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 ةـــــمقدم

تعتبر الدبلوماسية المغربية عريقة وضاربة في أعماق التاريخ، فلقد كان يطلق على وزارة 

خارجية المغرب في الوثائق الدبلوماسية القديمة اسم وزارة البحر، ألن البحر كان أوسع 

لسيادته على سياسته وأسرع المسالك لتنقل المبعوثين منه وإليه، وبعد استعاد المغرب 

الخارجية، وانطلقت دبلوماسيته الجديدة بتأسيس وزارة الخارجية، وأخذ يمارس سياسة 

             تدبير عالقاته مع الخارج بدءا من يوم سادس وعشرين أبريل من السنة المذكورة

 هذا التأسيس يرمز إلى دخول المغرب في عهد نـهاية الحماية التي حيث كان(. 6591) 

كان فيها المقيم العام لفرنسا هو وزير خارجية المغرب، وإلى االضطالع بممارسة 

 (.فرنسا وإسبانيا)الدبلوماسية باستقالل كامل عن دولتي الحماية  السابقتين 

ها أهداف الدبلوماسية المغربية التي كانت متوخاة في القرن الماضي ال تزال أهدافا ثابتة بالنسبة للقرن الجديد ألن"إن 

تنبثق من انتساب المغرب وانتمائه الحضاري، فهي تقوم على عدة ركائز وأبعاد، أولها البعد القومي من خالل الهوية 

" ثم التحديد الجغرافي األصيلة والخصوصيات الثقافية والرصيد التاريخي
1
. 

القواعد واإلجراءات والمراسم والمؤسسات واألعراف وباعتبار الدبلوماسية هي مجموع 

الدوليـة التي تنظم العالقات بين الدول والمنظمات الدولية والممثلين الدبلوماسيين بهدف 

خالل القرن المنصرم حاضرة في  يةدبلوماسية المغربالكانت  .خدمة المصالح العليا للدول

بها المجاالت الدولية ومكثفة وفاعلة، وتركت بصماتـها على عدد من المحطات التي مرت 

فبقدر اهتمامها بالتحوالت الدولية لم  ،ستوى الدولي أو الجهوي واإلقليميسواء على الم

 .تتوانى في التركيز على التحوالت العربية

أهم  ما هيوالفضاء العربي؟  والدبلوماسية المغربية طبيعة العالقة بين هي  ماإذن 

طبيعة  وما هي ؟أهم التطورات التي ميزتها ماهي العوامل المؤثرة في هذه العالقة؟

 التحديات واإلكراهات التي تواجهها؟ وما هي آفاقها؟

الدبلوماسية المغربية والفضاء "انطالقا من هذه اإلشكالية سنحاول معالجة موضوع 

وعالقتها بالفضاء  المغربية تطورات الدبلوماسية :المبحث األول ،مبحثينفي  "العربي

 .الدبلوماسية المغربية في الفضاء العربيوآفاق  تحدياتالمبحث الثاني  و ،العربي
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 .تطورات الدبلوماسية المغربية داخل الفضاء العربي :المبحث األول 

كان المغرب حاضرا في  حيث. لحاضر بالماضية ربطت ادبلوماسية مستقلالمغرب  اختار

القمم العربية ومستقبال ُمضيفا لها، ومشاركا في حرب العرب ضد إسرائيل في سيناء 

 .والجوالن، ومدافعا مخلصا عن قضية فلسطين وراعيا أمينا لها

لذا وقف المغرب . والعالم العربي بالنسبة لبالدنا هو محيطها األدنى داخل محيطها األقصى

ربية متضامنا متعاطفا كيفما كانت حدة الهزات والخالفات التي قامت مع جميع األطراف الع

وكل ذلك يشكل رصيدا متميزا . بينها، مبتعدا عن االنحياز إلى بعضها ضد البعض اآلخر

يفرض على الدبلوماسية المغربية أن تعمل باستمرار على تنميته وترسيخه، وعلى 

تعمل لدعم المشروع العربي الحضاري حضورها الفاعل ضمن الدبلوماسية العربية التي 

الذي ينخرط المغرب فيه
2
. 

