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يتنــاول البحــث تعزيــز التعــاون االقتصـــادي بيـــن المملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة
المغربيــة فـــي عهــد الملــك عبـــداهلل ،مـــن خــال التطــور اإلســتراتيجي الــذي حكــم العالقـــات
السعودية  -المغربية ،ودور الملك عبـــداهلل بن عبدالعزيز فـــي تطوير التعاون االقتصـــادي مع
المغــرب بفتــح بــاب االســتثمارات الســعودية فـــيها ،فضـ ً
ا عـــن المـــنح والمســاعدات الســعودية
المقدمــة للجانــب المغربــي لتمـــنية المشــروعات االقتصـاديـــة والتنمويــة.
نموذجــا متميـزًا للعالقــات
كمــا يبيــن البحــث قــوة العالقـــات الســعودية  -المغربيــة وكونهــا
ً
ً
العربيــة  -العربيــة ،بعدمــا شــهدت تطــو ًرا نوع ًيــا علـــى أكثــر مـــن مســتوى ،وتوافقــا بيـــن البلديــن
فـــي كثيــر مـــن القضايــا اإلقليميــة والدوليــة ،بفعــل الحنكــة السياســية التــي تميــز بهــا ملــوك
البلديــن فـــي تعزيــز التعــاون السياســي واالقتصـــادي علـــى مــدى عقــود طويلــة.
Saudi-Moroccan Economic Relations during the Reign of King Abdullah
Bin Abdulaziz Al Saud.
Dr. Fahd Abbas Al-Sabawi
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The subject of this article is economic cooperation between the Kingdom of Saudi
Arabia and the Kingdom of Morocco during the reign of King Abdullah Bin Abdulaziz
Al Saud, as seen through the strategic development that governed Saudi-Moroccan relations and the role of King Abdullah in the development of economic cooperation with
Morocco by opening the door to Saudi investments, alongside Saudi grants and assistance offered to the Moroccan side to develop economic and developmental projects.
In addition, the article elucidates the strength of Saudi-Moroccan relations, which are a
distinguished example of intra-Arab relations. They witnessed a qualitative improvement
on several levels, along with agreement between the two countries on many regional and
international issues, due to the political acumen of the kings of both nations, as exemplified in the strengthening of political and economic cooperation over several decades.
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نموذجا فري ًدا للعالقات
تعد العالقات السعودية  -المغربية
ً
الخليجيـة  -المغاربيـة ،التـي انعكسـت إيجاب ًيـا علـى عالقـات
التعاون االقتصادي بين البلدين ،إذ تع ّد الرياض أحد الداعمين
األساسـيين للمشـروعات التنمويـة فـي المغرب.
ويرجـع اهتمـام المملكـة العربيـة السـعودية بالمغـرب منـذ أن
كان يـرزح تحـت االحتلال الفرنسـي  -اإلسـباني المشـترك ،إذ
كانـت المملكـة مـن بيـن الـدول الداعمـة للحركـة الوطنيـة المغربية
ونضالهـا ضـد االحتلال الفرنسـي ،وأ ّيـدت الشـعب المغربـي
وساندته بالمطالبة باستقالله عن فرنسا منذ عام 1945م ،ووقف
المنـدوب السـعودي فـي األمـم المتحـدة رشـاد فرعـون مداف ًعا عن
اسـتقالل المغـرب ونضالـه ضـد االسـتعمار الفرنسـي((( .وتواصـل
الدعـم السـعودي حتـى حصـل المغـرب علـى اسـتقالله التـام فـي
مـارس عـام 1956م ،وكانـت المملكـة العربيـة السـعودية فـي طليعة
الـدول التـي اعترفـت باسـتقالل المغـرب ،وأقيمـت العالقـات
الدبلوماسـية بيـن البلديـن منـذ  22إبريـل عـام 1956م((( ،وت ّوجـت
بزيـارة الملـك سـعود بـن عبدالعزيـز (1964-1953م) للمغـرب فـي
 17فبرايـر 1957م ،التـي دشـنت مرحلـة جديـدة فـي العالقـات
السياسـية واالقتصاديـة والتعـاون المشـترك بيـن البلديـن(((.
((( عثمـان بـن ياسـين الـرواف" ،العروبـة واإلسلام وموقـف المملكـة فـي
قضايـا التضامـن العربـي واإلسلامي" ،بحـوث مؤتمـر المملكـة العربيـة
السـعودية في مئة عام ،دارة الملك عبدالعزيز ،الرياض2007 ،م،
ص.606
((( بنـوا ميشـان ،الملـك سـعود ،الشـرق فـي زمـن التحـوالت ،ترجمـة :نهلـة
بيضـون ،بيـروت2010 ،م ،ص.542
((( جريدة أم القرى ،ع ( 22 ،)1655فبراير 1957م.
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وفـي المقابـل ع ّبـر الملـك المغربي محمـد الخامس (-1927
1961م) عن امتنانه للدور السعودي الداعم الستقالل المغرب،
وأكـد أن بلاده تتطلـع للتعـاون السياســي واالقتصـادي مـع
بلـدان المشـرق العربـي للحصـول علـى الدعـم العربـي ومواجهة
التحديـات((( ،وعلـى أثـر ذلـك و ّقعـت كل من السـعودية والمغرب
علـى معاهـدة التحالـف والصداقـة ،فض ً
لا عـن المعاهـدة
االقتصاديـة فـي شـهر مـارس عـام 1958م التـي نصـت علـى
تدعيـم التعـاون االقتصـادي بيـن الجانبيـن((( ،وتعززت العالقات
االقتصاديـة بيـن البلديـن أكثـر علـى أثـر زيـارة وفـد مغربـي
رسـمي إلى الرياض بتاريخ  3يونيو عام 1958م برئاسـة السـيد
عبدالكريـم الوزيـر المفـوض فـي وزارة الخارجيـة المغربيـة،
وعقـد اجتمـاع مـع المسـؤولين السـعوديين أكـد الجانبـان فيـه
العالقـات التاريخيـة التـي تربـط البلديـن ،وال سـيما في المجال
االقتصـادي(((.
وفـي عهـد الملـك فيصـل بـن عبدالعزيـز (1975-1964م)
تطورت العالقات السعودية  -المغربية في المجاالت السياسية
واالقتصاديـة والثقافيـة ،ويعـود ذلـك للملـك فيصـل فـي مـد
جسـور التواصـل والتعـاون والتضامـن بيـن السـعودية والمغـرب،
((( نـوال محمـد عبدالغنـي خيـاط ،العالقـات السـعودية  -المغربيـة -1953
1983م ،دراسـة تاريخيـة حضاريـة ،أطروحـة دكتـوراه ،جامعـة أم القـرى،
كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسلامية2014 ،م ،ص.45
((( سمر رحيم الخزاعي" ،العالقات المغربية  -السعودية 1978-1956م"،
مجلـة المسـتنصرية للدراسـات العربيـة والدوليـة ،ع ( ،)45الجامعـة
المسـتنصرية2015 ،م ،ص.269
((( جريدة أم القرى ،ع ( 6 ،)1720يونيو 1958م.
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عكسـتها الزيـارات التـي أجراهـا الملـك فيصـل للمغـرب ،ففـي
 6سـبتمبر عـام 1966م تشـرف المغـرب بزيـارة الملـك فيصـل
وأجـرى لقـاءات مـع الملـك الحسـن الثانـي (1999-1961م)،
تناولـت تطويـر التعـاون السياسـي واالقتصـادي بيـن الجانبيـن
ونتـج عـن تلـك الزيـارة توقيـع عـدد مـن االتفاقيـات شـملت
التعـاون االقتصـادي والتركيـز فـي ديمومة الشـراكة االقتصادية
بينهمـا(((.
أشـاد الملـك الحسـن الثانـي باألواصر األخويـة المثالية التي
تربـط المملكـة العربيـة السـعودية والمملكـة المغربيـة ،وأوضـح
أن الملك فيص ً
ال شخصية فذة وقوية يجمع بين الحزم والعزم،
وأن عالقتـه مـع الملـك فيصـل تنطلـق مـن الفهـم التـام للقضايـا
العربيـة والدوليـة ،كمـا ع ّبـر الملـك الحسـن الثانـي عـن شـكره
وامتنانـه للدعـم السـعودي للمغـرب فـي المجـال االقتصادي(((.
وفـي إطـار الزيـارات الملكيـة المتبادلـة بيـن الطرفيـن ،زار
الملـك الحسـن الثانـي المملكـة العربية السـعودية فـي  17إبريل
عـام 1967م ،ودشـن تلـك الزيارة تعزيـز التعاون االقتصادي بين
البلديـن ،إذ حصـل المغـرب علـى منحـة ماليـة سـعودية ُقـدرت
بــ  850مليـون دوالر انعكسـت إيجاب ًيـا علـى نمـو االسـتثمارات
السـعودية فـي المشـروعات المغربيـة((( .وفـي  18سـبتمبر عـام
1970م و ّقـع الجانبـان اتفا ًقـا تجــار ًيا لزيـادة حجـم التبـادل
((( جريدة أم القرى ،ع ( 9 ،)2137سبتمبر 1966م.
((( لطيفة الكندوز" ،العالقات السـعودية  -المغربية في عهد الملك فيصل
بن عبدالعزيز" ،مجلة الدارة ،ع ( ،)2الرياض2008 ،م ،ص.86
((( جريدة أم القرى ،ع ( 21 ،)2167إبريل 1967م.
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التجــاري بيـن البلديـن ،كمـا نصـت علـى تزويـد المغـرب بالنفط
السـعودي(.((1
تواصـل التقـارب السـعودي  -المغربـي بشـكل كبيـر ،ففـي
 27فبرايـر عـام 1973م أجـرى وزيـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة
السـعودي عمـر السـقاف زيـارة رســمية للمغـرب ،أكـدت روابـط
الصداقـة بيـن البلديـن ،وشـهدت الزيـارة توقيـع عـدد مـن
االتفاقيـات ،أهمهـا كان فـي المجـال االقتصـادي ،ونتـج عنهـا
زيـادة حجـم التبـادل التجــاري بيـن البلديـن ،وقُـدرت قيمتهـا
بــ ( )33مليـون دوالر ،وفتـح المغـرب أبوابـه أمـام االسـتثمارات
السـعودية ،وكانـت الخطـة تقضـي بالعمـل لتحسـين الوضـع
االقتصـادي للمغـرب ،وت ّوجـت الجهـود بحصـول المغـرب علـى
منـح ماليـة وقـروض مـن الصنـدوق السـعودي للتنميـة العربيـة
بموجـب اتفاقيـة وقعـت بيـن الطرفيـن فـي  21مايو عـام 1974م
للغـرض نفسـه(.((1
وبعـد أن تولـى الملـك خالـد بـن عبدالعزيـز (1982-1975م)
مقاليـد الحكـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية فـي مـارس عـام
1975م ،استمرت العالقات السعودية  -المغربية بالتطور السابق
نفسه ،وع ّبر الملك خالد بن عبدالعزيز عن دعم المملكة العربية
السـعودية للمغـرب اقتصاد ًيـا( ،((1ففـي  14إبريـل عام 1976م و ّقع
( ((1خياط ،المرجع السابق ،ص.74
( ((1الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ،ع ( 4 ،)3240ديسمبر 1974م؛
عصـام محسـن الجبـوري ،العالقـات العربيـة  -اإلفريقيـة 1977-1961م،
بغداد1981 ،م ،ص.462
( ((1خياط ،المرجع السابق ،ص.96
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الجانبـان اتفا ًقـا للتعـاون االقتصـادي تض ّمـن إنشـاء اللجنـة العليـا
المشـتركة بيـن البلديـن لإلشـراف علـى سـير التبـادل التجــاري
وتطويـر المشـروعات التنمويـة فـي المغـرب بموجـب االتفاقيـة
المذكـورة( ،((1وبمـوازاة ذلـك أجـرى ولـي العهـد السـعودي األميـر
فهـد بـن عبدالعزيـز زيـارة رسـمية للمغرب بتاريـخ  14نوفمبر عام
1976م ،التقـى بالملـك الحسـن الثانـي وأ ّكـد لـه الدعـم السـعودي
الكامـل فـي سـبيل تحقيـق التقـدم االقتصـادي بيـن البلديـن ،وهـو
األمـر الـذي انعكــس ايجاب ًيـا علـى تحقيـق طفـرة اقتصاديـة فـي
مجـال االسـتثمارات السـعودية فـي كثيـر مـن المشـروعات فـي
المـدن المغربيـة(.((1
وفي مطلع عام 1977م أجرى وزير المالية السـعودي محمد
أبـا الخيـل زيـارة إلـى المملكـة المغربيـة ونتـج عنهـا توقيـع عـدد
مـن االتفاقيـات االقتصاديـة بيـن الجانبيـن ،وتض ّمــنت إسـهام
الصنـدوق السـعودي للتنميـة فـي تمويـل المشـروعات التنمويـة
فـي المغـرب ،إذ ُخصـص مبلـغ قدره ( )355مليون ريال سـعودي
لدعـم المشـروعات االسـتثمارية فـي المغـرب( .((1ومـن أجـل
تطويـر التعـاون االقتصـادي بيـن البلديـن و ّقـع الجانبـان اتفاقيـة
( ((1جريدة أم القرى ،ع ( 18 ،)2425إبريل 1976م.
( ((1مرداد ،المرجع السابق ،ص.187
( ((1المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السـعودي ،نـص االتفـاق االقتصـادي بيـن المملكـة العربيـة السـعودية
والمملكـة المغربيـة ،الرقـم 2275/بتاريخ  28المحرم 1397هـ1977/م؛
عبدالرحيـم عنيـس ،السياسـة المغربيـة الشـرق أوسـطية 1991-1956م،
رسـالة دبلـوم ،جامعـة سـيدي محمـد بـن عبـداهلل ،كليـة الحقـوق ،فـاس،
1991م ،ص.230
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إنشـاء الشـركة السـعودية  -المغربيـة لالسـتثمار اإلنمائـي فـي
مدينـة الريـاض بتاريـخ  2ديسـمبر عـام 1989م( ،((1كان هدفهـا
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة بيـن الريـاض والربـاط وتشـجيع
االسـتثمارات السـعودية فـي المملكـة المغربيـة(.((1
وفـي يوليـو عـام 1991م حصـل المغـرب علـى مسـاعدة مالية
مـن المملكـة العربية السـعودية قيمتهـا ( )50مليون دوالر ،كانت
ضمـن إطـار التعـاون االقتصـادي بيـن الجانبيـن ،وقـد كان هـذا
المبلـغ مرصـو ًدا لمسـاعدة المغـرب علـى تجـاوز كارثـة إنسـانية
وبيئية إثر انقالب حاملة نفط إيرانية قبالة سواحل مدينة الدار
البيضـاء ،وهـذا نابـع مـن حرص الملك فهد بـن عبدالعزيز على
الوقـوف إلـى جانـب المغـرب فـي هـذه الكارثـة البيئيـة ،وعندمـا
أبعـدت الريـاح البقعـة النفطيـة عـن الشـواطئ المغربيـة ،قـ ّرر
الملـك الحسـن الثانـي بناء جامعـة األخوين (الملك فهد والملك
الحسـن الثانـي) فـي مدينـة إفران ،وبطبيعة الحال فقد عكسـت
تلـك المسـاعدة طمـوح الملكيـن لتعليـم جامعـي ٍ
راق ومنفتـح
علـى مسـتوى كبـرى الجامعـات العالميـة( ،((1ومـن جانـب آخـر
( ((1عـادل بـن علـي الفرحـان المورعـي ،العالقـات المغربيـة  -السـعودية
ودورهـا فـي تعزيـز األمـن العربـي ،رسـالة مقدمـة اسـتكماال لمتطلبـات
الحصـول علـى درجـة الماجسـتير فـي العلـوم اإلسـتراتيجية ،جامعـة
نايـف للعلـوم األمنيـة ،الريـاض 1436هــ2015/م ،ص .43
( ((1الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ،ع ( 1 ،)4096مايو 1991م ،ص607؛
محسـن النـدوي" ،مجـاالت التعـاون األمنـي والعسـكري بيـن المغـرب ودول
الخليـج العربـي" ،مجلـة العلـوم السياسـية والقانـون ،مجلـد ( ،)1ع (،)5
برليـن 2017م ،ص.144
( ((1صحيفة الجزيرة السعودية ،ع ( 4 ،)2345يوليو 1991م.
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ً
ملحوظـا بنسـبة
ارتفاعـا
شـهد التبـادل التجــاري بيـن البلديـن
ً
( )%8.5فـي عـام 1995م مقارنـة بعـام 1994م ،وتعـد المملكـة
العربيـة السـعودية أكبـر شـريك تجــاري آسـيوي للمغـرب ،فقـد
جـاء ترتيبهـا األول فـي عالقـات المغـرب التجــارية مـع آسـيا،
وهـي التاسـعة بيـن الـدول المتعاملـة مـع المغـرب تجــار ًيا علـى
مسـتوى العالـم(.((1
بعـد وفـاة الملـك الحسـن الثانـي فـي  23يوليـو عـام 1999م
وتولـي ابنـه الملـك محمـد السـادس مقاليـد الحكـم ،تواصـل
التعـاون االقتصـادي  -المغربـي السـعودي ،إذ سـعى الجانبـان
إلـى تفعيـل االتفاقيـات االقتصاديـة الموقعـة بيـن البلديـن فـي
توجه
عهـد الملـك الجديـد محمـد السـادس( .((2وعلـى أثر ذلـك ّ
الملـك محمـد السـادس إلـى الريـاض فـي زيـارة رسـمية بتاريـخ
 25ينايـر عـام 2004م ،التقـى فيهـا بالملـك فهـد بـن عبدالعزيـز
وبولـي العهـد األميـر عبـداهلل بـن عبدالعزيـز ،وع ّبـر فيهـا عـن
الشـكر والتقديـر لجهـود المملكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل
تعزيـز اتفاقيـات التعـاون السياسـي واالقتصـادي مـع المغـرب،
وناقـش الطرفـان االتفاقيـات االقتصاديـة المبرمـة سـاب ًقا
وتفعيـل عمـل اللجـان المشـتركة لتحقيـق نمو اقتصـادي ينعكس
إيجاب ًيـا علـى البلديـن(.((2
( ((1المورعي ،المرجع السابق ،ص.51
ً
تاريخـا
( ((2أحمـد أبـا الخيـل" ،العالقـات السـعودية  -المغربيـة شـهدت
ناصعـا مـن عالقـات الـود واإلخـاء" مقالـة متاحـة علـى الموقـع:
ً
www.al-jazirah.com.

