
 

 ومنصفة شاملة طموحة شراكة أجل من ملكية تكريس رؤية : األوروبي االتحاد – المغرب

 

 جسد جدٌدا، استراتٌجٌا زخما الخمسٌن، ذكراها تصادف التً السنة، هذه األوروبً واالتحاد المغرب بٌن العالقات شهدت

 .للطرفٌن ومنصفة شاملة، طموحة، شراكة أجل من الواضحة الملكٌة الرؤٌة

 وألول مصادقته، بعد الزخم هذا ببروكسل، أسبوعٌن قبل المنعقد األوروبً، االتحاد – المغرب الشراكة مجلس كرس فقد

 أسس ٌضع الذي " مشترك سٌاسً إعالن " على الجوار، بلدان من بلد مع األوروبً االتحاد عالقات تارٌخ فً مرة

 لهذه قوٌة دفعة سٌعطً ما وهو ، "المشترك االزدهار أجل من مغربٌة – أورو لشراكة" و للطرفٌن منصفة جدٌدة مرحلة

 .الراهنة االنتظارات مستوى فً تكون العالقات

 فً متقدمة جد خطوات خطت التً المملكة، جهود لٌعزز األوروبً واالتحاد المغرب بٌن العالقات فً التطور هذا وٌأتً

 محمد الملك الجاللة صاحب ورٌادة المتبصرة الرؤٌة بفضل القارٌة الساحة على دورها تكرس والتً التنموي، مسارها

 األمن أو الهجرة، أو التنمٌة، بقضاٌا األمر تعلق سواء المشتركة، الحلول عن البحث فً أساسٌا شرٌكا جعلها مما السادس،

 .اإلقلٌمً االستقرار أو ،

 األمن وسٌاسة الخارجٌة بالشؤون المكلفة األوروبً لالتحاد السامٌة الممثلة قبل من كبٌرة إشادة الملكٌة الرؤٌة القت وقد

 أشغال عقب بورٌطة، ناصر الدولً والتعاون الخارجٌة الشؤون وزٌر مع مشترك صحفً لقاء خالل موغٌرٌنً، فٌدٌرٌكا

 .ببروكسل الماضً ٌونٌو 27 فً األوروبً االتحاد – المغرب الشراكة لمجلس 14 ال الدورة

 اإلصالحات تطور " على ٌناٌر فً للرباط األخٌرة زٌارتها خالل الوقوف، من تمكنت أنها موغٌرٌنً السٌدة وأكدت

 والتً ، "السادس محمد الملك الجاللة صاحب ملكه، قٌادة تحت االستقرار ظل فً بالمغرب، العمٌقة اقتصادٌة السوسٌو

 بدوره الوقت نفس فً واضطالعه األوروبً، االتحاد مع شراكته تعمٌق من المغرب " حكمه من سنة عشرٌن مكنت

 أفرٌقٌا شمال فً وخاصة اإلقلٌمً، المستوى على وكذا األطراف، المتعددة والعالقات القاري، المستوى على الكامل

 ." العربً والعالم

 تعمٌق " بهدف إطالقها تم والتً " المشترك االزدهار أجل من مغربٌة األورو الجدٌدة الشراكة تضمنتها المقاربة هذه

 واألورو اإلقلٌمً التعاون دعم وكذا الطرفان، شهدها التً والتطورات المشتركة الطموحات ضوء على الثنائٌة العالقات

 ." األطراف متعددة فعالة وعالقات إفرٌقً،– 

 بشراكة القوٌان األوروبً، واالتحاد المغرب ٌكون األوروبٌة، – المغربٌة العالقات من الجدٌدة المرحلة لهذه وبإطالقهما

 خدمة الطرفان راكمها التً " الملموسة " المكاسب تثمٌن على العزم عقدا قد قرن، نصف مدى على بناؤها تم منصفة

 .المشتركة لمصالحهما

 مجرد ومن أنه، األوروبً، واالتحاد المغرب بٌن العالقات تطور على ٌؤكد الذي المشترك السٌاسً اإلعالن فً جاء ومما

 .وراءها وما المتوسط منطقة مستقبل حول متقاربة رؤٌة ٌحمالن حقٌقٌٌن شرٌكٌن الطرفان أصبح عادٌٌن، جارٌن

 الطرفان، اختارها المشتركة القٌم من مجموعة إلٌها انضافت والتً والجغرافٌا، التارٌخ بحكم المشتركة لألهداف فبالنظر

 أٌضا ولكن تعقٌدا، أكثر أصبحت لتحدٌات هدف " والعالمً اإلقلٌمً محٌطهما أن األوروبً واالتحاد المغرب أدرك

 التنمٌة مستوى على وخاصة متوسطً، – واألورو إفرٌقً األورو الفضاء مصٌر تحدٌد شأنها من جدٌدة فرص مصدر

 بٌن والحوار والقضاء، المستدامة، والتنمٌة البٌئة وحماٌة المعرفة، وتقاسم واالبتكار المنصفة، والبشرٌة، االقتصادٌة

 ." والحكامة اإلنسان، وحقوق والهجرة، والتنقل، الثقافات،

 من أكثر ضرورٌة "والمغرب األوروبً االتحاد بٌن الشراكة فإن االعالن، ٌضٌف اإلقلٌمً، الفضاء هذا أعمدة بٌن ومن