 البعد الجغرافي واإليديولوجي العربيفي الدبلوماسية المغربية :  المطلب األول

ساهم البعد الجغرافي واإليديولوجي بشكل كبير في تحديد توجهات الدبلوماسية المغربية 

حيث تم تقسيم هذا الفضاء وتجميعه في شكل تكثالت مبنية على  ،على المستوى العربي

وذلك من خالل ما طرحه  ،القومية العربية من جهة وعلى االنتماء الجغرافي من جهة ثانية

وتالزما مع تصاعد  ،حزب البعث في كل من سوريا والعراق إضافة إلى الفكر الناصري

ة االتحاد السوفياتي أنذاك والغربي بزعامة الثنائية القطبية بين المعسكرين الشرقي بزعام

 ،       القطبيةوتهافت الدول العربية على االنخراط في هذه  ،الواليات المتحدة األمريكية

فالقوميون واجهوا الحكام  ،تجمعات وبشكل واضح في مواجهة بعضها البعض ظهرت

صادية مع الكيان من خالل نهج أسلوب القطيعة الدبلوماسية واالقت العرب المحافظين

خاصة العسكريين منهم ومن بينهم جمال عبد  آنئذ العربالحكام ُوصف إذ  ،الصهيوني

الناصر غير ناجعين وغير أكفاء، واإلحالة هنا تحديدا على الموقف من التعاطي مع الدولة 

 . العبرية

                                                           
2
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في  االتصاالترفض التحاور مع إسرائيل، وكانت ت الدبلوماسية المغربيةكن تحيث لم 

بمدينة طنجة، حيث كان موشي ديان أول رجل فتح معه  القصرالبداية سرية تجري في 

الملك أول شوط من المفاوضات، ليليه فيما بعد شمعون بيريز وإسحاق رابين، قبل إخبار 

الذي جرى مع بيريز في  وذلك من خالل اللقاء صناع القرار في اإلدارة األميركية وأوروبا

فرانمدينة إ
3
.  

بغية إيجاد  ،في فتح قنوات للتواصل الدبلوماسي والحوار لقد كان لهذا العمل أهمية بالغة 

وتجدر اإلشارة إلى أهمية العامل  ،العالقة العربية وباقي القضايا الفلسطينيةحل للقضية 

الجغرافي الذي ساهم بشكل ملموس في االنقسام العربي وانعكاس ذلك على دبلوماسيته ككل 

إضافة إلى تواجد التيار  ،إذ نجد تركز القومية العربية بين محور مصر، سوريا والعراق

 عالوة علىيادة السعودية ثم التوجه التقليدي المحافظ لدول الخليج بق ،البعثي في كال البلدين

  .التكتل اإلقليمي المصري السوداني

سعى المغرب وباقي دول المنطقة  ،ولخلق توازن في ظل هاته التوجهات ،أمام هذا الوضعو

اعتمادا على العامل الجغرافي والثقافي المشترك للمنطقة حيث  إلى إنشاء مغرب عربي

فهذه المحددات الجغرافية  .وريطانيايضم كال من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وم

  .توجهات الدبلوماسية المغربيةواإليديولوجية ساهمت بشكل كبير في تحديد 

 أن بعد 6591 أكتوبر في العربية الدول جامعة إلى انضم المغرب وتجدر اإلشارة إلى أن

 وقد. االستقالل بعد مباشرة األخرى الدولية المنظمات من والعديد المتحدة األمم إلى انضم

 يمر كان التي السياسية الظروف أملته طويل تردد بعد العربية الجامعة إلى االنضمام جاء

. آنذاك المصرية القيادة سياسة من المغرب وموقف الناصري المد إبان األوسط الشرق بها

 وعلى واإلسالمية، العربية القضايا تأخير ودون قوة وبكل المغرب ساند فقد ذلك ورغم

 مساعدات موقد ، 6511 حرب منذ المحتلة العربية واألراضي الفلسطينية القضية رأسها

 الستعادة الممكنة السبل انتهاج على يعمل المغرب زال وال ، 6511 حرب في عسكرية

 دولته إقامة في الشقيق الفلسطيني الشعب حق عن والدفاع ،المشروعة العربية الحقوق

 .وسالم أمن في إسرائيل دولة مع جنب إلى جنبا تعيش ،الشريف القدس وعاصمتها المستقلة

                                                           
3
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 الداعي االقتصادي، لحضوره موازيا كان للمغرب السياسي الحضورف وفي الوقت الراهن

 تفرضها باتت التي التحديات بفضل العربية الدول بين االقتصادي والتكتل التكامل إلى

 االقتصادية والتكتالت االندماجات عصر في الضعيفة للكيانات مكان ال وأن العولمة

 على دليل وخير موحدة عربية سوق إلنشاء الدعوة إلى المغرب بادر فقد وهكذا. العمالقة

 عربية دول 4 بين الحر التجاري للتبادل منطقة بإنشاء القاضي أكادير اتفاق هو العزيمة هذه

 االتحاد يعتبر المغرب ظل أخرى، ناحية ومن. ومصر واألردن وتونس المغرب :هي

 وفي للبلقنة نزعة أي عن بعيدا ألعضائه والتقدم السلم لتوفير استراتيجيا هدفا المغاربي

 فقد الجوار، حسن عالقات على وحرصا دوله، لكافة الكافية الوطنية للمقومات تام احترام

 سلمية حلول إيجاد على الصادق بالعمل حدوده على المفتعل التوتر تهدئة إلى المغرب عمد

الجزائر الجارة مع نشبت التي الحدود لمشكالت
4
. 