( ((2صحيفة الجزيرة السعودية ،ع ( 26 ،)1306يناير 2004م.
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إن التطـور االقتصـادي الـذي حكـم العالقات السـعودية -
المغربيـة جـاء نتيجـة العالقـات الشـخصية التـي نسـجها كل
مـن الملـك فهـد بـن عبدالعزيـز والملـك الراحل الحسـن الثاني،
ورؤيتهمـا فـي تحقيـق التكامل االقتصـادي لكال البلدين في تلك
المدة(.((2
تطــور العالقــات االقتصاديــة بيــن المملكــة العربية الســعودية
والمملكــة المغربيــة منذ عــام 2005م:
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بعـد وفـاة الملـك فهـد بـن عبدالعزيـز فـي األول مـن أغسـطس
عـام 2005م وتولـي أخيـه الملـك عبـداهلل بـن عبدالعزيـز عـرش
المملكـة العربيـة السـعودية( ،((2شـهدت العالقـات االقتصاديـة
السـعودية  -المغربيـة تطـو ًرا مسـتم ًرا بفعـل سياسـة االنفتـاح
االقتصـادي التـي انتهجهـا الملـك عبـداهلل( .((2وكان للعالقات مع
المملكـة المغربيـة خصوصيـة مهمـة فـي عهـد الملـك عبداهلل بن
عبدالعزيـز ،ال سـيما تطـور التعـاون االقتصـادي واإلسـتراتيجي
بيـن البلديـن ،وكان لـدى الملك عبداهلل رؤية إسـتراتيجية شـاملة
تتعلق بتطوير التعاون االقتصادي بين المملكة العربية السعودية
والمغـرب( ،((2وقـد قفـز حجـم إجمالـي التبـادل االقتصـادي بيـن
البلديـن مـن ( )2.270مليـون ريـال سـعودي عـام 2002م إلـى

( ((2لمعرق عمر المختار ،السياسة الخارجية المغربية تجاه دول الخليج
فـي ظـل المتغيـرات الراهنـة ،رسـالة ماجسـتير ،جامعـة زيـان عاشـور،
كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ،الجزائـر2017 ،م ،ص.73
( ((2نق ً
ال عن وكالة األنباء السعودية ( ،)SPAفي  2أغسطس 2005م.
www.spa.gov.sa.

