتزقة يف البالد.
من غري املؤكد ما إذا كانت النخب الليبية مستعدة إلجراء انتخابات حرة حقًا ،خاصة وأن أعضاء منتدى
الحوار السيايس الليبي  LPDFمنقسمة .قد يكون الضغط من أجل إجراء انتخابات عندما ال يكون هناك
إجامع عىل القواعد االنتخابية ،ناهيك عن طبيعة النظام السيايس ،وهميًا يف أحسن األحوال .بالنظر إىل
املصالح الجيوسياسية الخارجية ،فإن آفاق العقد املقبل ليست مشجعة .ومع ذلك ،فإن االنتعاش
االقتصادي يف ليبيا يعتمد إىل حد كبري عىل االستقرار السيايس .وبالتايل ،من املشكوك فيه ما إذا كان
املستثمرون األجانب ،باستثناء الصني ،حريصني عىل االستثامر يف إعادة إعامر ليبيا بعد الرصاع وسط مثل
هذا الهشاشة السياسية.

الهشاشة االقتصادية اإلقليمية
منذ استقالل بلدانهم ،فشل قادة شامل إفريقيا يف تطوير اقتصاداتهم الوطنية .يف ظل ضغوط االنتفاضات
العربية ،أثبتت محاوالت اإلصالح حتى اآلن أنها غري كافية ،وكانت النتائج امللموسة محدودة .وتجدر
اإلشارة إىل أن بطالة الشباب  -يف املجتمعات التي يسيطر عليها الشباب  -ال تزال مرتفعة .ميكن أن تكون
البطالة بني خريجي الجامعات مقلقة ألن اليأس قد يقودهم لالنضامم إىل صفوف املنظامت الجهادية.
لذلك ،أصبح حل هذه املشكلة الصعبة أولوية قصوى لحكومات شامل إفريقيا ،كام هو موضح أدناه .أدى
جائحة كوقيد 19إىل تفاقم البطالة إىل حد كبري؛ وبالتايل ،يجب عىل الحكومات إيجاد حلول خالقة عىل
سبيل املثال ،اإلصالحات املحلية ،وإدماج الشباب يف مختلف القطاعات االقتصادية لتجنب املزيد من
املشاكل ذات الصلة.
هذه االقتصادات متجانسة إىل حد كبري ،كام هو الحال يف العديد من البلدان النامية ،وتعتمد عىل املوارد
الهيدروكربونية الجزائر وليبيا أو الزراعة ومعادن الفوسفات والسياحة املغرب وتونس .منذ استقالل كل
منهام ،سواء كانت تتبع منوذ ًجا ليربال ًيا أو اجتامع ًيا ،فشلت اقتصادات شامل إفريقيا يف إنشاء صناعات
إنتاجية تنافسية .اإلصالحات االقتصادية التي وعد بها القادة إما أنها مل تحدث قط أو تظل غري كافية.
يتعرض املرء لضغوط شديدة لتحديد اسرتاتيجية التنمية أو الرؤية التي ميكن أن تحولها إىل اقتصادات
ناشئة .عامل اقتصادي مغريب كتب دراسة بعنوان "تنمية املغرب يعرقلها الفساد والدخل ورأس املال
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البرشي" ،والتي تعكس الرضر الذي ألحقه الفساد باقتصاديات شامل إفريقيا بشكل عام .يرشح املؤلف
كيف أنه ،باإلضافة إىل املفاهيم النظرية لألبوية الجديدة ،يجب أخذ جانبني آخرين يف االعتبار :توزيع
الريع عىل العمالء ،والفساد املسترشي الناجم عن الريع .من الواضح أن هذا ليس خاصا بالنسبة للمغرب
ولكنه يؤثر عىل املنطقة بأكملها.
قبل ثورات  2010وسقوط بن عيل يف تونس ،ومبارك يف مرص ،والقذايف يف ليبيا ،كان معدل البطالة يف
املنطقة  10٪إجامالً ،لكن  20٪بني الشباب .يف تونس ،عىل الرغم من االستقرار االقتصادي والسيايس
الظاهر يف ذلك الوقت ،مل يتمكن نظام بن عيل من خلق وظائف جديدة ،مام أدى إىل مستوى مخيف من
البطالة بني الشباب بلغ  .46٪بلغ معدل البطالة بني األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  24عا ًما يف
عام  35.8٪ 2019يف تونس ،و  22.3٪يف املغرب ،و  49.5٪يف ليبيا ،و  29.7٪يف الجزائر ،عىل الرغم من
الهبات الحكومية يف شكل قروض تجارية صغرية يسهل الوصول إليها من قبل الوافدين الجدد ،أي الشباب،
قد استفاد منها.