 .مؤتمرات القمة العربيةفي الدبلوماسية المغربية  :المطلب الثاني

مرموقة ونشطة في المنظمات الدولية بحيث أصبحت  يةلقد كانت الدبلوماسية المغرب

مرجعية مؤثرة في األحداث بدليل احتضان المغرب عددا من القمم العربية واإلفريقية 

واإلسالمية  وترؤسه لها والحديث باسمها، فضال عن دوره في النزاع العربي  اإلسرائيلي 

  .ومسلسل السالم

 64قمة عادية و 22مؤتمراً  11القمم العربية ستين عاماً عقدت من  أكثر على مدىف

ـ تاريخ إنشاء  6549استثنائية تميزت هذه الفترة بتغيرات كثيرة من عدم االكتراث عام 

فكانت معظمها تعقد لبحث القضية الفلسطينية والعدوان  6514الجامعة العربية ـ إلى عام 

 .6591الثالثي على مصر عام 

ورية ولم يتفق عليها العرب فبدت مؤتمرات متعثرة وشهدت تلتها فترة االنعقاد غير الد

حيث عقدت بالتتابع إال مؤتمر تونس  ،وبعدها غدت دورية ،فترات إطالة بين مؤتمر وآخر

شهرين لمدة فقد تم تأجيله 2004
5
.  

                                                           
4  http://www.oujdacity.net/national-article-1119-ar 
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وافق  حيث 6519 شتنبر بتاريخ التي انعقدت الدار البيضاءقمة  ولعل من بين هذه القمم 

القادة العرب على طلب منظمة التحرير الفلسطينية إنشاء مجلس وطني فلسطيني ووقعوا 

لم تكتمل التي  6515 دجنبرفي شهر الرباط قمة  جاءت بعدهاثم  ميثاق التضامن العربي

 وفي ،ستراتيجية موحدة لمواجهة إسرائيلاوضع  هو ولم تصدر بيانا ختاميا وكان هدفها

منظمة التحرير الفلسطينية ممثال خاللها  اعتمد القادة العرب الرباط ب – 6514أكتوبر  قمة

 .شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني

ا على اعتراف بإسرائيل، تقدم بها يأقرت مبادرة سالم تنص ضمن–6516 فاسوفي مدينة 

إلى  01 شتنبرواستأنفت القمة أعمالها من  ،ولي العهد السعودي األمير فهد بن عبد العزيز

  .6512بر ننو 05

ببيان فقط  اكتفتقمة استثنائية ثم عقد الدار البيضاء مدينة ب – 6519 غشت وفي شهر

ختامي مثقل بالقضايا من الحرب األهلية في لبنان إلى الحرب العراقية اإليرانية وضرورة 

مقدمته اإلرهاب اإلرهاب بكل أشكاله وفي "دانت للمرة األولى . تنقية األجواء العربية

اإلسرائيلي
6.  

استثنائية  شهدت عودة مصر إلى الجامعة كانت قمة  الدار البيضاءب - 9191ماي قمة وفي  

عبرت عن دعمها للدولة الفلسطينية التي أعلنها ياسر عرفات في ختام المجلس الوطني . العربية

  .9199الفلسطيني في الجزائر في 

بعد  الثاني في عدد مرات استضافة مؤتمرات القمة العربيةكان المغرب صاحب المركز لقد 

 6515الدار البيضاء،  6510: سبع مرات، في السنوات هذه القمم ، حيث استضافمصر

 6515الدار البيضاء،  6519فاس،  6512فاس،  6516الرباط،  6514الرباط، 

 7.الدارالبيضاء

باألقطار العربية  هاالدبلوماسية المغربية اهتماما بالغا بعالقات ومن خالل ذلك  فقد اهتمت

وعملت على تنميتها وتمتينها وتطويرها ، وسعت إلى إحكام الصالت باألشقاء في المشرق 

والمغرب واجتهدت لتحسين ما بين الدول العربية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة من 
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ف ، باإلضافة إلى تسخير شتى الوسائل لدعم عالقات وتقريب ما بينها من شقة الخال

الجامعة العربية وتيسير أسباب التعاون الوثيق وصالت األخوة اإلسالمية مع األقطار التي 

    .نصرة القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقيدة التوحيد تجمعها بها ع

 :  القضية الفلسطينية

لقد شمل ملف الصراع العربي اإلسرائيلي محور اهتمام دائم للدبلوماسية المغربية بحكم كثافة 