( ((2صحيفة الرياض السعودية ،ع ( 23 ،)13660نوفمبر 2005م.
( ((2صحيفة الشرق األوسط السعودية ،ع ( 1 ،)10320سبتمبر 2005م.
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( )5.213مليـون ريـال سـعودي عـام 2005م ،كمـا أسـهمت رؤوس
األمـوال السـعودية فـي مجـاالت التنميـة االقتصاديـة المغربيـة،
ومنهـا إنشـاء شـركة لينـا العربيـة (شـركة مسـاهمة سـعودية -
مغربيـة) تسـهم فيهـا الشـركات السـعودية المغربيـة لإلنمـاء
واالسـتثمار (أسـماء) لتهتـم بالتجـارة واالسـتثمار بيـن البلديـن،
وواكـب ذلـك اسـتمرار جهـود الصنـدوق السـعودي للتنميـة فـي
تمويـل المشـروعات التنمويـة المغربيـة ،حيـث أسـهم فـي إنشـاء
المستشـفى الجامعـي بمراكـش وتجهيـزه ،والمستشـفى الجامعي
فـي مدينـة فـاس ،كمـا جرى توقيـع اتفاقية لمشـروع تزويد العالم
القـروي بالمـاء الصالـح للشـرب .وعلى أثر ذلـك حصلت المملكة
العربيـة السـعودية علـى عوائـد ماليـة كبيـرة نتيجـة للمشـروعات
التنمويـة فـي المغـرب ُقـدرت قيمتهـا بــ ( )350مليـون ريـال
سـعودي( .((2وشـهد نهايـة عـام 2005م اختتـام الـدورة العاشـرة
للجنة السـعودية  -المغربية المشـتركة بعد يومين من اجتماعها
فـي الريـاض برئاسـة األميـر سـعود الفيصـل ،وزيـر الخارجيـة،
ووزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون المغربـي األسـتاذ محمـد
ً
ترسـيخا
بـن عيسـى ،ويعـد االنعقـاد الـدوري للجنـة المشـتركة
لنهـج التعـاون والتشـاور والتنسـيق في المجـاالت االقتصادية بين
البلديـن(.((2
وفـي سـبيل العمـل لمواصلـة تطويـر التعـاون االقتصـادي
بيـن السـعودية والمغـرب بمـا يحقـق نتائـج مثمـرة ،شـهد
التبـادل التجــاري بيـن المملكـة العربيـة السـعودية والمملكـة
( ((2صحيفة الجزيرة السعودية ،ع ( 6 ،)13246مارس 2005م.
( ((2صحيفة الجزيرة السعودية ،ع ( 15 ،)13034نوفمبر 2005م.
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ارتفاعـا َّ
مطـر ًدا،
المغربيـة فـي مطلـع يونيـو عـام 2006م
ً
وتعـ ّد المملكـة العربيـة السـعودية الشـريك التجــاري السـادس
للمملكـة المغربيـة ،وكذلـك تحتـل المرتبـة الثالثـة فـي مجـال
االستثمار( ،((2وترتكز معظم االستثمارات السعودية في المغرب
فـي القطـاع السـياحي ،إذ بلغـت نحـو ( )550مليـون دوالر،
وأكـد الجانبـان بموجـب االتفاقيـة القضائيـة الموقعـة بينهمـا
فـي  15يونيـو عـام 2006م ،علـى تذليـل العقبـات التـي تقـف
فـي وجـه تنميـة العالقـات االقتصاديـة وحمايـة حقـوق رعايـا
خصوصـا مـا يتعلـق باألمـور القضائيـة والمعاملات
البلديـن،
ً
التجــارية( ،((2وأوضـح وكيـل وزارة العـدل السـعودي عبـداهلل
بـن صالـح الحديثـي أن توقيـع االتفاقيـة جـاءت بتوجيـه مـن
الملـك عبـداهلل بـن عبدالعزيـز لتعزيـز العالقـات المتميـزة بيـن
البلديـن ولدفـع العالقـات فـي المجـال االقتصـادي إلـى األمـام،
إن المؤسسـات االقتصاديـة ال يمكـن أن تنمـو إال إذا كانـت
إذ ّ
تحـت مظلـة قانونيـة قويـة وأنظمـة متفـق عليهـا بيـن الريـاض
والربـاط( .((3وعلـى هـذا األسـاس اشـترك الطرفان في التوقيع
علـى اتفاقيـة تتعلـق بإنشـاء المنظمة العربيـة للتنمية الصناعية
والتعدين في يونيو عام 2006م ،وكان مقرها في مدينة الرباط
أن إنشـاء هـذه المنظمة
المغربيـة ،وأكـدت الحكومـة السـعودية ّ
( ((2صحيفة الرياض السعودية ،ع ( 15 ،)13870يونيو 2006م.
( ((2المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السـعودي ،نـص االتفـاق القضائـي والتجـاري الموقـع بيـن المملكـة
العربيـة السـعودية والمملكـة المغربيـة فـي مدينـة الربـاط ،الرقـم
/33580ب ،بتاريـخ  26رجـب 1427هــ 12/يونيـو 2006م.
( ((3صحيفة الرياض السعودية ،ع ( 15 ،)13870يونيو 2006م.
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مـن شـأنه أن يعـزز التعـاون بيـن السـعودية والمغـرب فـي تنميـة
المشـروعات االقتصاديـة وتذليـل العقبـات التـي تواجـه إقامـة
تلـك المشـروعات فـي كال البلديـن(.((3
ورغبة من المملكتين السعودية والمغربية في إعطاء دينامية
جديـدة للتعـاون االقتصـادي بينهمـا ،أكـد مسـؤولو البلديـن فـي
أثنـاء اجتماعـات الـدورة العاشـرة للجنـة السـعودية  -المغربيـة
المشـتركة التي انعقدت في  30يناير عام 2007م بالرياض(،((3
ضـرورة تذليـل جميـع الصعوبـات والعراقيـل التـي تعـوق الرقـي
بهـذا التعـاون إلـى مسـتوى تطلعـات شـعبيهما ،وأن تتبلـور ثمـار
التعـاون االقتصـادي الثنائـي فـي نمـو أكبـر لحجـم المبـادالت
التجــارية واالسـتثمارية بيـن البلديـن ،وهـو األمـر الـذي عبـر
عنـه وزيـر الخارجيـة السـعودي األميـر سـعود الفيصـل ،فأشـار
إلـى أن حجـم إجمالـي التبـادل التجــاري بيـن البلديـن ارتفـع
( ((3المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السـعودي ،الموافقـة علـى إنشـاء المنظمـة العربيـة للتنميـة الصناعيـة
والتعدين في مدينة الرباط ،الرقم /23919ب ،بتاريخ  29رجب 1427هـ/
 15يونيـو 2006م.
( ((3تمثـل اللجنـة العليـا المشـتركة بيـن البلدين إحدى أقـدم آليات التعاون
العربية ،إذ أنشئت بنا ًء على اتفاقية التعاون االقتصادي والتقني الموقعة
بيـن الملكـة العربيـة السـعودية والمملكة المغربية في  14إبريل 1976م،
وعقـدت اجتماعهـا األول عـام 1980م ،وشـهدت العالقات بين الجانبين
تطـورات متتاليـة فـي المجـاالت الثقافيـة واالقتصاديـة والسياسـية وقـع
فيهـا علـى عـدد مـن االتفاقيـات التـي ارتفعـت معهـا التبـادالت التجاريـة
بين البلدين والزيارات الرسـمية بين كبار المسـؤولين والتعاون الثقافي
بيـن المؤسسـات الثقافيـة بيـن البلديـن .لتفاصيل أكثـر :عنيس ،المرجع
السابق ،ص.235
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أن بلاده تسـعى إلـى تعزيـز التعـاون
ارتفاعـا كبيـ ًرا ،كمـا أوضـح ّ
ً
االقتصـادي مـع المملكـة المغربيـة(.((3
ولدفـع عجلـة التعـاون االقتصـادي بيـن السـعودية والمغـرب
توجه الملك عبداهلل إلى المملكة المغربية في زيارة
إلى األمام ّ
رسـمية بتاريـخ  18مايـو عـام 2007م ،وكان فـي اسـتقباله لـدى
وصولـه إلـى مطـار فـاس سـايس جاللـة الملـك المغربـي محمـد
السـادس ،كما كان في اسـتقباله صاحب السـمو الملكي األمير
رشـيد بـن الحسـن الثانـي ووزيـر الخارجيـة والتعـاون األسـتاذ
محمـد بـن عيسـى رئيـس بعثـة الشـرف المرافقـة ،والسـفير
السـعودي لـدى المغـرب محمـد بن عبدالرحمن البشـر ،وسـفير
المغـرب لـدى المملكـة عبدالكريـم السـمار( .((3وضـم الوفـد
الرسـمي المرافـق لخـادم الحرميـن الشـريفين كالً مـن وزيـر
الخارجيـة السـعودي األميـر سـعود الفيصـل ،واألميـر مقـرن
بـن عبدالعزيـز رئيـس االسـتخبارات العامـة ،واألميـر فيصـل
بـن عبـداهلل بـن محمـد آل سـعود مسـاعد رئيـس االسـتخبارات
العامة ،واألمير تركي بن عبداهلل بن محمد آل سـعود مستشـار
خـادم الحرميـن الشـريفين( .((3وتأتـي زيـارة خـادم الحرميـن
الشـريفين الملـك عبـداهلل بـن عبدالعزيز إلـى المملكة المغربية
( ((3المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السـعودي ،موافقـة مجلـس الـوزراء علـى قـرار المجلـس األعلـى لمجلـس
التعـاون لـدول الخليـج بشـأن مشـروع السياسـة التجاريـة الموحـدة لـدول
مجلـس التعـاون الخليـج العربيـة ،الرقـم /37479ب ،بتاريـخ  13شـعبان
1427هــ 12/يوليـو 2006م.
( ((3صحيفة اليوم السعودية 18 ،مايو 2007م.
( ((3صحيفة الرياض السعودية ،ع ( 18 ،)14207مايو 2007م.
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فـي إطـار سياسـة التواصـل المتجـدد بيـن قـادة البلديـن بهـدف
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة وتنشـيط االسـتثمارات السـعودية
فـي المشـروعات المغربيـة ،وقـد أكـد السـفير السـعودي لـدى
المملكـة المغربيـة محمـد بـن عبدالرحمـن البشـر أن الزيـارة
الرسمية التي يجريها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل
للمملكـة المغربيـة الشـقيقة تكتسـي أهمية خاصـة بوصفها أول
زيـارة لخـادم الحرميـن الشـريفين للمغـرب منـذ توليـه مقاليـد
الحكـم بالمملكـة ،وأكـد ً
أيضـا أن هـذه الزيـارة جـاءت لدعـم
التعاون وتعزيزه في الميادين السياسـية واالقتصادية والثقافية
بيـن البلديـن(.((3
وناقـش الجانبـان تفعيـل التعـاون االقتصـادي بيـن البلديـن،
وتُرجـم ذلـك فـي التوقيـع علـى عـدد من االتفاقيـات االقتصادية
فـي مجـاالت الطاقـة واالسـتثمار والسـياحة نتـج عنهـا ارتفـاع
حجم التبادل التجـاري بين البلدين بما مجموعه ( )7.43مليار
درهـم ،أي مـا يمثـل ( )%3.4مـن مجمـوع المبـادالت التجــارية
للمغـرب مـع الخـارج ،وأن المغـرب اسـتورد مـن المملكـة العربية
السـعودية مـا قيمتـه ( )6.86مليـار درهـم فـي عـام 2007م فـي
الوقت الذي بلغت فيه الصادرات المغربية نحو السوق السعودية
ما قيمته ( )574مليون درهم( .((3وبطبيعة الحال أسهمت زيارة
الملـك عبـداهلل للمغـرب إسـها ًما كبيـ ًرا فـي التوصـل إلى السـبل
الكفيلـة بدفـع وتيـرة عالقـات التعـاون االقتصـادي بمـا يرضـي
طموحـات البلديـن ويخـدم مصالح الشـعبين الشـقيقين ويجعلها
( ((3صحيفة اليوم السعودية 18 ،مايو 2007م.
( ((3صحيفة اليوم السعودية 20 ،مايو 2007م.
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ترقـى إلـى مسـتوى العالقـات السياسـية المتم ّيـزة( ،((3وقـد
تعـززت الشـراكة السـعودية  -المغربيـة بوضـوح فـي تلـك المدة،
عكسـتها رغبـة البلديـن فـي تطويـر الشراكــة االقتصاديـة وفتـح
بـاب االسـتثمارات فـي كال البلديـن ،ففـي مجـال االسـتثمارات
المشـتركة أنشـئت ( )13شـركة عاملـة فـي السـعودية برأسـمال
قـدره ( )147مليـون ريـال فـي عـام 2008م ،بإسـهام سـعودي
بلغـت نسـبته ( ،)%54فـي حين بلغ اإلسـهام المغربـي (.((3()%22
ونتـج عـن ذلـك زيـادة عوائـد المملكـة العربيـة السـعودية مـن
األربـاح بلغـت قيمتهـا ( )195مليـون ريـال فـي تلـك المـدة(.((4
لـم تقـف سياسـة المملكـة العربيـة السـعودية فـي المجـال
االقتصـادي عنـد عقـد االتفاقيـات االقتصاديـة مـع المغـرب
فحسـب ،وإنمـا تعـدت إلـى رؤيتهـا مـن أجـل النهـوض بالتنميـة
االقتصادية في المغرب ودعم المشـروعات اإلسـتراتيجية فيه،
ففـي فبرايـر عـام 2010م أمـر الملـك عبـداهلل بتقديـم مسـاعدة
ماليـة إلـى المملكـة المغربيـة ،ضمـن إطـار التعـاون االقتصـادي
بيـن الطرفيـن ،قدرهـا ( )200مليـون ريـال مـن أجـل تمويـل جزء
من خط قطار سريع يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء،
وع ّبـر الملـك محمـد السـادس عـن بالـغ شـكره العميـق للملـك
( ((3المختار ،المرجع السابق ،ص .77
( ((3المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السعودي ،الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن إقامة الحوار االقتصادي
واإلستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة
المغربيـة والجمهوريـة التركيـة فـي مدينـة جـدة ،ذات الرقـم /49147ب،
بتاريـخ  4ذي الحجـة 1430هـ 3/ديسـمبر 2009م.
( ((4صحيفة اليوم السعودية 20 ،مايو 2007م.
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عبداهلل إلسـهامه في تمويل هذا المشـروع ،ويشـكل هذا الخط
اإلسـتراتيجي الـذي يبلـغ طولـه قرابـة ( 350كلـم) أحـد أكبـر
مشـروعات النقـل فـي المغـرب ،كانـت الحكومـة المغربيـة تنـوي
إنجـازه بحلـول عـام 2015م لتسـريع وتيـرة التنميـة االقتصاديـة
واالجتماعيـة فـي البلاد ،ونتـج عـن ذلـك أن ُفتـح البـاب أمـام
الشـركات االسـتثمارية السـعودية فـي الحصـول علـى كثيـر مـن
أرباحا عالية في
المشـروعات المغربية ،واسـتطاعت أن تحقق
ً
تلـك المـدة( .((4وانعكسـت المسـاعدة الماليـة المقدمـة للمغـرب
فـي حصـول المملكـة العربية السـعودية على عوائـد مالية كبيرة
بلغت قيمتها ( )90مليون ريال ،من خالل الشركات االستثمارية
التـي حصلـت علـى عقـود كبيـرة فـي تطوير عدد من مشـروعات
النقـل ،وهـو مـا حقـق فائـدة اقتصاديـة كبيـرة للبلديـن(.((4
وفـي السـياق نفسـه أوضـح وزيـر الماليـة المغربـي صلاح
الدين مزوار أن بالده تعمل من أجل تسريع التنمية االقتصادية
فـي البلاد ،وأشـاد بالـدور الكبيـر الـذي أبـداه الملـك عبـداهلل
بـن عبدالعزيـز فـي دعـم التنميـة االقتصاديـة فـي المغـرب ،كمـا
أوضـح أن بلاده ماضيـة فـي التوجـه االسـتثماري نحـو دول
الخليـج العربـي ،ومنهـا المملكـة العربيـة السـعودية ،وال سـيما
مـع ارتفـاع أسـعار النفـط فـي األسـواق العالميـة ،وقـد تعـززت
( ((4المركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظـات ،ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء
السـعودي ،الموافقة على بروتوكول التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام
األفضليـة التجاريـة فيمـا بيـن الـدول األعضـاء فـي منظمـة المؤتمـر
اإلسلامي ،ذات الرقـم /24239ب ،بتاريـخ  11جمـادى االخـرة 1431هــ/
 3إبريـل 2010م.
( ((4المختار ،المرجع السابق ،ص .79
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الشـراكة االسـتثمارية بيـن السـعودية والمغـرب بعدمـا و ّقعـت
الحكومـة المغربيـة اتفاقيـات ماليـة فـي  24نوفمبر عام 2010م
مـع الصنـدوق السـعودي للتنميـة ،وكذلـك الحـال مـع صناديـق
التنميـة فـي كل مـن الكويـت وقطـر واإلمارات العربيـة المتحدة،
وجـرى االتفـاق علـى إنشـاء صنـدوق اسـتثماري موحـد بقيمـة
( )2.5مليـار دوالر ،وتكـون نسـب اإلسـهام فيـه متسـاوية(،((4
وبمـوازاة ذلـك شـهد التبـادل التجــاري بيـن البلديـن تطـو ًرا
ً
ملحوظـا ،إذ تعـد المملكـة العربيـة السـعودية سـادس شـريك
للمغـرب ،وتزايـد حجـم الصـادرات والـواردات بيـن الجانبيـن
ووصـل حجـم المبـادالت التجاريـة بينهمـا إلـى ( )8مليـارات
و( )360مليون ريال سـعودي خالل عام 2010م( .((4وقد تباينت
تجـارة المملكـة العربيـة السـعودية مـع الـدول العربيـة ،ال سـيما
مـع المغـرب ،فـي المـدة (2011-2007م) ،وتنوعـت الصـادرات
إلـى المغـرب ،وكان أهمهـا زيـوت نفـط الخـام ومنتجاتهـا،
واللدائـن ومصنوعاتهـا مثـل البولـي إثيليـن والبولـي بروبليـن،
والمنتجـات الكيماويـة العضويـة وغيـر العضويـة ،وعصائـر
الفواكـه ،فـي حيـن كانـت واردات المملكـة مـن المغـرب قطـع
الغيـار ،واأللبسـة الجاهـزة ،والحامـض الفسـفوري ،واألسـماك،
واألجهـزة اإللكترونيـة ،واإلطـارات بأنواعهـا(.((4
( ((4محسن الندوي" ،تحديات الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون
الخليجي" ،مجلة القانون واألعمال ،ع ( ،)1الرباط2014 ،م،

