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االتجاه شرقًا:
لماذا يتجه المغرب لتعزيز التعاون العسكري مع الهند؟

التعــاون  عالقــات  تعزيــز  نحــو  المغــرب  يتجــه 

العســكري مــع الهنــد، ومــن المؤشــرات الدالــة 

علــى ذلــك عقــد صفقــات للحصــول علــى أســلحة 

تدريبــات  وإجــراء  متطــورة،  عســكرية  ومعــدات 

عســكرية مشــتركة بيــن القــوات البحريــة للدولتين، 

واســتحداث منصب ملحق عســكري في السفارة 

المغربيــة بالهنــد لعقــد صفقــات الســالح؛ وذلــك 

فــي إطــار سياســة تنويــع الشــركاء التــي تنتهجهــا 

ــاط لتســليح قواتهــا المســلحة.  الرب

شــهدت الفتــرة األخيــرة تنامــي العالقــات بيــن المغــرب والهنــد؛ 
وذلــك فــي ضــوء السياســات التــي يتبناهــا المغــرب نحــو تنويــع 
مصــادر حصولــه علــى األســلحة والمعــدات العســكرية. هــذا 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــس ف ــن يعك ــركاء الدوليي ــع الش ــام بتنوي االهتم
ــة المغــرب تحقيــق بعــض المكاســب االســتراتيجية، ربمــا  محاول
يكــون أهمهــا الحصــول علــى الدعــم الهنــدي فــي بعــض القضايــا 
المهمــة بالنســبة للمغــرب وخصوصــاً قضيــة الصحــراء، ناهيــك 
عــن تطويــر العالقــات االقتصاديــة مــع الهنــد التــي تعــد مــن 

ــي. ــام الدول ــي النظ ــر ف ــدة ذات التأثي ــة الصاع ــوى الدولي الق

مؤشرات واضحة

ظهــرت عــدد مــن المؤشــرات الرئيســية فــي اآلونــة األخيــرة حــول 
تزايــد التعــاون العســكري بيــن المغــرب والهنــد، وهــو مــا يمكــن 

تناولــه علــى النحــو التالــي:

1- حصــول المغــرب علــى عــدد مــن صفقــات الســالح الهنديــة: 
ــع  ــاح م ــات الس ــض صفق ــد بع ــة لعق ــة المغربي ــت الحكوم اتجه
الهنــد؛ إذ تــم االتفــاق فــي شــهر ينايــر الجــاري مــع شــركة “تاتــا 
ــن  ــل م ــلحة يحص ــة أس ــى صفق ــة عل ــتيمز” الهندي ــد سيس أدفونس
خالهــا المغــرب علــى 92 من شــاحنات النقــل العســكري التكتيكي 
مــن طــراز “LPTA–715”. ومــن المقــرر أن يســتخدم المغــرب 
هــذه الشــاحنات العســكرية القادمــة مــن الهنــد فــي تحميــل الذخيــرة 
ــدف  ــك به ــا؛ وذل ــرى ونقله ــغيلية أخ ــدات تش ــار ومع ــع الغي وقط
تحســين القــدرات اللوجســتية للقــوات المســلحة الملكيــة المغربيــة؛ 
وذلــك فــي إطــار سياســتها الخاصــة بتحديــث منظومتهــا الدفاعيــة 

ــة وتطويرهــا. والهجومي
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كمــا حصلــت الربــاط علــى شــاحنات نقــل تكتيكيــة مــن طــراز 
“TATA LPTA 2038” مــن الهنــد، فــي شــهر يوليــو 2022 
ــث تنســجم  ــة؛ حي ــوات المســلحة المغربي ــب الق ــى طل ــاًء عل بن
ــة  ــة للمناطــق الصحراوي ــك الشــاحنات مــع الطبيعــة المناخي تل
ــرب للحصــول  ــتراتيجية المغ ــي إطــار اس ــك ف ــة؛ وذل المغربي
علــى أســلحة متطــورة تكنولوجيــاً مــن الهنــد؛ وذلــك عبــر 
االتفــاق المغربــي مــع شــركة بهــارال لإللكترونيــات المحــدودة 
ــة  ــب رادارات للمراقب ــات وتركي ــم تقني ــة لتقدي “BEL” الهندي