الروابط ذات الطابع الوجداني التي تربط المغرب بمحيطه العربي اإلسالمي، األمر الذي 

جعل السلوك المغربي يتسم بالتضامن مع الحقوق العربية المشروعة وتبني سياسة ثقافية 

لجنة القدس بعدة ندوات عالمية في لندن وباريس وواشنطن للتعريف  حيث قامت ،ستراتيجيةا

 .بفلسطين والقدس

دعم العمل العربي المشترك من خالل التنسيق بين السفراء العرب لعقد سلسلة من كما تم 

م عالمية للتعريف بفلسطين وبالقدس، وباإلضافة إلى ذلك كان االجتماعات في عدة عواص

  .ب موجها أيضا نحو دول الخليج العربياهتمام المغر

إن تشابه األنظمة بين المغرب وأغلب هذه الدول، جعل العالقات بين  :دول الخليج العربي

رؤساء الدول الخليجية والمغرب خالية من التعقيدات والصعوبات التي تعيق باقي العالقات 

متانة، تطابق وجهات  األخرى االقتصادية على الخصوص، ومما زاد العالقات السياسية

 .النظر حول القضايا األساسية التي تعنيهما

تميزت هذه العالقة باللجنة العليا المشتركة، التي تكونت برئاسة قائدي  :العالقة مع مصر

 وماي دورتيالبلدين، حيث يترأس هذه اللجنة العليا كل من قائدي البلدين، وقد تناولت خالل 

 ...تجارية اقتصادية؛ :قضايا متعددة 51 وو ماي 51

وهكذا وضع المغرب دبلوماسيته الرصينة في خدمة قضايا العرب والمسلمين في إطارها 

   .الصحيح والذي يدعو إلى العمل بما يقضي به الحق وتفرضه المصلحة المشتركة

سفارات المملكة المعتمدة  ولعل من بين آليات دعم هذه الدبلوماسية والعمل المشترك نجد

السياسية واالقتصادية واالجتماعية المصالح لدى معظم أقطار األرض بحكم ما تقضي به 

. تجد في التوجيهات الملكية خير معين لها على النهوض بالمسؤوليات المسندة إليها والتي 
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 سعيها الحثيثنشاط المملكة و ال يتوانون في متابعة الملككما أن السفراء المعتمدين لدى 

بشتى أنواعهكافحة التخلف من أجل التعاون وم
8
. 

 .وآفاق الدبلوماسية المغربية في الفضاء العربي تحديات  :المبحث الثاني

تتميز الدبلوماسية المغربية بشموليتها وذات نتائج ملموسة تهدف إلى االرتقاء باإلنسان الذي 

وتطوير عالقات المملكة الخارجية يعتبر حجر زاويتها وفي صلب أولوياتها لتكثيف 

واستغالل أفضل فرص التبادل على صعيد جوارها المباشر وتوسيع شراكاتها مع باقي 

 .مناطق العالم 

إنها دبلوماسية متضامنة تسخر وسائلها وأدواتها للتجاوب الوثيق مع االنشغاالت المصيرية 

فة والوعود الوهمية، وفي للفضاء العربي بجدية ومصداقية، بعيدا عن الشعارات الزائ

مقدمتها الدعم الثابت والقوي والملموس للقضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف من 

ومن موقع المغرب المؤثر داخل لجنة متابعة  ،منطلق رئاسة جاللة الملك للجنة القدس

 .مبادرة السالم العربية

 .الدبلوماسية المغربية في الفضاء العربي تحديات :المطلب األول

 .الدبلوماسية المغربية من الشخصنة إلى المأسسة

ينظر جانب كبير من الرأي العام المغربي بنوع من النوستالجيا إلى موقع المغرب الوازن 

لمؤتمرات " قبلة"فقد كان المغرب في عهده . على الخارطة الدولية في عهد الحسن الثاني

ولكن آخرين يرون أن االهتمام . ية لها قيمتها في صفحات الدبلوماسية المغربيةعربية ودول

 .األول ينبغي أن يتركز على الداخل واالبتعاد عن صراعات إقليمية ودولية 

بل هناك من يريد القطيعة . إن االهتمام بالبيت الداخلي أولى من لعب دور الوسيط بين الكبار

 . ، المغرب في غنى عنهامشاكلنه من النهائية مع الشرق وما يأتي م

لقد ظل المغرب خالل السنوات الماضية ينأى بنفسه عن مشاكل الشرق العربي، مكتفياً 

، المنبثقة عن «لجنة القدس»بدور رمزي يقوم به الملك محمد السادس بصفته رئيس 

                                                           
 

8
   . الثاني الحسن دبلوماسية 830 العدد الحق دعوة مجلة   
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اختزل كل نشاطها في توجيه بعض الرسائل في مناسبات معدودة  وقد. المؤتمر اإلسالمي