بطالة الشباب ليست التحدي الوحيد .يظل الفساد وغياب املساءلة وضعف األمن البرشي وسوء اإلدارة
السبب الجذري لالحتجاجات الدورية للحراك يف املغرب والجزائر ،واإلرضابات واملسريات يف تونس ،ووقف
غري مستقر إلطالق النار يف ليبيا .تظل هذه القضايا العالقة تحديات رئيسية للحكام .واألهم من ذلك ،أن
هناك ارتباطًا بني ظهور التطرف العنيف والظروف االجتامعية واالقتصادية الداخلية ،التي تعرقل وتتفاقم
عىل وجه التحديد بسبب الظروف األمنية .يف حني أن هذه الحكومات كانت قادرة عىل السيطرة عىل
اإلرهاب املحيل إىل حد كبري ،فإن الظروف املواتية لعودة ظهوره سليام ،حيث كانت تلك الحكومات غري
قادرة عىل توفري سياسات التنمية املناسبة .وهكذا ،بعد عرش سنوات ،تلوح يف األفق الظروف االقتصادية
التي أدت إىل االنتفاضات العربية عىل تلك الدول .وفقًا ملسح الشباب العريب لعام  ،2020ما يقرب من 89
 ٪من أولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و  24عا ًما منشغلون بقضية العمل ،و  49٪فقط منهم يثقون
يف حكومتهم إليجاد حل لتحديهم .ونتيجة لذلك ،يحلم عدد متزايد من الشباب يف املنطقة بالهجرة إىل
أماكن أخرى.
هذا االتجاه ليس فري ًدا بالنسبة لتونس ولكنه موجود يف جميع أنحاء شامل إفريقيا .تعاين منطقة الساحل
املجاورة إىل الجنوب أكرث من املشاكل السياسية واالقتصادية التي أدت إىل الهجرة وتهريب املخدرات
واالضطرابات االجتامعية واإلرهاب.
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تواجه دول شامل إفريقيا تحديات أمنية ناشئة عن جريانها يف جنوب الساحل .وقد أطلق عىل الساحل،
الذي صوره رئيس وزراء جزائري سابق عىل أنه ممر لجميع األخطار ،يف عنوان كتاب اسمه "الساحل" ،عىل
الرغم من الخطأ ،بالنظر إىل االختالفات .التشابه مع أفغانستان يتعلق مبنطقة ال تسيطر دولها سيطرة
كاملة عىل أراضيها ،مام يوفر مالذًا آم ًنا للمقاتلني األجانب الجامعات الجهادية للتدرب عىل املعارك
العسكرية والهجامت اإلرهابية الدولية.
يف العقدين املاضيني ،قدمت منطقة الساحل صورة كئيبة .هذه مالحظة محزنة ألن هذا االمتداد الذي تبلغ
مساحته حوايل  10ماليني كيلومرت مربع كان لقرون منطقة واجهة بني "إفريقيا العربية  /املتوسطية" و
"إفريقيا السوداء" ،وتتميز بجميع أنواع التفاعالت البرشية واالقتصادية والدينية .اآلن ،عىل الرغم من ذلك،
تتدفق املخدرات واألسلحة عرب منطقة الساحل واملغرب العريب األوسع .تفاقم التهريب بعد سقوط القذايف
يف عام  ،2011ويشكل تهديدا ً كبريا ً لالستقرار اإلقليمي حيث يتمتع اإلرهابيون بسهولة الوصول إىل
األسلحة.
االتجار باملخدرات يشكل تهديدا خطريا .بينام ينتقل الكوكايني املستهلك يف أوروبا من أمريكا الالتينية عرب
غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ،يأيت القنب بشكل أسايس من املغرب .يلعب شامل مايل دو ًرا رئيس ًيا كممر
لتهريب املخدرات بني إفريقيا وأوروبا عرب املغرب العريب.
منذ عام  ،2011تقوم الجامعات اإلرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف الصحراء الكربى  ISGSوغريها
من الجامعات التابعة للدولة اإلسالمية يف العراق والشام داعش ،وكذلك تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
اإلسالمي  ،AQIMبالترصف بشكل منتظم .الهجامت يف مايل والنيجر وبوركينا فاسو .يف يونيو  ،2021عىل
شخصا يف بوركينا فاسو .يف  20يوليو  ،2021يف يوم عيد األضحى املبارك،
سبيل املثال ،ذبح ISGS 160
ً
استهدفت محاولة اغتيال رئيس مايل املؤقت ،عاصمي غويتا.