ــة. ــع المطــارات المغربي ــي جمي ــة األداء ف والتحكــم عالي

2- اســتحداث الربــاط منصــب ملحــق عســكري فــي الهنــد: لجأ 
المغــرب إلــى اســتحداث منصــب ملحــق عســكري فــي الســفارة 
المغربيــة فــي الهنــد فــي شــهر يوليــو الماضــي. ويرجــع ذلــك 
إلــى أن الهنــد ُتَعــد واحــدة مــن أهــم األســواق الناشــئة فــي 
صناعــة وإنتــاج األســلحة والمعــدات العســكرية المتطــورة، 
التــي تتميــز بقــدرات تكنولوجيــة متقدمــة، باإلضافــة إلــى 
ــكرية  ــدات العس ــلحة والمع ــن األس ــًة م ــل تكلف ــعارها أق أن أس
ــد  ــي كان المغــرب يعتم ــة الت ــا المصــادر التقليدي ــي تصنعه الت

للحصول على أسلحته ومعداته العسكرية.

ومــن شــأن اســتحداث منصــب ملحــق عســكري أن يســاعد 
فــي عقــد صفقــات األســلحة مــع الجانــب الهنــدي، بشــكل أســرع 
ــي  ــد حكوم ــى ســفر وف ــد عل ــي تعتم ــة الت ــن الطــرق التقليدي م
ــي  ــد واالجتمــاع مــع المســؤولين العســكريين أو ممثل ــى الهن إل
شــركات األســلحة الهنديــة، لعقــد مثــل هــذه الصفقــات، ومــن ثــم 

توفيــر الوقــت والجهــد للحصــول علــى هــذه األســلحة.

3- عقــد اتفاقيــات لتعزيــز التعــاون العســكري المشــترك: ففــي 
ــاون  ــم بشــأن التع ــرة تفاه ــى مذك ــع عل ــم التوقي عــام 2020 ت
الدفاعــي لنقــل الخبــرات العســكرية والدفاعيــة المشــتركة بيــن 
الدولتيــن، وكان الغــرض مــن ذلــك بنــاء شــراكة اســتراتيجية، 
وتطويــر العاقــات فــي مجــال الدفــاع بيــن الربــاط ونيودلهــي. 
وفــي عــام 2018 عقــدت وزارة الدفــاع الوطنــي مذكرتــي 
تفاهــم مــع وزارة الدفــاع الوطنــي الهنديــة فــي ســبتمبر 2018، 
ــن  ــي بي ــي مجــال األمــن اإللكترون ــى التعــاون ف ــت األول تناول

إدارة الدفــاع الوطنــي ونظيرتهــا الهنديــة.
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أمــا مذكــرة التفاهــم الثانيــة فكانــت تهــدف إلــى إرســاء تعــاون 
فــي مجــال األنشــطة الفضائيــة بيــن “المنظمــة الهنديــة للبحــث 
ــي”  ــي” و”المركــز الملكــي لاستشــعار البعــدي الفضائ الفضائ
و”المركــز الملكــي للدراســات واألبحــاث الفضائيــة” التابــع 
إلدارة الدفــاع الوطنــي المغربــي مــن جهــة ثانيــة، وتهتــم 
بالعلــوم الفضائيــة والتطبيقــات العمليــة للتكنولوجيــات الفضائيــة 
والتدريــب ونقــل الخبــرات، كمــا شــملت اتفاقيــات التعــاون 
الثنائــي المشــترك بيــن الدولتيــن مجــاالت المشــرعات الصغيرة 
التحتيــة  البنيــة  والمتناهيــة الصغــر والمتوســطة، وتطويــر 
والصناعــات  التنمويــة  للمشــروعات  المشــترك  والتمويــل 

ــة. الدفاعي

4- إجــراء منــاورات عســكرية مشــتركة بيــن البلديــن: حيــث 
ــة  ــة والهندي ــة المغربي ــوات البحري ــن الق ــاورات بي ــت من أُجري
فــي شــهر يوليــو الماضــي قبالــة ســواحل الــدار البيضــاء؛ 
وذلــك فــي إطــار التعــاون والتنســيق العســكري المشــترك بيــن 