www.droitetentreprise.com.

( ((4صحيفة الشرق األوسط السعودية ،ع ( 16 ،)11523يونيو 2010م.
( ((4وكالة المغرب العربي ،بتاريخ  10مايو 2011م.
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جـدول يبيـن حجـم التبـادل التجـاري بيـن المملكـة العربيـة
السـعودية والمملكـة المغربيـة فـي المـدة (2016-2007م)(.((4

ومـن خلال النظـر إلـى الميزان التجاري للمملكة مع المغرب
المبيـن فـي الجـدول فإنه سـجل زيـادة في الصادرات السـعودية
ً
فائضا
قابلـه زيـادة فـي واردات المغرب من المملكة ،كما سـجل
راوح بين ( )24مليون ريال و( )50مليون ريال سنو ًيا(.((4
مبـادرة الملـك عبـداهلل حـول دعـوة المملكـة المغربيـة إلـى
االنضمـام إلـى مجلـس التعـاون الخليجـي وتعزيـز الشـراكة
( ((4المملكة العربية السـعودية ،الهيئة العامة لإلحصاء ،التبادل التجاري
بين المملكة وشركائها التجاريين الرئيسيين ،الرياض 2016م ،ص.25
( ((4المرجع نفسه ،ص.36
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االقتصادية واإلستراتيجية مع المغرب (2015-2011م):
علـى أثـر األحـداث التـي عصفـت بالمنطقـة العربيـة مـع بـدء
مـا ُعـرف ب (ثـورات الربيـع العربـي) فـي بعـض الـدول العربيـة
مثـل تونـس ومصـر وليبيـا وسـوريا واليمـن ،سـاور القلـق باقـي
الـدول العربيـة األخـرى ،وال سـيما دول الخليـج العربـي التـي
سـارعت إلـى العمـل مـن أجـل تحصيـن منظومة مجلـس التعاون
الخليجـي ،واجتمـع المجلـس فـي  10مايـو عـام 2011م فـي
مدينـة الريـاض لمناقشـة التطـورات الحاصلـة فـي المنطقـة،
وأطلـق الملـك عبـداهلل بـن عبدالعزيـز مبـادرة تاريخيـة تضمنت
الدعـوة إلـى انضمـام دول عربيـة إلـى مجلـس التعـاون الخليجي
مثل المملكتان المغربية واألردنية( ،((4وفي اليوم نفسـه اسـتقبل
الملـك عبـداهلل فـي مدينـة الرياض عبداللطيـف الزياني األمين
العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي ،وناقـش معـه مبادرتـه ورؤيتـه
بشـأن دعـوة كل مـن المغـرب واألردن لالنضمـام إلـى مجلـس
التعـاون الخــليجي(.((4
وتبنـت الـدول األعضـاء هـذه المبـادرة فـي بـادئ األمـر ،إذ
أعلـن األميـن العـام لمجلـس التعـاون الخليجـي عبداللطيـف
الزيانـي فـي نهايـة اللقاء التشـاوري الثالث عشـر لدول المجلس
أن هـذه الخطـوة تأتـي انطال ًقـا مـن وشـائج
فـي مؤتمـر صحفـي ّ
القـرب والمصيـر المشـترك ووحـدة الهـدف ،وتوطيـ ًدا للروابـط
نموذجـا :الشـراكة
( ((4فـؤاد فرحـاوي" ،العالقـات السـعودية  -المغربيـة
ً
المغاربيـة  -الخليجيـة :تكامـل لمواجهـة المخاطـر األمنيـة" ،مجلـة آراء
حـول الخليـج ،ع (2015 ،)107م ،ص.5
( ((4صحيفة عكاظ 10 ،مايو 2011م.
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والعالقـات الوثيقـة القائمـة بيـن شـعوب دول مجلـس التعـاون
الخليجـي والمملكـة المغربيـة والمملكـة األردنيـة الهاشـمية،
مثمنًـا بذلـك مبـادرة الملـك عبـداهلل ،كمـا ذكـر أنـه "بنـا ًء علـى
اتصـال مـع المملكـة المغربية ودعوتهـا لالنضمام إلى المجلس،
فقـد فـوض المجلـس األعلـى الـذي يضـم قـادة دول الخليـج
السـتة المملكـة العربيـة السـعودية واإلمـارات العربيـة المتحـدة
وقطـر والبحريـن والكويـت وسـلطنة عمـان ،المجلـس الـوزاري
لدعـوة وزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون المغربـي للدخـول في
مفاوضـات السـتكمال اإلجـراءات الالزمـة لذلـك"( .((5وأوضـح
الزياني ً
أيضا أنه من شـأن توسـيع مجلس التعاون لدول الخليج
العربيـة أن يغيـر كثيـ ًرا مـن المعطيـات السياسـية واالقتصاديـة
أي دولة من دول
للمنطقة العربية التي تشـهد ثورات لم
ِ
تسـتثن َّ
(((5
المنطقـة وإن كان بدرجـات متفاوتـة .
وأوضـح بعـض المسـؤولين فـي مجلـس التعـاون أن مبـادرة
الملـك عبـداهلل بدعـوة المغرب واألردن لالنضمام إلى المجلس
مبـادرة ايجابيـة مـن شـأنها أن تفتـح آفا ًقـا لبنـاء سـوق عربيـة
مشتركة ،وتضع مقومات تكتل اقتصادي عربي متين ،وأن دعوة
المغـرب مـن طـرف دول مجلـس التعـاون الخليجـي لالنضمـام
إليهـا يأتـي فـي سـياق ضـم الجهـود العربيـة علـى المسـتوى
أن المغـرب تربطـه اتفاقيـات التبـادل
االقتصـادي،
خصوصـا ّ
ً
الحـر مـع الواليـات المتحـدة األمريكيـة واالتحـاد األوروبي ،وهو
مـا يجعـل منـه قاعـدة اسـتثمارات لدول الخليج لتسـهيل دخولها
( ((5وكالة المغرب العربي ،بتاريخ  10مايو 2011م.
( ((5صحيفة الجزيرة السعودية 12 ،مايو 2011م.
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إلـى هـذه األسـواق االقتصاديـة(.((5
وبشـأن هـذا الموضـوع رحبـت الصحـف السـعودية بقـرار
انضمـام المغـرب واألردن إلـى مجلـس التعـاون الخليجـي،
وعدتـه خطـوة مهمـة باتجـاه تعزيـز مكانـة المجلـس سياسـ ًيا
ّ
واقتصاد ًيا وأمن ًيا ،وأوضحت صحيفة عكاظ في افتتاحيتها:
"أن انضمـام المغـرب واألردن إلـى المجلـس يؤكـد علـى أن
نجـاح مجلـس التعـاون ككتلـة إقليمية قوية ومتماسـكة سـيعزز
مـن دور هـذا المجلـس فـي عالـم ال مـكان فيـه للضعفـاء،
حيـث القـوة السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة والمعرفية
مهمـة وضروريـة"( .((5وذكـرت صحيفـة الشـرق األوسـط
أن القـرار الخليجـي هـو دعـوة للحـوار المعمـق مـع هذيـن
البلديـن لبيـان االلتزامـات والفوائـد ومعرفـة مـدى توافـق
كل مـن األردن والمغـرب مـع المتطلبـات فـي مجلـس التعـاون
اقتصاد ًيـا وسياسـ ًيا ،ومـن أجـل توسـيع دائرة التعـاون والعمل
العربـي المشـترك( ،((5فيمـا أوضحـت صحيفـة الجزيـرة أن
المبـادرة الخليجيـة مـن شـأنها أن تعـزز قـوة المجلـس وتجعل
منـه منظومـة سياسـية وأمنيـة واقتصاديـة مهمـة مـن خلال
توسـيع خارطـة المجلـس مـن الخليـج العربـي إلـى المحيـط
األطلسـي(.((5
(52) Amid Turmoil, “GCC Extends Invitation to Jordan and
Morocco”, Middle East Policy Council, October, 27
2017, p.2.