إلى مجلس األمن وبعض العواصم المؤثرة في القرار العالمي، للتنبيه إلى خطورة تهويد 

 .القدس

أما الحضور الفعلي المغربي، فتحول في السنوات األخيرة إلى العمل الخيري من خالل 

، الذي أسسه المغرب، ويقوم «مال القدس صندوق بيت»مؤسسة مغربية شبه خيرية، هي 

مغاربة للقيام ببعض الخدمات الصغيرة حفاظاً المواطنين البتمويله من خالل جمع تبرعات 

 .على هوية القدس العربية واإلسالمية

 من قبل أما النشاط الدبلوماسي المغربي في منطقة الشرق األوسط فقد تراجع عما كان عليه

لحسن الثاني، الذي استثمر عالقاته الدولية الواسعة لربط اتصاالت في عهد الملك الراحل ا

، انكفأت الدبلوماسية 6555وعند تولّي الملك الحالي الحكم عام . سرية مع قادة إسرائيليين

 . المغربية على نفسها

وسرعان ما انعكست هذه الرؤية المغربية على أنشطة الدبلوماسية المغربية في منطقة 

، وأصبح الحضور المغربي، حتى في القمم العربية، بروتوكولياً، بما أن الشرق األوسط

الحضور العربي في المغرب كما أن أغلب القمم العربية واإلسالمية،  لم يحضر فيالملك 

على المجال السياحي واالقتصادي، بعدما عرف المغرب في السابق بعقد الكثير من اقتصر 

 .جت بعدة قرارات مهمة ال تزال سارية المفعولالقمم العربية واإلسالمية التي خر

بدل " المأسسة"ب ىإال أنه في الوقت نفسه، يعتقد أن الدبلوماسية المغربية تتجه نحو ما يسم

والتوجه الجديد في الدبلوماسية . ؛ أي ارتباط السياسة الخارجية بشخصية الملك"الشخصنة"

بيد . معنية والبرلمان والدبلوماسية الموازيةالمغربية يقوم على توزيع األدوار بين الوزارة ال

أن مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية يرى أن األسباب التي تؤدي إلى غياب 

ينبغي أن تزول، وإن المغرب بحاجة إلى استعادة دوره على مستوى الفعل "الملك عن القمم الدولية 

 ".في المحيط اإلقليمي والدولي
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على المستوى الثنائي، اقتصرت زيارات الملوك ورؤساء الدول العربية على بعض  وحتى

زيارات المجاملة، أو على بعض الزيارات الخاصة لملوك دول الخليج الذين غالباً ما 

 .يفضلون المغرب لقضاء عطلهم الخاصة

الربيع  يومها شعر المغرب بأن رياح هذا. هذا الوضع تبّدل مع هبوب رياح الربيع العربي

وفي بداية . يمكن أن تتجه غرباً، فسارع إلى مسايرتها بدالً من معاكستها حتى ال تعصف به

ورغم أن المغرب كان من أول دول . هذا الربيع، ظل موقف المغرب متذبذباً ومتردداً 

المنطقة التي حيّت على خجل الثورة التونسية، لم يصدر أي رد فعل تجاه الثورة المصرية، 

. أكد من وفاة الراحل معمر القذافيم التن مساندته للثورة الليبية عالنية، إال بعدما تولم يعل

عندما بدأت رياح  لكن. أما ما كان يجري في اليمن، فلم يكن المغرب الرسمي معنياً به

الربيع العربي تهب على مملكات الخليج، تحركت هذه األخيرة لتشكيل حلف، عبارة عن 

وتم اقتراح المغرب، إضافة إلى األردن، . نادي الملكيات العربية للتصدي لرياح التغيير

ي لالنضمام إلى النادي الجديد مع وعود لهما من دول الخليج الغنية بالنفط بتقديم دعم مال

 . لهما للصمود أمام اإلعصار

لكن المغرب، الذي جرب قوة الحراك العربي، من خالل التظاهرات التي شهدتها عدة مدن 

وبما أن البلد يعيش في أزمة . مغربية، أدرك أهمية الحصول على المال لتهدئة الشارع

حويالت نتيجة الجفاف وتراجع موارده الخارجية المتأتية من االستثمارات الخارجية وت

المهاجرين المغاربة بسبب األزمة االقتصادية العالمية، أصبح المغرب يتشبث بكل أمل 

وجاءت . الذي لم تهدأ عواصفه بعد« التسونامي العربي»من « خشبة النجاة»يرى فيه 

األزمة السورية بكل تعقيداتها ليجد فيها المغرب ورقة يمكن أن تقربه أكثر من مواقف 

الخليجية ومن عواصم القرار في الغرب، في انتظار ما يمكن أن تدره  ملوك وأمراء الدول

المواقف المغربية تجاه هذه األزمة على الخزينة المغربية من أموال خليجية، يحتاج 

أصحابها إلى كل من يساعدهم على رسم خارطة الشرق األوسط الجديد التي يؤدي اليوم 

تحديد مالمحها المستقبلية المال، قبل إرادة الشعوب، دوراً كبيراً في
9
. 