ــن. الدولتي

أهداف محددة

يهــدف العمــل المغربــي علــى تعزيــز العالقــات العســكرية مــع 
الهنــد إلــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف، ومــن أبرزهــا مــا 

يلــي:

1- تحســين القــدرات العســكرية المغربيــة: رغــم عقــد العديــد 
مــن صفقــات الســاح مــع عــدد مــن الــدول التــي يتمتــع معهــا 
ــرائيل  ــدة وإس ــات المتح ــل الوالي ــة، مث ــات قوي ــرب بعاق المغ
وتركيــا، ومشــاركته فــي عــدد مــن المنــاورات العســكرية 
ــب  ــل الترتي ــإن المغــرب احت المشــتركة خــال عــام 2022، ف
الـــ61 عالميــاً فــي تصنيــف “جلوبــال فايــر بــاور” ألقــوى 
ــم لعــام 2023 مــن ضمــن 145  الجيــوش علــى مســتوى العال
دولــة شــملها المؤشــر. ووفقــاً لهــذا التصنيــف جــاء المغــرب فــي 
الترتيــب الســادس عربيــاً، والســابع أفريقيــاً. ويشــير التصنيــف 
لعــام 2023 إلــى تراجــع المغــرب ســتة مراكــز فــي هــذا 
ــه المغــرب  ــل في ــذي احت ــام الماضــي ال ــة بالع ــف مقارن التصني

المرتبــة الـــ55 عالميــاً. 
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ويمكــن تفســير هــذا التراجــع بتركيــز المغــرب علــى التصنيــع 
ــدة المخصصــة  ــة الجدي ــي الميزاني ــي ف ــي الدفاعــي األمن الحرب
للدفــاع وهــو مــا ال يتضمنــه مؤشــر تصنيــف الجيــوش عالميــاً؛ 
ــات  ــن صفق ــد م ــد مزي ــو عق ــرب نح ــع المغ ــذي يدف ــر ال األم
ــد  ــة بتجدي ــه المســلحة، وخاصــًة المتعلق ــر قدرات الســاح لتطوي
أســطول عرباتهــا وشــاحناتها للنقــل الخاصــة بالجيــش؛ هــذا إلــى 
ــار دوالر  ــو 12 ملي ــة نح ــة المغربي ــص الحكوم ــب تخصي جان

ــه المســلحة. لتطويــر قوات

وفــي قانــون الميزانيــة الجديــد لعــام 2023 رفعــت الحكومــة 
المغربيــة الميزانيــة الخاصــة بالدفــاع إلــى 17 مليــار دوالر 
بزيــادة قدرهــا 5 مليــارات دوالر عــن العــام الماضــي، علــى أن 
يتــم تخصيــص الميزانيــة الجديدة القتناء األســلحة ضمن حســاب 
ــلحة  ــوات المس ــدات الق ــاح مع ــاء وإص ــمى اقتن ــات المس النفق
الملكيــة ودعــم وتطويــر صناعــة الدفــاع. وهــذه الميزانيــة تمثــل 

أكبــر مــن 3.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة.

ــوار:  ــع دول الج ــتركة م ــة المش ــر الحدودي ــن المعاب 2- تأمي
مــن شــأن عقــد صفقــات الســاح مــع الجانــب الهنــدي تطويــر 
المعابــر  تأميــن  بغــرض  واألســلحة  العســكرية  المعــدات 

معبــر  ســيما  وال  الجــوار،  دول  مــع  المشــتركة  الحدوديــة 
ــه العناصــر المســلحة  ــذي ســبق أن شــنت علي “الكركــرات” ال
ــر  ــذا المعب ــل. وه ــن قب ــاً م ــة البوليســاريو هجوم ــة لجبه التابع
لــه أهميــة اقتصاديــة خاصــة لتعزيــز العاقــات التجاريــة 
ــة  ــه دالل ــه ل ــا أن ــي، كم ــب الموريتان ــع الجان ــة م واالقتصادي
ــي  ــا ف ــد نجاحه ــه بع ــة علي ــوات المغربي ــيطرة الق ــة بس خاص
ــح  ــن، إال أن تلوي ــل عامي ــه قب ــاريو من طــرد عناصــر البوليس
البوليســاريو خــال الفتــرة األخيــرة بشــن هجــوم علــى الجــدار 
القــوات  تدفــع  لــه،  المجــاورة  والمناطــق  العــازل  األمنــي 
المســلحة المغربيــة إلــى تشــديد الرقابــة المفروضــة علــى هــذه 
المناطــق الحدوديــة. وقــد انعكــس ذلــك فــي تخصيــص القــوات 
المســلحة المغربيــة نحــو 50 ألــف جنــدي بشــكل دائــم لحراســة 