( ((5صحيفة عكاظ السعودية 13 ،مايو 2011م.

(54) Turmoil, op., cit., p.3.

( ((5صحيفة الجزيرة السعودية 13 ،مايو 2011م.
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وفـي المقابـل رحبـت المملكـة المغربيـة باهتمـام كبير بدعوة
االنضمـام التـي وجههـا إليهـا مجلـس التعـاون الخليجـي ،وجـاء
فـي بيـان لـوزارة الخارجيـة المغربية أن المغرب مسـتعد إلجراء
مشـاورات مـن أجـل تحديـد إطـار تعـاون اقتصـادي أمثـل مـع
دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،وذكـر وزيـر الخارجيـة المغربـي
الطيـب الفاسـي الفهـري أن بلاده تُثمـن مبـادرة الملـك عبـداهلل
األخويـة ،وأنهـا حريصـة علـى إقامة تعاون وثيـق مع دول الخليج
العربـي ،وأن بُعـد المسـافة بيـن المغـرب ودول الخليـج لـن يكون
عائ ًقـا أمـام إقامـة عالقـات اقتصاديـة قويـة مـع مجلـس التعاون
الخليجي(.((5
ومـع الجهـود التـي بُذلـت مـن أجـل تطبيق المبـادرة الخليجية
فـإن
بانضمـام المغـرب واألردن إلـى مجلـس التعـاون الخليجـيّ ،
تلـك الخطـوة لـم يُكتـب لهـا النجـاح لعـدة أسـباب؛ فبعـض دول
الخليـج  -مثـل الكويـت وقطـر  -رأت أن انضمـام المغـرب
واألردن سـيكون لـه نتائـج عكسـية غيـر متوقعـة علـى اقتصـاد
الـدول الخليجيـة ،مثـل مـا حصـل عندمـا انضمـت اليونـان
إلـى االتحـاد األوربـي وهـي مح ّملـة بالديـون( ،((5فـي حيـن رأى
بعضهـم أن سـبب رفـض المبـادرة يعـود إلـى عـدم التنسـيق بيـن
أنظمـة الحكـم فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي وبين المغرب
واألردن ،فالمغـرب فيـه أحـزاب سياسـية والحكـم فيـه ملكـي
دسـتوري ،وهـو يختلـف تما ًمـا عـن دول المجلـس ،فض ً
لا عـن
( ((5وكالة المغرب العربي 12 ،مايو 2011م.
( ((5صحيفة الخليج اإلماراتية 15 ،مايو 2011م.
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اختالف الوضع االقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجــي
وبين المغرب واألردن( .((5ورأى آخرون أن سـبب ذلك يعود إلى
أن انضمـام المغـرب إلـى مجلـس التعاون الخليجي من شـأنه أن
يقلّـص التزامـات المغـرب تجـاه االتحـاد المغاربـي(.((5
وبعدما تعذر انضمام المغرب واألردن إلى المجموعة الخليجية
قـرر مجلـس التعـاون الخليجـي ،وبدعـوة مـن الملـك عبـداهلل بـن
عبدالعزيـز ،فـي جلسـته المنعقـدة في  2أكــتوبر عـام 2011م تعزيز
الشـراكة االقتصاديـة مـع المملكـة المغربية وتقديم مسـاعدة مالية
قدرهـا ( )5مليـارات دوالر علـى مـدى خمس سـنوات لدعم التعاون
االقتصـادي بيـن الجانبيـن ،فض ً
لا عـن المشـروعات التنمويـة
فـي المغـرب( ،((6منهـا مليـار و( )250مليـون دوالر مـن المملكـة
العربيـة السـعودية ،وبلغـت قيمـة صـادرات السـعودية إلـى المغـرب
فـي عـام 2011م مـا قيمتـه ( )5.24مليـار درهـم ،فـي حيـن بلغـت
قيمـة الصـادرات المغربيـة إلـى السـعودية ( )350مليـون درهـم(،((6
وتعـززت الشـراكة اإلسـتراتيجية مـع المغـرب أكثـر فـي االجتمـاع
الـذي ُعقـد بيـن وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي
ووزيـري الخارجيـة المغربـي واألردنـي فـي نوفمبـر عـام 2011م،
إذ قـ ّدم المغـرب تصـوره بشـأن الشـراكة المسـتقبلية مـع دول
الخليـج العربـي ،بحيـث تشـمل الجوانـب السياسـية واالقتصاديـة
( ((5فرحاوي ،المرجع السابق ،ص.6

(58) Turmoil, op.,cit., p.4.

(60) Lelia Rousselet, “Evolutions in the relations between
Morocco and the Gulf cooperation Council (GCC)”,
Kuwait Program at Sciences, December 2014, p.3.

( ((6صحيفة الجزيرة السعودية 12 ،ديسمبر 2011م.
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واألمنيـة( .((6وكان مـن نتائـج ذلـك االجتمـاع اإلعلان عـن تأسـيس
صنـدوق االسـتثمار الخليجـي  -المغربـي باسـم وصـال كابيتـال،
وذلـك فـي إطـار شـراكة اسـتثمارية مغربيـة  -خليجيـة تسـهم فـي
تطويـر القطـاع السـياحي فـي المغـرب ،وكانـت السـعودية مشـاركة
فـي هـذا االسـتثمار عـن طريـق (الصنـدوق العـام لالسـتثمارات)
فض ً
ال عن الصندوق المغربي للتنمية السـياحية ،ويهدف المشـروع
إلـى اسـتثمار مـا بيـن ( )4-2مليـار دوالر فـي مشـروعات سـياحية
فـي المغـرب(.((6
وتعزيـزًا للشـراكة االقتصاديـة بين المملكة العربية السـعودية
والمملكـة المغربيـة ،توجـه الملـك محمـد السـادس إلـى منطقـة
الخليج العربي في زيارة رسمية في  18أكتوبر عام 2012م ،زار
خاللهـا دول الخليـج العربـي ،وكانـت واحـدة مـن محطـات زيارته
إلـى المملكـة العربيـة السـعودية ،التقـى فيها بالملـك عبداهلل بن
عبدالعزيـز وناقـش الجانبـان التعاون االقتصـادي والقضايا ذات
االهتمـام المشـترك ،وحضـر االجتمـاع وزيـر الماليـة واالقتصـاد
الوطنـي الدكتـور إبراهيـم بـن عبدالعزيـز العسـاف ،الـذي أوضح
أنـه جـرت مناقشـة كل مـا يتعلـق بالعالقـات االقتصاديـة وقضايا
االستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية،
مؤكـ ًدا أن حصـة بلاده فـي تمويـل المشـروعات التنمويـة فـي
المغـرب بلغــت مليـا ًرا و( )250مليـون دوالر( ،((6ومـن جانبـه أكـد
( ((6الندوي ،تحديات الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون،...

www.droitetentreprise.com.