                                                           
9
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تأسيسه منذ قرابة نصف  حيث بدأ. هو مشروع قديم ومتعثرفتحاد المغاربي االصعيد أما عل 

قرن، وقد سبق االتحاد األوربي بعشرات السنين، رغم الفارق في النتيجة النهائية عند 

 .المقارنة بين ما حققه االتحادان لفائدة شعوبهم

ل وخال. حديث الساعة ولعقود طويلة في مختلف دول شمال إفريقيافاالنتماء المغاربي ظل 

لكن . قيت فكرة االتحاد المغاربي مهيمنة على ساحة النقاشكل المراحل التاريخية الحاسمة ب

 .شعوب المنطقة لم تستطع بعد ترجمة هذا اإلحساس إلى واقع

؟ فلقد أقيمت نواة اتحاد المغرب فلماذا هذه الهوة بين الفكرة المثالية والتنفيذ على أرض الواقع

وكان الهدف وال زال هو لم شمل دول المغرب  6591بليبيا عام  طرابلسالعربي بمدينة 

الدخول في وحدة اتحادية العربي وصوال إلى التكامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي أي 

 .مبنية على تبادل وتكامل المنافع بين دول االتحاد

كما قامت عليه فكرة االتحاد  المغاربي متسمة بالنضج الكافي،فهل كانت فكرة االتحاد 

 األوروبي؟ 

موجود 6515فبراير  61ل  مراكشإن اإلطار القانوني المتمثل في معاهدة 
10

به ويحتفل . 

 لكن هل ما زال هذا اإلطار مالئما ومنسجما مع الوضع الحالي؟. سنويا

 أكيد وإنما    لم يبنى على منهج علمي محدد وتوجه استراتيجي . وال شك أن االتحاد المغاربي

                       وربما االستهالك   شهار واإل   واالستعجال   العاطفة    طابع  علىبني 

                                                     . ئد منذ األساس لدى مختلف األطرافالمحلي وهو السا

 .هذا نتائج ذات معنى ملموس حتى يومنا  فكان من الطبيعي عدم الوصول إلى

بناء  ،المغاربية، على تعزيز بناء الفضاء المغاربيفالمغرب يحرص، على مستوى الشراكة 

على التحوالت اإليجابية التي عرفتها المنطقة، بحكم تخلصها من بعض العوائق التي كانت 

ويعمل جاهدا على بلورة تصور جديد لهذه  ،تعترض بناء وحدتها على أسس سليمة وثابتة

ويات تضمن تحقيق تطلعات تصور كفيل بالرقي بالعمل المغاربي إلى مست: المنظومة

في ظل اإلخاء والثقة والتفاهم وحسن الجوار  ،الشعوب المغاربية للنمو والتقارب واالنفتاح

واحترام الخصوصيات والثوابت الوطنية والوحدة الترابية لكل دولة من الدول المغاربية 

                                                           
10

  http://www.bayanealyaoume.press.ma - أوعمو اللطيف عبد 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4


 

13 
 

االتحاد  فالعديد من المراقبين يصفون.. لكن شتان بين الطموح وواقع الحال و .الخمس

بكثير من الحسرة، وبقليل من التهكم، بأنه اختزل اليوم في برقيات متبادلة .. المغاربي 

 .فبراير من كل سنة 61في  مراكشبمناسبة االحتفال بذكرى معاهدة 

تتمثل أساسا في كون العالقة بين الدول المغاربية وصالحية إن إشكالية الوضع المغاربي 

التحدث فيها وعنها تختزل في العالقات الرسمية دون غيرها، وخصوصا بين المغرب 

« االتحاد»وهما القطبان الرئيسيان اللذان يحددان أجواء االنفراج أو التأزم داخل )والجزائر 

 (. المغاربي

الربيع العربي من تغييرات وتحوالت في المشهد السياسي  ال يمكن اليوم، بعد ما أتى بهو

بين ما تعلن عنه قوال، « الشاذة»المغاربي أن نضع جانبا رأي الشعب وتصوره لهذه العالقة 

 .وما تسقطه على أرض الواقع فعال

ذات  الموحدة،  المملكة المغربية، الدولة "إن الدستور المغربي الجديد ينص في تصديره على أن 

كخيار   السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بالعمل على بناء االتحاد المغاربي،

االلتزام بهذا الخيار االستراتيجي    وإن تنزيل الدستور تنزيال جيدا يقتضي . "استراتيجي