ــوار. ــع دول الج ــتركة م ــدود المش ــة الح ومراقب

3- تعزيــز الشــراكة االســتراتيجية مــع الهنــد: مــن شــأن عقــد 
ــن  ــكري بي ــاون العس ــات التع ــرام اتفاقي ــاح وإب ــات الس صفق
ــية  ــات السياس ــز العاق ــي تعزي ــاهمة ف ــد، المس ــرب والهن المغ
ــا  ــو م ــن، وه ــن الدولتي ــتراتيجية بي ــراكة اس ــى ش ــوالً إل وص

ــن. ــن مســؤولي الدولتي ــارات بي ــادل الزي ــي تب ــس ف ينعك
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ــدي المســؤول  ــة الهن ــر الصح ــه وزي ــن المنتظــر أن يتوج  فم
عــن المنتجــات الكيماويــة، إلــى الربــاط يومــي 13 و14 ينايــر 
ــمدة،  ــد األس ــدة لتوري ــراكات جدي ــى ش ــع عل ــاري؛ للتوقي الج
األمونيــوم  الثنائــي  الفوســفات  صناعــة  إمكانيــة  ومناقشــة 
)DAP( ومصانــع إنتــاج النيتروجيــن والفوســفور والبوتاســيوم 
)NPK( فــي المملكــة التــي أصبحــت مصــدراً مهمــاً بالنســبة 
للهنــد؛ لتعويــض نقــص إمــدادات الفوســفات الثنائــي األمونيــوم 

ــة. ــن بســبب الحــرب األوكراني مــن الصي

ــام  ــي ع ــة الصحــراء: فف ــي قضي ــد ف 4- اســتقطاب دعــم الهن
2000 نجحــت الجهــود الدبلوماســية المغربيــة فــي إقنــاع الهنــد 
بســحب اعترافهــا الســابق بالجمهوريــة الصحراويــة، وحــدوث 
تغيــر نوعــي فــي الموقــف الرســمي الهنــدي منــذ ذلــك الوقــت، 
لدعــم المقتــرح المغربــي بشــأن منــح إقليــم الصحــراء حكمــاً ذاتياً 

تحــت الســيادة المغربيــة.

5- مواكبــة ســباق التســلح مــع الجزائــر: إذ يســعى المغــرب 
دومــاً لعقــد صفقــات الســاح مــع مصــادر جديــدة، مثــل الهنــد، 
فــي محاولــة للحــاق بالجزائــر التــي تحتــل مرتبــة متقدمــة بيــن 

ــب  ــر الترتي ــت الجزائ ــث احتل ــم؛ حي ــي العال ــوش ف ــوى الجي أق
ــن  ــد كل م ــاً بع ــث عربي ــاً والثال ــاً واألول مغاربي الـــ26 عالمي
ــاور” لعــام  ــال فايــر ب ــاً لتصنيــف “جلوب مصــر والســعودية وفق
2023، وهــو مــا يشــير إلــى التفــوق العســكري الجزائــري 
علــى المغــرب. ويمثــل ذلــك دافعــاً للربــاط نحــو تحســين قدراتها 

ــكرية. العس

6- توُجــه الربــاط لتنويــع مصــادر التســليح: ربمــا يهــدف اتجاه 
المغــرب لتعزيــز عاقاتــه العســكرية مــع دولــة مثــل الهنــد التــي 
تعــد مصــدراً جديــداً للتســليح المغربــي، إلــى الضغط علــى الدول 
الصديقــة التــي تمثــل المصادر التقليدية لتســليح الجيــش المغربي 
للحصــول علــى أحــدث األســلحة والمعــدات العســكرية، وهــو مــا 
يكشــفه القلــق اإلســباني إزاء صفقة الشــاحنات العســكرية الهندية 
ــة اإلســبانية  ــا المغــرب، خاصــًة أن الحكوم ــي حصــل عليه الت
اتفقــت مــع الحكومــة المغربيــة فــي مطلــع شــهر ينايــر الجــاري، 
 ”AVANTE 1800“ علــى منحهــا ســفينة حربيــة مــن طــراز
ــة متخصصــة  ــة، وهــي ســفينة عماق ــة المغربي للقــوات البحري