الهجرة بسبب تغري املناخ هي عامل آخر يساهم يف الرصاعات يف منطقة الساحل .تؤثر الظروف البيئية،
الناجمة عن تغري املناخ ،عىل املناطق الريفية حيث يهدد تواتر الجفاف والفيضانات والتعرية سبل العيش
الزراعية ويساهم يف النزوح .وبالتايل ،يعد تغري املناخ "مضاعفًا للتهديدات" ،مام يؤدي إىل تفاقم التوترات
القامئة يف مجتمعات الساحل ،ال سيام يف ما يسمى بالدول الفاشلة ذات املوارد املحدودة .االتجاهات
الدميوغرافية التصاعدية تزيد من حدة تلك املخاطر .من املتوقع أن يصل عدد سكان منطقة الساحل من
مجموعة الدول الخمس بوركينا فاسو وتشاد ومايل وموريتانيا والنيجر إىل  200مليون بحلول منتصف عام
 .2050انظر الفصل  5للحصول عىل نظرة متعمقة عىل التحديات الدميوغرافية يف املنطقة .ال توجد
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حكومة يف املنطقة لديها القدرة عىل القضاء عىل الفقر أو معالجة عدم املساواة السائدة .إنها مهمة
شاقة لتقديم الخدمات األساسية للناس يف املناطق الفقرية .ال جدال يف أن العالقة بني األمن الغذايئ
والهجرة تلعب دو ًرا يف التحركات الداخلية وعرب الحدود .وهذا ما يفرس سبب لفت االنتباه يف العديد
من العواصم ،باعتبارها أخطا ًرا عىل األمن الدويل ،يف مشاكل منطقة الساحل .عالوة عىل ذلك ،فإن املوقع
الجغرايف االسرتاتيجي لشامل إفريقيا ،بني أوروبا والساحل ،يجعلها ساحة معركة لالعبني الخارجيني
املختلفني مبا يف ذلك تركيا واإلمارات العربية املتحدة والصني ،وفرنسا حتامً .يؤكد الدور االستباقي لرتكيا
يف ليبيا واتفاقها مع الحكومة املدعومة من األمم املتحدة يف طرابلس ،وكذلك تقاربها مع الجزائر
والرباط ،عىل طموح أنقرة للعب دور مؤثر يف شامل إفريقيا ،سواء من الناحية الجيوسياسية أو املكاسب
االقتصادية.

االستجابات لقضايا األمن اإلقليمي
تعترب منطقة الساحل ذات أهمية حيوية ملنطقة شامل إفريقيا ،وال سيام الجزائر ،التي تشرتك يف
حدودها مع دول الساحل .تنظر الجزائر إىل منطقة الساحل عىل أنها منطقة ضعيفة للغاية ورضورية
ألمنها واستقرارها ،وكذلك ألوروبا .وبالتايل تسعى إىل لعب دور رئييس يف تحقيق االستقرار ،وتلتزم
مبكافحة اإلرهاب الدويل واألنشطة ذات الصلة مثل تهريب األسلحة واملخدرات ،بهدف إبقائها خارج
مساهام رئيس ًيا يف مكافحة
أراضيها .أقامت الجزائر عالقات أمنية قوية مع واشنطن ،التي تعترب الجزائر
ً
اإلرهاب الدويل ،حيث تتحمل  60٪من عبء مكافحة اإلرهاب يف املنطقة بينام تغطي املغرب ومايل
أيضا تأثري كبري عىل قضية مكافحة اإلرهاب داخل
والنيجر وموريتانيا نسبة الـ  40٪املتبقية .كان للجزائر ً
االتحاد األفريقي ومن خالل إدارة السالم واألمن التابعة له ،بحجة أن هذه اآلفة كانت تهدي ًدا مشرتكًا
عاب ًرا للحدود الوطنية.