 .نجاحه.سبل.وتحقيق

همة الدبلوماسية البرلمانية وإن مسا ،وإن دور ديبلوماسية المجتمع المدني في تصاعد

ألنه اليوم ال يمكن إسكات  ساسي في دعم الدبلوماسية الرسمية،واالقتصادية والثقافية أ

 .وتطلعاته المتعددة والمركبة" مغرب الشعوب"

من )إن حرص وزير الخارجية والتعاون الحالي على أن تكون الزيارة الرسمية األولى له 

هو إرادة رسمية لكسر الجمود الذي يطبع العالقات  ،إلى الجزائر( يناير الماضي 24إلى  21

وشعوب المنطقة المغاربية في حاجة إلى إشارات قوية وإلى  ،الثنائية بين المغرب والجزائر

طوات عملية لتفعيل هذه اإلرادة وتقويتها في اتجاه تحقيق الوحدة المغاربية اتفاق على خ

 .قصائية والمحدودة اآلفاقالمدمجة وليس اال

قطاع ) 2066ومن شأن تعزيز التعاون في المجاالت القطاعية التي سبق االتفاق عليها سنة 

الدفع بهذا ( ع الثقافةالطاقة والمعادن والماء وقطاع الفالحة وقطاع الشباب والرياضة وقطا

بين مكونات الجسم  والدبلوماسيالمسار اإليجابي نحو مزيد من التفاعل االقتصادي والثقافي 

http://www.maghress.com/city?name=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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الذي  -أكاديرفي تفاعل وانسجام مع إعالن  –ولم ال توسيعه ليشمل دولة مصر. المغاربي

 .المتوسط جنوبيؤسس لمنطقة تبادل حر تضم كل بلدان 

اتحاد »أو عن « اتحاد مغاربي»وفي انسجام تام مع هذا المنحى، أال يجب اليوم الحديث عن 

وهو االسم « اتحاد المغرب العربي»بدل « ريقيااتحاد دول شمال إف»أو عن « المغرب الكبير

. المغاربي ويختزله في هوية عربية الموروث عن الحلم الوحدوي العربي  الذي يقزم االتحاد

                                        :وهو ما لم يعد يعبر عن تعدد وغنى المكونات المغاربية

 .والتركية يةواإلفريقالعربية واألمازيغية واألندلسية 

إن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العالقات الدولية وظهور فاعلين جدد 

وظهور تكتالت اقتصادية وأقطاب إقليمية فاعلة بمختلف  ،مؤثرين على الساحة الدولية

لواعد مناطق العالم تدفع في اتجاه منحى تفعيل آليات االتحاد المغاربي المنفتح على المستقبل ا

                                   . لشعوب المغاربية وضمان استقرارهاالمبني على تحقيق رفاهية ا

وهذا لن يتم إال بانفتاح الدبلوماسيات المغاربية الرسمية على كل الفاعلين من برلمان 

القيم  ات ترسيخفي انسجام تام مع متطلب.. وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين

 .في الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان النبيلة المتمثلة

ألف درهم  156مليون و 511مليار و 2062ميزانية وزارة الخارجية برسم  بلغتلقد  و

وإن بقاء . مليون درهم 505التي كانت في حدود مليار و 2066سنة بزيادة طفيفة مقارنة مع 

لن يفي بالغرض من  ،بالمائة من الميزانية العامة للدولة 6.1ميزانية الوزارة في حدود 

وبالتالي فضرورة الرفع منها . تحسين األداء والرفع من طموحات الدبلوماسية المغربية

.أساسية لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية الواردة في تصدير الدستور الجديد للمملكة
11

 

 .المغربية في الفضاء العربيآفاق الدبلوماسية : المطلب الثاني

تواصل الدبلوماسية المغربية تعبئة سائر الفاعلين المؤسساتيين وفاعلي المجتمع المدني   

لتعزيز العالقات االقتصادية والثقافية مع الدول العربية وجلب المزيد من االستثمارات 

 . صالح المشتركةوتقوية التجارة البينية وإنجاز المشاريع التنموية الكفيلة بخدمة الم
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منح الدستور الجديد للحكومة سلطات جديدة في المساهمة في تحديد التوجهات العامة لقد 

فرغم . لسياسة الدولة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مقارنة مع الدساتير السابقة

ستراتيجية أن الدستور الحالي أعطى للمجلس الوزاري سلطة التداول في التوجهات اال

، فإن الحكومة هي التي أصبحت تمارس السلطة التنفيذية، (45الفصل )سياسة الدولة ل

ويستنتج من منطوق (. 15الفصل )وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي 

نصوص الدستور الحالي أن السياسة الخارجية للمغرب انتقلت دستوريا من المجال الخاص 

غير أن هذا االستنتاج يظل  ،ر المشترك بين الملك والحكومةوالمحفوظ للملك إلى التدبي

عالقا ما لم تصدقه الوقائع السياسية التي ستعكسها طبيعة العالقة الفعلية، وليس الدستورية 