( ((6صحيفة النهار المغربية 12 ،ديسمبر 2011م.
( ((6صحيفة الرياض ،ع ( 18 ،)16187أكتوبر 2012م.
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وزيـر االقتصـاد والماليـة المغربـي نـزار بركـة أن بلاده تسـعى
لتحقيق التكامل االقتصادي مع المملكة العربية السـعودية ،وأن
مشروعا لالستفادة من الدعم
الرباط عرضت ما بين ()25-20
ً
المالـي المقـدم مـن المملكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل تطويـر
التعـاون االقتصـادي بيـن الريـاض والربـاط( ،((6فيما أوضح عمر
عزيمـان مستشـار الملـك محمـد السـادس أن هنـاك قطاعـات
مهمـة فـي المغـرب أعطيـت األولويـة لخدمـة البيئـة االسـتثمارية
وهي من أفضل البيئات االسـتثمارية في الدول العربية ،وهناك
إقبـال مـن قبـل القطـاع الخاص السـعودي وفي مجـاالت مختلفة
منها االسـتثمار السـياحي والصناعي والزراعي وكذلك المؤانئ
التـي تدعـم قطـاع النقـل ،كمـا أكـد أنـه جـرى بحـث المشـروعات
االسـتثمارية التي سـيمولها الصندوق السـعودي للتنمية( .((6وفي
نهايـة الزيـارة اتفـق الجانبـان علـى تأسـيس لجنـة مشـتركة تتابـع
ما تم االتفاق عليه ،وقيام مسـؤولي الصندوق السـعودي للتنمية
بزيـارة قريبـة إلـى المغـرب لإلشـراف علـى تمويـل المشـروعات
االسـتثمارية فـي المغـرب ،وكان مـن نتائـج تلـك الزيـارة ً
أيضـا أن
اتفق الطرفان على تشكيل مجلس األعمال السعودي  -المغربي
لتعزيز التعاون االقتصادي بين الجانبين وتسهيل عملية التبادل
التجـاري ومتابعة مجال االستثمارات المشتركة( ،((6واستطاعت
(" ((6المملكـة المغربيـة تسـعى لالندمـاج مع دول الخليـج" ،مقابلة متلفزة
مـع وزيـر الماليـة واالقتصـاد المغربـي نـزار بركـة بتاريـخ  ٢٢أكتوبـر
٢٠١٢م.
( ((6صحيفة الشرق األوسط السعودية ،ع ( 18 ،)12378أكتوبر 2012م.
( ((6صحيفة الرياض 19 ،)16188( ،أكتوبر 2012م.
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المملكتـان العربيـة السـعودية والمغربيـة إحـداث نقلـة نوعيـة
فـي برنامـج التكامـل االقتصـادي بينهمـا بعـد حصـول الشـركات
االسـتثمارية السـعودية علـى عقـود مهمـة فـي تمويـل مشـروعات
تنمويـة مغربيـة بلغـت قيمتهـا ( )11مليـار درهـم فـي السـنوات
الخمـس المقبلـة ،موزعـة علـى مجموعـة مـن القطاعـات ضمنها
قطـاع الصحـة (مليـار درهـم 220/مليـون دوالر) ،والسـكن (1.5
مليـار درهـم 170/مليـون دوالر) ،والبنيـة التحتيـة مـن سـدود
وموانـئ وطـرق (أكثـر مـن  5مليـارات درهـم 560/مليـون دوالر)،
وقطـاع الزراعـة (نحـو  2.3مليـار درهـم 260/مليـون دوالر)،
والتعليـم والتكويـن المهنـي ( 100مليـون درهـم 11.1/مليـون
دوالر)(.((6
أثمرت الزيارة التي أجراها الملك محمد السادس إلى المملكة
العربية السـعودية تعزيز الشـراكة االقتصادية وفتح آفاق التعاون
اإلسـتراتيجي بين الطرفين في السـنوات (2015-2012م) ،وأكد
وزيـر الشـؤون الخارجيـة والتعـاون المغربي سـعد الدين العثماني،
أن بلاده اتفقـت مـع المملكـة العربيـة السـعودية علـى تنظيـم عقد
االجتماعـات الدوريـة ،والتأكيـد علـى تشـكيل لجـان مشـتركة
وفـرق عمـل متخصصـة لبحـث مجـاالت التعـاون المتفـق عليهـا
فـي خطـة العمل المشـترك ،تشـمل قطاعات االقتصـاد ،والزراعة
واألمـن الغذائـي ،والنقـل واالتصـاالت ،والبيئـة والطاقة المتجددة
والموارد الطبيعية ،والسياحة ،والتعليم والبحث العلمي ،والتنمية
(" ((6المملكـة المغربيـة تسـعى لالندمـاج مع دول الخليـج" ،مقابلة متلفزة
مـع وزيـر الماليـة واالقتصـاد المغربـي نـزار بركـة بتاريـخ  22أكتوبـر
2012م.
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االجتماعيـة والثقافـة واإلعلام ،والشـباب والرياضـة ،إضافـة إلى
التعـاون القضائـي والعدلي(.((6
تعززت العالقات االقتصادية السعودية  -المغربية بشكل أقوى
فـي تلـك المـدة ،وبـذل الطرفـان جهـو ًدا حثيثـة مـن أجـل تفعيـل
عمـل اللجـان االقتصاديـة المشـتركة ،وكان مـن نتائـج ذلـك أن
ازداد حجـم التبـادل التجــاري بيـن الطرفيـن مـع مطلـع عـام
2013م ،فقد أشارت المصادر إلى أن المبادالت التجــارية بين
المغـرب ودول مجلـس التعـاون الخليجـي بلغـت نحـو ()29.2
مليـار درهـم مغربـي عـام 2013م ،مقارنـة بــ ( )8.7مليـار درهم
عـام 2003م ،مشـي ًرا إلـى أن ( )% 80مـن هـذا التبـادل كان مـع
المملكة العربية السعودية ،وأن واردات المغرب من دول مجلس
التعاون التي تتعلق بمواد الطاقة تشكل ما نسبته ( )%65.5من
مجمـوع الـواردات المغربيـة مـن المنطقة ،فـي حين أن صادراته
نحـو البلـدان الخليجيـة لـم تتجـاوز ( )1.2مليـار درهـم ،وذكرت
المصـادر أن االسـتثمارات السـعودية بالمغـرب بلغـت ()6.2
مليـار درهـم (أي مـا يعـادل  710مالييـن دوالر) ،وهـي تمثـل مـا
نسـبته ( )%15.7من إجمالي االسـتثمارات األجنبية بالبالد(،((7
وجـاء ذلـك التطـور المتزايـد فـي العالقـات االقتصاديـة بيـن
المملكة العربية السـعودية والمغرب على أثر اشـتراك الطرفان
فـي التوقيـع علـى اتفاقيـة السـتثمار رؤوس األمـوال العربيـة فـي
(" ((6سـنة  2012سـنة إرسـاء الشـراكة االقتصادية بين المغرب ودول مجلس
التعـاون الخليجـي" ،مقالـة متاحة على الموقع:

www.medi1.com/article/2012.

( ((7عبدالجليـل البخـاري" ،تضاعـف التبـادل التجـاري بيـن المغـرب ودول
الخليـج العربـي" ،مقابلـة منشـورة علـى اإلنترنـت.
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الـدول العربيـة فـي مدينة الرياض بتاريخ  22يناير عام 2013م،
واسـتفادت الحكومة المغربية من تلك االتفاقية في اسـتقطاب
المسـتثمرين السـعوديين إلقامـة المشـروعات االسـتثمارية فـي
المغرب(.((7
ومـن أجـل إعطـاء دفعـة قويـة للشـراكة االقتصاديـة
واإلسـتراتيجية بيـن السـعودية والمغـرب ،عقـد مجلـس األعمال
اجتماعـا لـه فـي مدينـة الـدار البيضـاء
السـعودي  -المغربـي
ً
يومـي  6و 7مايـو عـام 2013م ،وجـرى االتفـاق مـع االتحاد العام
لمقـاوالت المغـرب والمركز الجهوي لالسـتثمار لتأسـيس مركز
للمعلومـات عـن االسـتثمارات السـعودية فـي المغـرب ،وجـرت
مناقشـة مسـألة تيسـير منـح تأشـيرة دخـول رجـال األعمـال
المغاربـة إلـى المملكـة العربيـة السـعودية وأن تكـون مـن طريـق
السـفارة السـعودية فـي الربـاط بغيـة تنشـيط عمليـة التعـاون
االسـتثماري واالقتصـادي وتسـهيلها بيـن البلديـن( ،((7وفـي 24
يونيو عام 2013م قام وف ٌد من أعضاء مجلس األعمال السعودي
 المغربـي بزيـارة رسـمية إلـى مدينـة الـدار البيضـاء برئاسـةمحمـد بـن فهـد الحمـادي ،وأجـرى الوفـد اجتماعـات مع محمد
بالفضيـل مديـر المركـز الجهوي لالسـتثمار في المغرب تركزت
فـي تهيئـة األرضيـة المناسـبة إلقامـة المشـروعات االسـتثمارية
( ((7المملكة المغربية ،وزارة العدل ،المصادقة على االتفاقية الموحدة =
= السـتثمار األمـوال العربيـة فـي الـدول العربيـة فـي مدينـة الريـاض
بتاريـخ  22ينايـر 2013م ،بموجـب المرسـوم (ظهيـر شـريف) ذي الرقـم
 ،1-14-151فـي  22أغسـطس 2014م.
( ((7مجلس الغرف السعودية ،تقرير مجلس األعمال السعودي  -المغربي
2016-2013م ،الرياض ،2017 ،ص ص.21-20
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السـعودية فـي المغـرب ،كمـا عقـد الوفـد برئاسـة الحمـادي
اجتماعـا مـع وزيـر التجهيـز والنقـل المغربـي السـيد عزيز رباح،
ً
وجـرت مناقشـة دعـم الصناعـات السـعودية وتشـجيعها ونقـل
المناسـب منهـا إلـى المغـرب ،وأبـدى الوزيـر المغربـي اسـتعداد
وزارته لتهيئة األراضي المناسبة إلقامة المشروعات الصناعية
السـعودية وتقديـم الدعـم اللازم للمسـتثمرين السـعوديين بمـا
ينعكـس إيجا ًبـا علـى العالقات االقتصادية بيـن المملكة العربية
السـعودية والمملكـة المغربيـة(.((7
وفي ظل التقارب االقتصادي بين السعودية والمغرب حرص
الجانبـان علـى توثيـق التعـاون في المجاالت كافة بما يُسـ ّهل من
عمليـة التبـادل االقتصـادي بيـن الطرفيـن ،ففـي  23أغســطس
2013م اجتمع مجلس األعمال السـعودي  -المغربي في مدينة
جـدة السـعودية وجـرت مناقشـة إنشـاء خـط نقـل بحري مباشـر
بيـن المغـرب والسـعودية لتسـهيل عمليـة التبـادل التجــاري بيـن
البلديـن ،واتفـق الطرفـان علـى إنشـاء لجنـة تأسيسـية مشـتركة
مسـاهمة لتشـغيل الخـط المالحـي ،وجـرى االتفـاق ً
أيضـا علـى
إنشـاء صنـدوق اسـتثماري مشـترك يشـمل القطاعيـن الخـاص
والحكومـي لدعـم المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة فـي كال
البلديـن( ،((7وأكـد وزيـر الخارجيـة السـعودي األميـر سـعود
الفيصـل بهـذا الصـدد أهميـة التعـاون االقتصـادي المشـترك
بيـن البلديـن بالقـول" :لقـد نمـا التبـادل التجــاري بيننـا بنسـبة
( )%20وقـام الصنـدوق السـعودي للتنميـة بتمويـل حوالـي ()40
(73) Rousselet, op., cit., p.4.