عىل الرغم من أن املغرب ليست من دول الساحل ،إال أنها سعت إىل لعب دور يف املنطقة ،ودعمت
مجموعة الساحل الخمس ،التي بدأت تحت القيادة الفرنسية بعد محاوالت الجهاديني للتقدم إىل
جنوب مايل .تشكل خمس دول من الساحل  -بوركينا فاسو ومايل وموريتانيا والنيجر وتشاد  -مجموعة
 ،G5وهو تحالف مناهض لإلرهاب .كام تم تكليف  G5مبكافحة األنشطة اإلجرامية عرب الوطنية يف
منطقة الساحل .عىل الرغم من أن املخاوف بشأن استقرار الجامعات املسلحة وتكاثرها مرشوعة ،فإن
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فإن دعم املغرب ملجموعة الساحل الخمس مدفوعة بدوافع سياسية وجيو اسرتاتيجية واقتصاديةُ .و ِصف
تدخل املغرب يف منطقة الساحل بأنه دبلوماسية اقتصادية تهدف إىل التأثري عىل بعض دول إفريقيا جنوب
الصحراء لدعم سيادة املغرب عىل الصحراء الغربية وضمها للمملكة .تحتفظ الرباط بطموحها يف أن تصبح
هيمنة اقتصادية إقليمية ،وهي سياسة اتبعتها بنجاح إىل حد ما وسط شلل يف السياسة الخارجية الجزائرية
خالل العقد األخري من حكم بوتفليقة املريض ،بالنظر إىل أنها كانت مجاله املحجوز .لقد استغل املغرب
بذكاء إهامل الجزائر ألفريقيا جنوب الصحراء ،وهي منطقة نفوذ طويلة .عىل الرغم من خروج املغرب من
منظمة االتحاد األفريقي يف عام  ،1984إال أنه انضم إىل االتحاد األفريقي يف يناير  .2017وكان أحد
األهداف هو تعويض الدور املؤثر للجزائر يف املنظمة وبالتايل تقويض دعم الجزائر للقضية الصحراوية،
والتي تدعمها العديد من الدول األفريقية ..سأ ًما من سياسات الجزائر وإسبانيا ،رأى املغرب يف املواءمة مع
إفريقيا الناطقة بالفرنسية ،التي تعتمد عىل فرنسا ،حليفتها الرئيسية ،رضورة مطلقة .ونتيجة لذلك ،اتبعت
الرباط سياستها الدولية مع األهداف املتشابكة املتمثلة يف وضع نفسها عىل حد سواء كمدخل ألوروبا.
ألفريقيا جنوب الصحراء وكقوة اقتصادية قارية .وبذلك ،تهدف الرباط إىل تعزيز قبضتها عىل الصحراء
الغربية.

تهديدات الهجرة

تعترب الهجرة من جنوب الصحراء الكربى تهدي ًدا سياس ًيا واقتصاديًا وأمن ًيا من قبل كل من دول أوروبا
وشامل إفريقيا .يرى القادة األوروبيون أن وصول املهاجرين ميثل تهدي ًدا سياس ًيا بسبب االنتعاش الداخيل
للشعبوية اليمينية .كام يجدون صعوبة يف تربير التدفق إىل ناخبيهم يف فرتة تواجه فيها أوروبا نفسها
ظروفًا اقتصادية صعبة .ويف الوقت نفسه ،بالنسبة لدول شامل إفريقيا ،ميثل وصول املهاجرين من جنوب
أيضا مشكلة ،مام يخلق عبئًا إضاف ًيا وأكرب .التحديات املالية وسط وضعهم االقتصادي املرتدي
الصحراء ً
بالفعل الهجرة إىل أوروبا من شامل إفريقيا وعربها ليست جديدة .كانت دول شامل إفريقيا تقليديًا دوالً
للهجرة .لكن منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،أصبحت بلدان عبور ووجهة نهائية
ألفارقة جنوب الصحراء .أدى الوضع الحايل املتقلب يف منطقة الساحل إىل تفاقم الظروف االقتصادية
وأعاق أي إحساس بتحسن فرص العمل والحياة ،وهي عوامل تؤثر عىل الهجرة .إىل بلدان شامل أفريقيا،
وبالتايل إىل أوروبا .لطاملا كانت هذه الهجرة موضع خالف بني دول أوروبا وشامل إفريقيا .ومع ذلك ،فقد
سعى األوروبيون إىل الرشاكة مع "بلدان املنشأ والعبور
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الثالثة الرئيسية" وبدء املزيد من االتفاقيات ،ما يسمى باالتفاقيات مع دول الساحل مثل النيجر ونيجرييا
والسنغال ومايل وإثيوبيا .إحدى النتائج الرئيسية إن إعادة تنظيم تنقل األشخاص يف أوروبا هو إطالق
العنان للهجرة غري النظامية نحو القارة ،عىل وجه التحديد من هذه البلدان الثالثة.