 بها قام التً المتعددة واإلصالحات السٌاسً االستقرار "وأن خاصة ،" الرهانات هذه مثل على كجواب مضى وقت أي



 من العدٌد حول النظر وجهات تقارب " وأن ، "المنطقة فً األوروبً لالتحاد الرئٌسٌٌن الشركاء أحد منه تجعل المغرب

 أجندة مع ٌتماشى بما ، معا مناسبة اجابات بلورة من والمغرب األوروبً االتحاد متزاٌد نحو على تمكن ، الموضوعات

 ." المستدامة التنمٌة وأهداف 2030

 عالقتهما مكاسب من واالستفادة السابق، تعاونهما من كامل بشكل العبر استخالص "الجانبان ٌعتزم الصدد، هذا وفً

 2008 لعام المتقدم الوضع ٌوفرها التً االمكانات مراعاة مع وفعالٌتها، نجاعتها تعزٌز أجل من اكثر شراكتهما وتعمٌق

 ."األوروبٌة الجوار سٌاسة توفرها التً المرونة" ل أمثل بشكل التوظٌف خالل من "وإمكاناته

 وتعزز توحدهما، التً الشراكات على بالحفاظ ٌلتزمان األوروبً واالتحاد المغرب فإن المشتركة، تجربتهما وبفضل

 والتنسٌق المبكر، التشاور خالل من سٌما ال المحتملة، الصعوبات مواجهة فً استمرارٌتها وضمان واستقرارها صمودها

  .الشراكة فً علٌها المنصوص العمل بنٌات واستخدام

 ٌعتزم ملموس، وبشكل. بالصمود وٌتسم شامل للعالقات، جدٌد إطار تحدٌد على الشرٌكٌن كال سٌعمل الغاٌة، لهذه وتحقٌقا

( والتماٌز والوضوح والشفافٌة المتبادل واالحترام التضامن )شراكتهما توجه التً المبادئ على االعتماد الطرفان

 .القادمة للسنوات عالقتهما ستهٌكل التً والتوجهات

 مجاالت أربعة حول" المشترك االزدهار أجل من مغربٌة- األورو الشراكة "ستتمحور الثنائً، المستوى وعلى وهكذا،

 للمعارف فضاء " ،" االجتماعً والتماسك االقتصادي للتقارب فضاء "،" القٌم فً التقارب فضاء "وهً ، هٌكلٌة

 أفقٌٌن محورٌن إلى باإلضافة ، "األمن مجال فً المتزاٌد والتعاون السٌاسً التشاور من لمزٌد فضاء"و "المشتركة

 والتعاون المناخ تغٌر ومحاربة البٌئة مجال فً التعاون وهما خاصة، عملٌة إلجراءات موضوعا أٌضا سٌكونان أساسٌٌن

 .سٌتعززان اللذٌن والهجرة، التنقل مجال فً

 االتحاد – المغرب الشراكة مجلس انعقاد بمناسبة األوروبٌة المغربٌة للعالقات الجدٌد االستراتٌجً الزخم وتعزز

 واالتحاد المغرب فٌه تبنى الذي الملف وهو المغربٌة، الصحراء قضٌة فً لالتحاد الجدٌد بالموقف أٌضا األوروبً

 أهمٌة، األكثر النتائج إحدى " فٌه رأت التً موغٌرٌنً السٌدة ذلك على أكدت كما " مشتركة لغة " مرة، ألول ، األوروبً

 ."المستقبل فً األمل تعطٌنا والتً إٌجابٌة، واألكثر

 الطرفان جدد جار، بلد مع األوروبً االتحاد عالقات تارٌخ فً مسبوقة غٌر وثٌقة وهً المشترك، السٌاسً اإلعالن ففً

 عادل، سٌاسً حل إلى التوصل إلى الرامً السٌاسً المسلسل مواصلة أجل من المتحدة لألمم العام األمٌن لجهود دعمهما

 مجلس لقرارات طبقا " التوافق على ٌقوم "المغربٌة، الصحراء لقضٌة" األطراف قبل من ومقبول دائم براغماتً واقعً،

 .الماضً أبرٌل 30 فً 2468 القرار وخاصة المتحدة، لألمم التابع األمن

 التً المصداقٌة وذات الجادة الجهود اٌجابً بشكل ٌسجل " أنه المشترك، السٌاسً اإلعالن وفق األوروبً، االتحاد وأكد

 ضمن التزامهم مواصلة على األطراف كافة وٌشجع الذكر، اآلنف القرار ٌعكسها كما الصدد هذا فً المغرب بها ٌقوم

  ." المتحدة األمم مٌثاق ومبادئ مقاصد مع تتوافق التً الترتٌبات سٌاق فً والتوافق، الواقعٌة روح

 المعبر المتحدة األمم موقف مع لتنسجم ،"المصٌر تقرٌر " لـ إشارة أٌة األوروبً لالتحاد الجدٌدة العقٌدة تستبعد وهكذا،

 .التوافق وروح واالستدامة، والبراغماتٌة، الواقعٌة على ٌؤكد الذي األخٌر القرار فً عنه

 ...................

 التازي آمال

 