( ((7مجلس الغرف السعودية ،المرجع السابق ،ص.23
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40

مشـروعا فـي المغـرب" .وأكـد الفيصل ً
أيضـا الحاجة إلى تعزيز
ً
التعاون السياسـي واالقتصادي بين السـعودية والمغرب واص ًفا
نموذجـا يجـب أن تتبعـه
العالقـات السـعودية  -المغربيـة بأنهـا
ً
الـدول العربيـة فـي عالقاتهـا(.((7
بذلت المملكة العربية السعودية جهو ًدا حثيثة من أجل إحداث
تقـدم واضـح فـي العالقـات االقتصاديـة بيـن الريـاض والربـاط،
وقـد تطـورت تلـك العالقـات ً
أيضـا بالـدور النشـط للمؤسسـات
االقتصاديـة السـعودية الـذي كان لهـا فـي هـذا المجـال ،ففـي
 7أكتوبـر عـام 2013م احتضنـت الربـاط االجتمـاع األول للجنـة
المشـتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب ،لمناقشـة
آليـات التعـاون االقتصـادي والتنميـة االقتصاديـة والمـوارد
الطبيعيـة والتعـاون القضائـي والفنـي والسـياحة بيـن الجانبيـن،
وتعهـدت كل مـن السـعودية والمغـرب بالعمـل الـدؤوب مـن أجـل
الدفـع بالعالقـات االقتصاديـة واإلسـتراتيجية بيـن المغرب ودول
مجلـس التعـاون الخليجـي إلـى األمـام( .((7وبمـوازاة ذلـك أجـرى
وفـ ٌد مـن مجلـس األعمـال السـعودي  -المغربـي برئاسـة محمـد
بـن فهـد الحمـادي زيـارة رسـمية إلـى الربـاط فـي المـدة التـي
بيـن  25و 29أكتوبـر عـام 2013م ،وعقـد سلسـلة اجتماعـات مـع
المركـز الجهـوي لالسـتثمار المغربـي ،واجتمـع الوفـد بأحمـد
الفاسـي الفهـري مديـر الوكالـة المغربيـة لالسـتثمار ،بحضـور
( ((7صحيفة الشرق األوسط السعودية ،ع ( 28 )12420أغسطس 2013م.

(76) Florence Gaub, The AGSIW Gulf Rising Series, Both
Ends of the Spectrum: GCC-Maghreb Relations, Arab
Gulf States Institute in Washington, issue 15, December
19, 2017, p. 2.
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محمـد بـن عبدالرحمـن البشـر السـفير السـعودي فـي المغـرب،
جـرى فيهـا اسـتعراض التطـورات االقتصاديـة ومنهـا األنشـطة
االسـتثمارية فـي السـعودية والمغـرب واإلنجـازات التـي تحققـت
بفعـل جهـود اللجـان السـعودية  -المغربيـة المشـتركة ،وجـرى
االتفـاق علـى تقديـم الدعـم اللوجسـتي للمسـتثمرين السـعوديين
والمغاربة ،فضال ً عن تدشين الموقع اإللكتروني لمجلس األعمال
المشترك الذي يقدم خدماته للمستثمرين وإرشاد الراغبين في
االسـتيراد والتصديـر بالنسـبة للقطـاع الخـاص ،وأثنـى الجانبـان
علـى الجهـود التـي يبذلهـا مجلـس األعمـال المشـترك فـي تعزيـز
التعـاون االقتصـادي وتنشـيط االسـتثمارات بيـن البلدين( ،((7وفي
اإلطـار نفسـه و ّقعـت كل مـن المملكة العربية السـعودية والمملكة
المغربيـة علـى اتفاقيـة للتعـاون الجمركـي فـي مدينـة الربـاط
بتاريـخ  29أكتوبـر 2013م ،وهدفهـا تحديـد التعريفـة الجمركيـة
وجعلهـا موحـدة علـى جميـع البضائع الصادرة والـواردة المتبادلة
فـي كال البلديـن ولتعزيـز التبـادل التجــاري بينهمـا(.((7
وحاولـت الحكومـة المغربيـة العمل لتنشـيط التبادل التجاري
مـع المملكـة برغـم عجـز الميـزان التجـاري ،ففـي عـام 2013م
اسـتمر عجـز الميـزان التجـاري ،وإن كان بنسـبة أقـل ممـا كان
عليـه سـنة 2012م ،وبلـغ معـدل تغطيـة الـواردات بالصـادرات
( ((7الجريدة الرسمية للمملكة المغربية ،ع ( 26 ،)6216ديسمبر 2013م.
( ((7المملكـة المغربيـة ،وزارة العـدل ،المصادقـة علـى اتفاقيـة التعـاون
الجمركـي بيـن المملكـة العربيـة السـعودية والمملكـة المغربيـة فـي
مدينـة الربـاط بتاريـخ  29أكتوبـر 2013م ،بموجـب المرسـوم (ظهيـر
شـريف) ذي الرقـم  ،1-14-156فـي  22أغسـطس 2014م.
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( )%84.4مقابـل ( )%47.8سـنة 2012م ،وبلـغ العجـز التجـاري
مقارنـة بالناتـج الداخلـي اإلجمالـي ،مـا نسـبته ( )%14.4مقابل
( )%15.6سنة 2013م ،ويعزى الجزء األكبر من العجز التجاري
إلـى حصيلـة المبـادالت مـع المملكة العربية السـعودية واالتحاد
األوروبـي والصين(.((7
جـدول يبيـن أهـم السـلع المصـدرة والمسـتوردة مـن المملكـة
العربيـة السـعودية إلـى المملكـة المغربيـة فـي المـدة (-2012
٢٠١٣م)(.((8
أهم السلع
المصدرة إلى
المغرب

القيمة
(مليون ريال)

أهم السلع
المستوردة من
المغرب

القيمة
(مليون ريال)

مشتقات نفطية
ولدائن

863

ألبسة غير
مصنّرة

182

ورق مقوى

120

زيوت عطرية،
محضرات تجميل
ألمنيوم
ومصنوعاته

منتجات كيماوية
غير عضوية

سيارات
وأجزاؤها

174

39

منتجات كيماوية
غير عضوية

119

36

ألبسة مصنّرة

108

33

فواكه

56

( ((7المملكة المغربية ،التقرير السـنوي للمجلس األعلى للحسـابات برسـم
سـنة 2014م ،الرباط ،ص.190
( ((8المملكة العربية السـعودية ،الهيئة العامة لإلحصاء ،المرجع السـابق،
ص.36
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وبالنظـر إلـى الجـدول يتبيـن أن حركـة التجـارة بيـن البلديـن
قـد شـهدت انسـيابية واضحـة وتصاعـ ًدا فـي حركـة الصـادرات
السـعودية إلـى المغـرب بمقارنة السـلع المسـتوردة من المغرب،
وهذا يُشـكل في نفسـه نقلة نوعية في تطور التجارة الخارجية
السـعودية مـع المغرب.
وبخصـوص تنفيـذ االتفاقـات المبرمـة السـابقة وتفعيـل عمل
اللجـان المشـتركة ،اجتمـع وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون
الخليجي والمغرب ،بحضور وزيري الخارجية السعودي والمغربي،
فـي مقـر وزارة الشـؤون الخارجيـة والتعـاون بمدينـة الربـاط في
 12نوفمبـر عـام 2013م ،وشـارك فـي االجتمـاع اتحـاد غـرف
مجلـس التعـاون الخليجـي ،وناقـش الطرفـان تعزيـز العالقـات
االقتصاديـة وتبـادل الخبـرات االقتصاديـة وتسـهيل عمليـة
التبـادل التجــاري وتوسـيع الصـادرات الخليجيـة والمغربيـة
ووضع ضوابط لالتفاق الجمركي بشـأن انسـيابية تبادل السـلع
والمنتجـات بيـن دول المجلـس والمغرب( ،((8فض ً
ال عن مناقشـة
إزالـة المعوقـات بوجـه االسـتثمارات والقطـاع الخـاص ،وأكـد
مديـر العالقـات الخارجيـة فـي اتحـاد غـرف مجلـس التعـاون
الخليجـي باسـل العوامـي أن الجانبـان تنـاوال مشـروع الخطـة
الخمسـية للسـنوات (2018-2013م) وتوسـيع آفـاق التعـاون
االقتصادي والجمركي بين دول المجلس والمغرب( .((8وبطبيعة
الحـال كان لتوسـيع التعـاون االقتصـادي الخليجـي  -المغربـي
( ((8تحديات الشراكة بين المغرب ودول مجلس التعاون،...