يف فرتات التوتر ،ميكن لدول جنوب البحر األبيض املتوسط استخدام الهجرة كوسيلة ضغط يف عالقاتها مع
أوروبا .يف مناسبات مختلفة ،عندما تصاعد التوتر بني أنقرة وبروكسل ،لوح الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان بالتهديد بفتح حدود بالده للسامح للمهاجرين السوريني بالتدفق إىل أوروبا .قد تكون سلطات
الدولة وقوات األمن راضية يف بعض األحيان عند مواجهة الهجرة غري الرشعية ،عن طريق غض الطرف،
وقبول الرشاوى من قبل املهاجرين املحتملني ،وحتى تزويد هؤالء املهاجرين بجوازات سفر مزورة.
يف اآلونة األخرية ،استخدم املغرب هذا النوع من ابتزاز الهجرة مع إسبانيا .يف مايو  ،2021فتحت الرباط
حدودها بني طنجة وجيب سبتة اإلسبانية ،مام سمح لثامنية آالف مغريب بينهم العديد من الشباب
القارصين بدخول الجيب ،فاجأت القوات اإلسبانية .أدى هذا الحادث الدبلومايس إىل توتر حقيقي بني
الرباط ومدريد ،حتى أن املغرب استدعى سفريه يف إسبانيا للتشاور .يسلط هذا الخالف الدبلومايس الضوء
عىل الهجرة العالقة وقضايا أخرى .ال تشكل الحوافز املالية التي يقدمها االتحاد األورويب للمغرب  -مثل
برنامج تعاون ملراقبة الحدود بقيمة  140مليون يورو بني املغرب واالتحاد األورويب  -ضامنًا بأن الرباط
سوف تلتزم بالخطوات.
كام يشري فتح الرباط لحدودها إىل أنها ميكن أن تخفي ظروفًا اجتامعية واقتصادية داخلية خطرية ألغراض
سياسية ،وأن الحكومة كانت تدرك أن "إسبانيا ال تستطيع بسهولة إعادة القارصين الكثريين إىل املغرب".
تم اتباع هذا النهج يف وقت سابق ،يف عام  ،1975عندما حشد امللك الحسن الثاين "املسرية الخرضاء"
املكونة من ثالمثائة وخمسني ألف جندي ومدين الحتالل الصحراء الغربية .التي خلقتها العوملة تستخدم
كسالح حرب وليس لالزدهار .بالنسبة إىل صحيفة لوموند ذات النفوذ ،كشفت حادثة عام  2021يف سبتة
"الطبيعة الحقيقية للنظام املغريب" ،وتشري إىل أن الوقت قد حان ليك يتخىل االتحاد األورويب عن سذاجته
الدبلوماسية بشأن املغرب .إذا تجاهل املغرب القواعد الدبلوماسية ولجأ إىل مثل هذا االبتزاز إلسبانيا،
حسب التفكري ،فقد تلجأ الرباط يو ًما ما إىل تكتيكات مامثلة تجاه االتحاد األورويب بشكل عام :إذا تم فتح
بوابات الهجرة للبالغني الذين يسعون إىل دخول أوروبا ،فمن املحتمل أن يتسلل اإلرهابيون إىل صفوفهم.
باإلضافة إىل ذلك ،يشري هذا الحادث إىل أن الحكومة املغربية ميكن أن تستخدم الهجرة للضغط عىل
إسبانيا فيام يتعلق مبوقفها من الصحراء الغربية.
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تم تفسري تحرك الرباط عىل أنه وسيلة إلجبار إسبانيا عىل االنضامم إىل الواليات املتحدة وفرنسا "يف
الرضوخ لحل نزاع الصحراء الغربية الذي يتضمن دمج اإلقليم يف املغرب" ،بينام تلتزم الدول األوروبية
األخرى مبا يف ذلك أملانيا بالرشعية الدولية وتف ّعل ال تدعم مطالبات املغرب بالصحراء الغربية.
وكدليل واضح عىل العالقات الثنائية الصعبة بني املغرب وإسبانيا ،قررت مدريد االنسحاب من مشاركتها
املقررة يف املناورات العسكرية السنوية لألسد األفريقي املقرر إجراؤها يف املغرب وتونس والسنغال يف
يونيو  .2021تم احتجازهم يف الصحراء الغربية كام زعم املغرب ،ورفضت إسبانيا إعطاء أي رشعية ملطالبة
املغرب بهذه األرايض املحتلة.