فــي المراقبــة.
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لماذا يتجه المغرب لتعزيز التعاون العسكري مع الهند؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية
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وجــاء ذلــك بعــد أن لجــأت الحكومــة المغربيــة إلــى بنــك إســباني 
ــات تســلح خاصــة بالقــوات  لاقتــراض مــن أجــل تمويــل صفق
ــاط  ــن الرب ــرم بي ــد المب ــام العق ــداً إلتم ــة، تمهي ــة المغربي البحري
ممثلــًة فــي الــوزارة المنتدبــة المكلفة بــإدارة الدفــاع الوطني وبين 
الشــركة اإلســبانية “نافانتيــا” المتخصصــة فــي صناعــة الســفن 
العســكرية. وتخشــى مدريــد اعتمــاد الربــاط على مصــادر أخرى 
غيرهــا للتســليح، وخاصــًة بعدمــا شــهدت العاقــات الدبلوماســية 
بيــن الدولتيــن تحســناً ملحوظــاً بعــد اعتــراف الحكومــة اإلســبانية 

بالموقــف الرســمي المغربــي تجــاه قضيــة الصحــراء.

7- تعظيــم المكاســب االقتصاديــة المتبادلــة: مــن شــأن تعزيــز 
التعــاون العســكري بيــن المغــرب والهنــد، أن يســهم فــي تحقيــق 
ــات  ــد صفق ــع عق ــا؛ فم ــكل منهم ــرة ل ــة معتب ــب اقتصادي مكاس
الســاح ســتزداد مكاســب الشــركات الهنديــة العاملــة فــي مجــال 
تصنيــع األســلحة والمعــدات العســكرية، كمــا تعــول الهنــد علــى 
الســوق المغربيــة لانطــاق منهــا إلــى األســواق األفريقيــة، 
خاصــًة أن الهنــد تضــع القــارة األفريقيــة كســوق واعــدة تســاعد 

االقتصــاد الهنــدي علــى االنتعــاش. 

وفــي هــذا اإلطــار، شــهدت الفتــرة مــن 2013 إلــى 2019 
فــي  دوالر  مليــون   988 بقيمــة  هنديــة  اســتثمارات  ضــخ 

مشــروعات اقتصاديــة هامــة داخــل المغــرب، شــملت صناعــة 
الســيارات وصناعة الباســتيك والمــواد الكيميائيــة والبرمجيات، 
وهــو مــا ســاعد فــي توفيــر مــا يقــرب مــن 8158 فرصــة عمــل 

للشــباب المغربــي.

ومــع التقــارب الحاصــل فــي العاقــات المغربيــة الهندية، من 
المتوقــع أن تــزداد فــرص االســتثمار داخــل االقتصــاد المغربــي 
كوجهــة واعــدة لضــخ االســتثمارات، كمــا يمتــاز الميــزان 
ــث بلغــت الصــادرات  ــح المغــرب؛ حي التجــاري بفائــض لصال
ــو  ــرة 2018 – 2019 نح ــال الفت ــرب خ ــى المغ ــة إل الهندي
680 مليــون دوالر، فــي حيــن بلغــت الصــادرات المغربيــة إلــى 

ــار دوالر. ــد خــال الفتــرة المناظــرة نحــو 1.32 ملي الهن

تطور نوعي

ــع  ــة م ــة الموقع ــات الســالح المغربي الخالصــة: تكشــف صفق
الهنــد عــن تطــور نوعــي فــي العالقــات المغربيــة الهنديــة فــي 
إطــار عالقــات الشــراكة التــي أصبحــت تجمــع بيــن الدولتيــن 
لتمتــد إلــى التعــاون العســكري، كمــا تكشــف عــن توجــه الرباط 
نحــو تنويــع مصــادر تســليح قواتهــا المســلحة؛ وذلــك بغــرض 
أال يصبــح المغــرب تحــت ضغــط حلفائــه التقليدييــن، كفرنســا 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة.