www.droitetentreprise.com.
(82) Gaub, op., cit., p.3.
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نتائـج ايجابيـة علـى تدفق االسـتثمارات السـعودية الى المغرب؛
لكونهـا المسـتفيد مـن تلـك الشـراكة ،فض ً
لا عمـا تتمتـع بـه مـن
قياسـا بالشـركات الخليجيـة األخـرى.
ثقـل اقتصـادي
ً
كان مـن نتائـج االتفاقـات السـابقة والمناقشـات التـي جـرت
بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب أن حصلت الحكومة
المغربيـة علـى مسـاعدة ماليـة مقدارهـا مليـار و( )250مليـون
دوالر مـن دول مجلـس التعـاون ،وقدمـت الحكومة السـعودية مبلغ
( )400مليون دوالر دفعة أولى من المساعدة المالية المخصصة
للمغـرب ،وفـي هـذا اإلطـار و ّقعـت الحكومـة السـعودية أربـع
اتفاقيـات مشـتركة مـع المغرب بمبلـغ ( )400مليون دوالر تناولت
تمويـل المشـروعات التنمويـة فـي المغـرب ،منهـا :تطوير مشـروع
سـد دار خروفـة بقيمـة ( )144مليـون دوالر ،وتمويـل برنامـج بنـاء
وحـدات سـكنية فـي مدينـة الـدار البيضـاء بقيمـة ( )120مليـون
دوالر ،فض ً
لا عـن تمويـل مشـروع الطريـق الرابـط بيـن مدينتـي
الناظـور ووجـدة بقيمـة ( )61مليـون دوالر(.((8
لقـد أسـهمت متانـة العالقـات السياسـية بيـن المملكـة
العربيـة السـعودية والمملكـة المغربيـة ووجـود التنسـيق العالـي
بيـن البلديـن مـن خلال مجلـس األعمـال السـعودي  -المغربـي
المشـترك بـأن تعـزز التعـاون االقتصـادي بصـورة أكثـر فعاليـة
بيـن البلديـن ،وال ســيما فـي الجانـب االسـتثماري ،ترجمتهـا
االتفاقيـات المعقـودة سـاب ًقا فض ً
لا عـن دور اللجـان المشـتركة
بيـن الجانبيـن التـي وضعـت الخطـط المناسـبة فـي تفعيـل ذلـك
(83) Rousselet, op., cit., p.5.
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التعـاون( .((8وعلـى أثـر ذلـك اسـتمرت العالقـات االقتصاديـة
السـعودية  -المغربيـة بوتيـرة عاليـة ،وبخاصـة زيـادة حجـم
التبـادل التجــاري بيـن البلديـن ،وتشـير المصـادر إلـى ارتفـاع
المبـادالت التجــارية بيـن المملكـة العربيـة السـعودية والمغـرب
بنسـبة ( )%11لتصـل إلـى ( )28.6مليـار درهـم بمـا يعـادل ()3
مليـارات دوالر فـي عـام 2014م( ،((8وتعـد المملكـة العربيـة
السـعودية أول زبـون للمغـرب فـي منطقـة الخليـج العربـي بمـا
قيمته ( )920مليون درهم من الصادرات ،أي بنسـبة ()%4.52
مـن إجمالـي صادراتهـا نحـو المنطقـة( ،((8وبحسـب التقريـر
الصادر عن وزارة االقتصاد والمالية المغربية في شـهر فبراير
عـام 2014م سـجل الميـزان التجــاري للمملكـة المغربيـة خل ً
لا
مـع المملكـة العربيـة السـعودية بلـغ ( )25مليـار درهـم بالنسـبة
لحجـم الصـادرات والـواردات؛ ألن أكثـر واردات المغـرب مـن
المملكـة العربيـة السـعودية تأتـي مـن النفـط ،يقابلها ضعف في
صـادرات المغـرب إلـى السـعودية ،إال أن حجـم االسـتثمارات
السـعودية كان فـي ازديـاد مسـتمر فـي المغـرب ،وبلـغ حجم تلك
االسـتثمارات قرابـة ( )2.10مليـار درهـم فـي عـام 2014م،
أي بنسـبة ( )%82مقارنـة بعـام 2013م ،وكانـت حصـة المملكـة
العربيـة السـعودية مـن تلـك االسـتثمارات أكثر مـن ( )%38تتعلق
( ((8محمد قويدري ،تحليل واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها
فـي البلـدان الناميـة ،أطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة ،جامعـة الجزائـر،
كليـة العلـوم االقتصاديـة2015 ،م ،ص .135
( ((8الشـراكة الخليجيـة  -المغربيـة ،واقـع نموذجـي وآفـاق واعـدة ،مجلـة
درع الوطـن ،ع ( ،)533اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،يونيـو 2016م ،ص.77
(86) Rousselet, op., cit., p.6.
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بقطـاع النفـط والسـياحة ومشـروعات السـدود والنقـل(.((8
حاولـت المملكـة المغربيـة العمـل لتنمية التبـادل التجاري مع
المملكـة العربيـة السـعودية وإرسـاء إسـتراتيجية وطنيـة للتجارة
الخارجيـة بهـدف تحقيـق تـوازن فـي الصـادرات والـواردات،
فض ً
ال عن االسـتفادة من التعاون مع المملكة العربية السـعودية
فـي الجانـب االقتصـادي بمـا يحقـق طفـرة واضحـة علـى صعيد
قطاعات االقتصاد والسياحة والنقل .وتعزو الحكومة المغربية
قياسـا إلى الواردات إلى الوتيرة الجيدة
مسـألة نمو الصادرات
ً
لالسـتثمارات السـعودية في المدة (2014-2009م)(.((8
وبخصـوص موضـوع تطويـر القطـاع السـياحي فـي المغـرب،
كانـت السـعودية مـن بيـن الـدول التـي كان لهـا اسـتثمارات كبيرة
فـي قطـاع السـياحة ،وتـرأس الملـك المغربـي محمـد السـادس
حفل التوقيع على ثماني اتفاقيات في مطلع إبريل عام 2014م
تتعلـق بمشـروع وصـال الـدار البيضـاء والميناء التابـع له ،وبلغت
تكلفـة المشـروع ( )6مليـارات درهـم ،وقـد م ّثـل المملكـة العربية
السـعودية فـي التوقيـع علـى هـذا المشـروع عبداهلل بـن إبراهيم
العياضي المدير العام المسـاعد للصندوق السـيادي السـعودي
المعروف بـ (الصندوق العام لالستثمارات) ،وذكر الملك محمد
السادس أن هذا المشروع يعطي دفعة إستراتيجية نحو تطوير
( ((8المملكـة المغربيـة ،وزارة االقتصـاد والماليـة ،التقريـر االقتصـادي
السـنوي حـول مشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2014م 14 ،مايـو 2014م،
ص ص ،15-14متـاح علـى الموقـعwww.finances.gov.ma :
( ((8المملكة المغربية ،التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات ،المرجع
السابق ،ص.198
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مينـاء الـدار البيضـاء ،كمـا أنـه يعكـس الشـراكة االسـتثمارية
المتميزة التي تربط المغرب بالمملكة العربية السعودية ويعمل
إلعـادة تأهيـل المدينـة القديمـة للعاصمـة االقتصاديـة للمملكـة
المغربيـة( .((8أمـا المشـروع اآلخر الذي جـرى التوقيع عليه فهو
مشـروع (وصـال أبـو رقـراق) الـذي يربـط مدينة الربـاط بمدينة
سلا ،وهو ثاني المشـروعات االسـتثمارية الضخمة ،وقد بلغت
تكلفتـه نحـو ( )775مليـون دوالر ،أي مـا يعـادل ( )7.8مليـار
درهـم مغربـي ،وهـدف المشـروع تعزيـز الخطـط التنمويـة علـى
الصعيديـن السـياحي والبيئـي وإنشـاء مراكـز ثقافيـة وترفيهيـة
يسـتفيد منهـا السـياح والمقيمـون فـي المغرب(.((9
تواصلـت الجهـود السـعودية والمغربيـة فـي مجـال التعـاون
االقتصـادي ،وفـي  10مـارس عـام 2014م عقـد مجلـس األعمـال
اجتماعـا لـه فـي مدينـة الريـاض برئاسـة
السـعودي  -المغربـي
ً
محمـد بـن فهـد الحمـادي ،وناقش المجلس التطـور الذي وصلت
إليـه العالقـات السـعودية  -المغربيـة في المجـاالت االقتصادية،
كمـا جـرت مناقشـة طـرح مشـروع المملكتيـن فـي مجـال النقـل
البحـري ومـدى إسـهام المؤسسـات االسـتثمارية السـعودية فـي
هـذا المشـروع ،فض ً
لا عـن إمكانيـة تأسـيس شـركة اسـتثمارية
مشـتركة فـي قطـاع الزراعـة مـع الجانـب المغربـي( ،((9وبهـدف
تعزيـز العالقـات االقتصاديـة بيـن البلديـن انعقـدت فـي مدينـة
( ((8وكالة األنباء المغربية (مغرس) ،بتاريخ  3إبريل 2014م،
( ((9المختار ،المرجع السابق ،ص.90

www.maghress.com
(90) Gaub, op., cit., p.4.
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الـدار البيضـاء فعاليـات معـرض (ملتقـى المملكتيـن) فـي  4يونيو
عـام 2014م ،الـذي كان تحـت إشـراف هيئـة تنميـة الصـادرات
السـعودية بالتعـاون مـع مجلـس الغـرف السـعودية ،وبرعايـة وزيـر
التجـارة والصناعـة السـعودي توفيـق بـن فـوزان الربيعـة ،والسـيد
محمـد عبـو ،الوزيـر المنتـدب والمكلف بوزارة التجـارة الخارجية
المغربـي ،وجـرى التوقيـع علـى اتفاقيتيـن تتعلقـان بتعزيز التعاون
االقتصـادي وإقامـة المشـروعات االسـتثمارية المشـتركة ،فض ً
لا
عـن تنشـيط الصـادرات بيـن البلديـن ،وناقـش الجانبـان ً
أيضـا
تكثيـف التعـاون فـي مجـال االسـتثمار السـياحي واإلسـراع فـي
تشـغيل الخـط البحـري الرابـط بيـن ميناءي جدة والـدار البيضاء
لتنشـيط حركـة التبـادل التجــاري بيـن البلديـن ،كمـا جـرى
تأكيـد دعـم مبـادرة الملـك عبـداهلل بـن عبدالعزيـز لالسـتثمار
الزراعـي السـعودي فـي الخـارج ،التـي هدفهـا معالجـة مشـكلة
األزمـة الغذائيـة وتحقيـق األمـن الغذائي( ،((9وأكـد الجانبان قرب
افتتـاح خـط للنقـل البحـري المباشـر بيـن جـدة وطنجـة ،الـذي
سـيقلص مـدة النقـل بيـن البلديـن مـن ثالثـة أسـابيع إلـى ثالثـة
أيـام ،ودعـا ٌّ
كل مـن عبدالرحمـن بـن عبـداهلل الزامـل ،رئيـس
مجلـس الغـرف السـعودية ونظيـره خالـد بن جلـون ،رئيس مجلس
األعمـال المغربـي ،إلـى تسـريع فتـح خـط النقل المباشـر ،وطالبا
المسـؤولين الحــكوميين فـي البلديـن بالمبـادرة إلى إنشـاء شـركة
مغربيـة سـعودية للنقـل البحـري لتسـريع المبـادالت التجــارية
والعالقـات االقتصاديـة عمو ًمـا بيـن البلديـن(.((9
( ((9مجلس الغرف السعودية ،المرجع السابق ،ص ص.31-29
( ((9صحيفة الشرق األوسط السعودية ،ع ( 6 ،)13352يونيو 2014م.
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الخاتمة:

مجل ــة فصلي ــة محكم ــة تص ــدر ع ــن دارة املل ــك عبدالعزي ــز
العدد األول ،جمادى األولى ١٤٤١هـ/يناير ٢٠٢٠م ،السنة السادسة واألربعون

تم ّيـزت العالقـات السـعودية  -المغربيـة بطابـع الـود وتطابق
المواقـف فـي كثيـر مـن المجـاالت ،وأهمهـا مجـاال المبـادالت
التجاريـة واالسـتثمار.
وقـد حرصـت كل مـن المملكـة العربيـة والسـعودية والمملكـة
المغربيـة علـى جـذب االسـتثمارات لديهمـا لتعزيـز التكامـل
االقتصـادي ،ووضـع كال البلديـن ترتيبـات ولجـان عمـل
لتنشـيط التعاملات االقتصاديـة المشـتركة ،وذلـك بإنشـاء
اللجنـة السـعودية  -المغربيـة المشـتركة بهـدف تطويـر التعـاون
االقتصـادي واإلســـتراتيجي بيـن البلديـن.
وقد وجد نمو العالقات االقتصادية بين المملكتين الســعودية
والمغربيـة سـنده فـي العالقـات الثنائيـة المتينـة وتماثـل الـرؤى
حيـال كثيـر مـن القضايـا ذات االهتمـام المشـترك والتـي تخـص
العالمين العربي واإلسالمي بما يؤسس لشراكة عربية نموذجية
علـى جميـع األصعدة.
كمـا أن تطـور العالقـات السـعودية  -المغربية تطورت تطو ًرا
أكبر ،وال سيما بعد مبادرة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بدعوة
المملكـة المغربيـة والمملكـة األردنيـة الهاشـمية إلـى االنضمـام
لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي عـام 2011م ،وانتهـت بصيغـة
الشـراكة اإلسـتراتيجية الخليجيـة  -المغربيـة ،وهـي الشـراكة
اندماجـا مع االسـتحقاقات
التـي جعلـت المملكـة المغربيـة أكثـر
ً
وتوجـت جهـود الملـك
اإلسـتراتيجية واالقتصاديـة الخليجيـة،
ّ
عبـداهلل بـن عبدالعزيـز تلـك بتخصيـص دول مجلـس التعـاون
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الخليجـي دع ًمـا مال ًيـا القتصـاد المملكـة المغربيـة بلـغ ()2.5
مليار دوالر لتعزيز االسـتثمارات والمبادالت التجــارية بين دول
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربـي والمملكـة المغربيـة.
خصوصا
وقد أسهمت اللجان السعودية المغربية المشتركة،
ً
مجلـس األعمـال السـعودي  -المغربـي فـي إزالـة العوائـق التـي
تحـ ّد مـن انسـياب االسـتثمارات ودعمهـا بيـن البلديـن ،وتدعيـم
التعـاون االقتصـادي بيـن البلديـن مـن خلال الزيـارات المتبادلة
بيـن مسـؤولي البلديـن ،وإقامـة المعارض االقتصاديـة والندوات
الفنية.