ال حل يف الصحراء الغربية وتداعيات إقليمية
أدى قرار الرئيس دونالد ترامب ،بعد فرتة وجيزة من هزميته االنتخابية يف ديسمرب  ،2020باالعرتاف بسيادة
املغرب عىل الصحراء الغربية ،إىل زعزعة ميزان القوى اإلقليمي ،مام زاد من خطر املواجهة بني الجزائر،
الداعمة للمطالب الصحراوية ،واملغرب .أدى قرار ترامب املفاجئ إىل زيادة تصميم املغرب عىل تقويض
سياسات الجزائر ،وإرصار الجزائر عىل كبح نفوذ املغرب عىل الصحراء الغربية وبني بعض دول إفريقيا
جنوب الصحراء الداعمة للمغرب .أدى قرار ترامب وإحجام الرئيس جو بايدن عن إلغائه إىل تفاقم
العالقات الجزائرية املغربية املتوترة بالفعل .عىل سبيل املثال ،حثت الجزائر موريتانيا عىل تقليص عالقاتها
الدبلوماسية مع املغرب ،ويف أبريل  ،2021وقعت مذكرة تفاهم اسرتاتيجية لتعزيز التعاون االقتصادي
واألمني الجزائري املوريتاين .عىل الرغم من أن مسألة الصحراء الغربية ليست مصدر الخالف الوحيد بني
الجزائر واملغرب ،إال أنها كانت أحد العوامل املساهمة يف قرار الجزائر يف  24أغسطس بقطع العالقات
الدبلوماسية مع املغرب .عالوة عىل ذلك ،فإن العالقات املتوترة الحالية للمغرب مع إسبانيا والتعليق
األخري لالتصال بالسفارة األملانية يف الرباط بشأن "سوء التفاهم العميق" املتعلق بالصحراء الغربية قد
يقلل من مساحة الرباط للمناورة بشأن مطالباتها يف الصحراء الغربية معهم ومع الدول األخرى التي تدعم
قرارات األمم املتحدة والصحراويني .الحق يف تقرير املصري.
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كوفيد  19وتأثريه االقتصادي عىل شامل إفريقيا
لقد أثر جائحة كوفيد 19بشكل كبري عىل املنطقة ،ويف حني أنه من السابق ألوانه تقييم اآلثار طويلة املدى،
فإن التأثري االقتصادي محسوس وسيستمر لسنوات قادمة .مل يصل عدد الوفيات بسبب الوباء إىل الذروة
التي شوهدت يف بلدان مثل إيطاليا أو فرنسا أو الربازيل ،لكن العواقب االجتامعية واالقتصادية للوباء
كبرية يف شامل إفريقيا.
يف الجزائر ،دفع نقص السلع الغذائية األساسية مثل زيت الطهي واملعكرونة الناس إىل الوقوف يف طوابري
للحصول عىل الطعام" ،وهي ظاهرة مل نشهدها منذ خمسني عا ًما" .ارتفعت أسعار معظم األطعمة األخرى،
مثل البطاطس والطامطم .جنبا إىل جنب مع انخفاض أسعار النفط ،الذي بدأ يف عام  ،2014واألزمة
السياسية املستمرة يف الجزائر ،كشف الوباء عن الهشاشة االقتصادية لهذه الدولة الريعية ،التي تعتمد
ميزانيتها بشكل شبه حرصي عىل عائدات النفط.
مكّن وباء كوفيد 19السلطات من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحراك ،دون مامرسة العنف .ويف الوقت
نفسه ،مل تفعل الحكومة سوى القليل للتغلب عىل األزمة االقتصادية منذ مارس  ،2020عندما تم إعالن
كوفيد 19جائحة عاملي .رئيس الوزراء أمني بن عبد الرحمن ،من التكنوقراط ذو الخربة املالية ،عني يف يونيو
 ،2021يعهد إىل إصالح االقتصاد والرتكيز عىل االستقرار االجتامعي ،وهي مهمة شاقة .يف مواجهة هذه
التحديات املتعددة ،اضطرت السلطات إىل مراجعة اسرتاتيجيتها للتنمية االقتصادية .لقد فشلت
الحكومات الجزائرية املتعاقبة لسنوات يف تحقيق اإلصالحات املطلوبة لتقليل االعتامد عىل عائدات
الهيدروكربونات ،وتوسيع األنشطة االقتصادية ،ودعم املبادرات الخاصة ،ومعالجة مستويات البطالة
املرتفعة ،وال سيام بني رشائح الشباب من السكان ،التي شهدت تدهو ًرا يف معدالت البطالة .خالل موجات
فريوس كورونا ،كان آخرها يف يوليو وأغسطس  .2021يف وقت سابق ،تفاقمت األعباء املالية للحكومة مع
انخفاض أسعار النفط .مام ال يثري الدهشة أن جائحة كوفيد 19قد أدت إىل تفاقم التباينات متعددة
األوجه واألخطاء التي ظهرت يف ظل حكم بوتفليقة .يف الواقع ،كشف الوباء عن اإلخفاقات العديدة لنظام
مل يستثمر ما يكفي يف األمن البرشي.