 .بين الملك والحكومة في هذا الجانب من تدبير السياسة العامة للدولة

اعل مع الفضاء الدولي مؤسِّسا لقد مر زمان طويل على المغرب منذ االستقالل، وهو يتف

لعالقات دولية واسعة مع مختلف المحاور الدولية والجهوية، مستندا في ذلك على شبكة 

دبلوماسية في مختلف جهات العالم، لكن ما كان يعاب على النشاط الدولي للمغرب عدم 

ن السياسة وهنا ال بد من التمييز بي. استناده على تصور واضح ومتكامل للسياسة الخارجية

الخارجية التي تحيل إلى التصور الذي يحدد سلوك الدولة الخارجي والطريقة التي تقود بها 

الدولة نفسها في الفضاء الدولي، وبين الدبوماسية التي هي عملية تنفيذ لذلك التصور؛ لذلك 

ال فبدل أن يكون المغرب فاعال، كان في غالب األحيان منفعال أو في أحسن األحوال متفاع

 .مع المتغيرات الدولية

ينبغي للطموح الدولي للمغرب في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة أن يذهب بعيدا، يكون 

قوي ومتماسك على مستوى العالم العربي،  من بين أولوياته السعي لتشكيل تحالف جهوي

يضم الحكومات التي تمخضت عن الربيع العربي، يمكن لهذا التكتل الجهوي أن يصوغ 

سياسة خارجية منسجمة ومستقلة عن مراكز التأثير الغربية، كما يستطيع أن يطلق بعض 

في العالم  المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تعبد الطريق أمام التكامل االقتصادي

 .12العربي
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يحرص المغرب على  ،وعلى مستوى الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي

وضع خارطة طريق لقيادة الشراكة مع هذه الدول ترتكز على االتفاق مع األمانة العامة 

كما ترتكز هذه . للمجلس على جدول زمني للمفاوضات التي ستشرع سبع لجان في إجرائها

بالخصوص على تحديد القطاعات التي ستستفيد من دعم الصندوق الخليجي الخارطة 

والنظر في مدى مالءمة تحويل االتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول المجلس  ،للتنمية

تستوعب الصيغة الجديدة لشراكة مستقبلية  ،بشكل ثنائي إلى اتفاقيات جماعية مع المجلس

 .القتصادية الخليجية اإلفريقية األوربيةبما يجعل من المغرب أرضية للعالقات ا

بناء المغرب العربي أيضا حتمية أمنية، ألن ما يقع اآلن في منطقة المغرب لقد أضحى 

العربي، ومالي وغينيا بيساو وغيرها من الدول اإلفريقية، من اضطرابات أمنية يقف 

بين دول المغرب يفرض إرادة سياسية قوية  تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي  وراءه

العربي بتعزيز العالقات المغربية الجزائرية، بصفتهما محركين للمغرب العربي، الشيء 

                الذي يفرض تقوية العالقات الثنائية والتوافق والوحدة في المواقف بين البلدين،

 .إذ ال يمكن لمغرب عربي قوي أن ينجح إال بالديمقراطية

أن القواسم  حيثمل المشترك من أجل بناء اتحاد المغرب العربي، يجب البدء في العكما 

المشتركة التي تجمع بين بلدان المغرب العربي، من دين ولغة وتاريخ مشترك، تفرض هذا 

االقتصاديين أصبحوا يراهنون على إعادة  الشركاءالتعاون والتكامل في ما بينها، بل حتى 

اكة مع االتحاد األوربي، ذلك أن دول المنطقة تتمتع إحياء اتحاد المغرب العربي لنجاح الشر

اقتصادية وبشرية مهمة تمكنها من تحقيق معدل نمو قوي ودائم في حال تكاملها  بإمكانيات

 .13االقتصادي
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 خاتمة

يمكن القول أن التطورات التي شهدها العمل الدبلوماسي المغربي حالة من التغيير في ظل  

ومنها ما هو متغير،  ثابتاالستمرارية، هذه الوضعية تستجيب لشيئين، منها ما هو 

فالمحددات الثابتة من جهة تفرض االلتزام ببعض الثوابت التي حركت اآللة الدبلوماسية 

الزمن الماضي، ونقصد بذلك العامل الجغرافي والعامل التاريخي  المغربية على امتداد

والثقافي، وبالمقابل تفرض المحددات المتغيرة، ويتعلق األمر بالتغيير الذي شهده المغرب 

 امومع على مستوى قمة الهرم السلطوي والتفاعالت الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية

 .صوصخلا ىلع ةيبرعلاو
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