يف يوليو  ،2021أعلنت الحكومة الجزائرية ،التي طلبت االنضامم إىل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
يف عام  ،1987استئناف عملية الحوار واملفاوضات من أجل انضاممها إىل منظمة التجارة العاملية .عىل مدى
سنوات ،أعربت السلطات الجزائرية عن تحفظاتها بشأن رشوط الوصول .ومع ذلك ،فإن أزمة كوفيد 19
وتأثريها عىل االقتصاد الوطني قد أبرزت ضعف االقتصاد الجزائري ،الذي يعتمد إىل حد كبري عىل الواردات.
تبقى مثل هذه التبعية األجنبية عائقاً رئيسياً للجزائر ،التي تطمح إىل االعتامد عىل نفسها مالياً واقتصادياً.
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بعد إصدار إعالنات منتظمة حول الحاجة إىل تقليل هذه التبعية ،قد يكون لدى الجزائر اآلن الدافع
لالنضامم إىل منظمة التجارة العاملية والرشوع يف إصالحات حقيقية .يف الواقع ،بدأت تظهر املزيد من
الرباغامتية فيام يتعلق بالتجارة واالستثامر األجنبي املبارش  .FDIيبدو أن هناك إرادة سياسية ملراجعة
النهج االقتصادي للبالد.
تدرك السلطات عىل أعىل املستويات أن االعتامد عىل عائدات النفط والغاز هو سياسة غري مستدامة .كام
أظهر تقرير حديث ملعهد الدراسات األمنية ،متتلك الجزائر املوارد البرشية واملادية لتوليد انطالقة حقيقية،
أيضا إرادة سياسية .تأمل الجزائر يف أن يؤدي اإللغاء الفعيل لقاعدة  ،51/49٪التي
األمر الذي يتطلب ً
تطلبت ملكية  51٪من جميع املشاريع من قبل مواطنني جزائريني والتي ال تزال تنطبق عىل القطاعات
االسرتاتيجية ،إىل جذب االستثامر األجنبي املبارش ،كام أرص الرئيس عبد املجيد تبون عىل أن الجزائر لن
تلجأ إىل االقرتاض من املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدويل أو البنك الدويل.
رمبا فتح جائحة كوفيد  19نوافذ جديدة من الفرص يف التعاون بني الشامل والجنوب ،ال سيام يف قطاع
الرعاية الصحية .عىل سبيل املثال ،قد يحدث تعاون أوثق ملحاربة كوفيد  19واألمراض املحتملة األخرى
بني االتحاد األورويب ودول شامل إفريقيا من خالل تحسني بناء القدرات الرسيرية للصحة العامة .يف هذا
الصدد ،دخلت كل من املغرب والجزائر يف رشاكة مع الصني وروسيا إلنتاج  Sino pharmو Sputnik V
عىل التوايل؛ سيتم تصنيع هذه اللقاحات محل ًيا .ميكن للمرء أن يتخيل أنه حتى إذا اتخذ االتحاد األورويب
نه ًجا أمن ًيا يف عالقاته مع دول شامل إفريقيا حتى اآلن ،فقد يتوسع هذا النهج اآلن لتحقيق تعاون جاد.
عىل سبيل املثال" ،اليورو املتعلق بالصحة سيساعد يف منع العدوى مرة أخرى يف االتحاد األورويب".

استنتاج
يزداد سخط سكان شامل إفريقيا من حكوماتهم .لذلك من الرضوري أن ترشع هذه الحكومات يف
أيضا إىل معالجة افتقار املواطنني إىل الثقة يف
إصالحات ذات مصداقية قصرية وطويلة األجل .وهم بحاجة ً
قادتهم .وبالتايل ،هناك حاجة ماسة إىل عقد اجتامعي جديد .الجريان األوروبيون لديهم دور يلعبونه.
يجب أن يكون النهج األمني لالتحاد األورويب تجاه شامل إفريقيا متوازناً مع رشاكات اقتصادية قوية ،وهي
متطلبات أساسية لتحقيق االستقرار الدائم .ومع ذلك ،فقد استند تفاعل االتحاد األورويب مع شامل إفريقيا
ومنطقة الساحل إىل حد كبري عىل وجهة نظر عسكرية وأمنية ،بدالً من وجهة نظر تعزيز التنمية
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االقتصادية الفعالة .يف حني أن اإلرهاب والهجرة واالتجار العابر للحدود يف املخدرات واألسلحة وما إىل ذلك
هي مخاوف مربرة ،ال ميكن معالجتها دون معالجة أسبابها االجتامعية واالقتصادية الجذرية.
مام ال شك فيه ،أن املنطقة تواجه تحديات جديدة ترتاوح من زيادة عدد الالجئني والتأثري االجتامعي
واالقتصادي لـ كوفيد 19إىل تغري املناخ ،ويتعني عىل دول شامل إفريقيا تكييف واستنباط مناهج تنموية
واقعية من خالل إصالحات فعالة .ميكن للدول أن تستغل املنافسة بني الدول الخارجية املهتمة باملنطقة
مثل تركيا والصني وقطر وروسيا والواليات املتحدة والجهات الفاعلة األوروبية التقليدية لالنخراط يف تعاون
مفيد .عىل الرغم من أن األزمة الليبية طويلة األمد تشكل تهدي ًدا أمن ًيا للمنطقة ،إال أن السالم ميكن أن
يحقق مكاسب لليبيا واملنطقة ككل.
ومع ذلك ،فإن عدم االستقرار املستمر يف منطقة الساحل واعرتاف واشنطن بسيادة املغرب عىل الصحراء
الغربية هام عامالن من املحتمل أن يزيدا من زعزعة االستقرار يف منطقة الساحل املغاريب بأكملها ،مام
ميثل مخاطر أمنية خطرية لشامل إفريقيا وجوارها يف شامل أوروبا .يعترب حل النزاع يف الصحراء الغربية
رضورة لتجنب تصعيد كاريث من شأنه أن تشارك فيه حتام قوى أجنبية .ثقة املغرب يف أن تطبيعه مع
إرسائيل قد مكّنه ومنحه اليد العليا عىل الجزائر هي حسابات مضللة .يف الداخل ،قد يكون التطبيع قد
أدى بالفعل إىل نفور املغاربة ،ومعظمهم مرتبطون بالقضية الفلسطينية .إقليمياً ،وسعت الصدع مع
الجزائر ،التي ميكن أن تتبنى موقفاً راديكالياً تجاه املغرب ،كام تنبأ بقطع العالقات الدبلوماسية .إن قرار
الجزائر بعدم تجديد عقد الغاز مع املغرب ،الذي انتهى يف  31أكتوبر  ،2021هو مثال عىل ذلك .وضع
هذان التطوران حدا ألية آفاق قصرية املدى إلحياء اتحاد املغرب العريب ،الذي بالكاد كان يعمل منذ عام
.1996
يظل التكامل اإلقليمي جز ًءا من الحل األوسع للتنمية االقتصادية يف املنطقة .لسوء الحظ ،فإن  4٪فقط
من التجارة تحدث اآلن داخل شامل إفريقيا ،ومن املؤكد أن املستوى سينخفض يف السنوات القادمة
بسبب التوترات داخل املنطقة .قد يؤدي تدخل القوى األجنبية يف املنطقة وتشكيل تحالفات إىل إنهاء
الجزائر لعدم االنحياز الذي طال أمده للدخول يف تحالفات مفتوحة مع روسيا والصني .سيحول هذا
السيناريو منطقة شامل إفريقيا كام رأينا بالفعل يف ليبيا إىل ساحة قتال بني رعاة املغرب الغربيني
والخليجيني وخصوم الواليات املتحدة واالتحاد األورويب االسرتاتيجيني .دون معالجة القضايا الجيوسياسية
واالقتصادية بعقالنية ،ستواجه شامل إفريقيا وأوروبا حتامً عواقب ال ميكن التنبؤ بها.
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