
 

 الفاعلة المغربية الدبلوماسية مفاتيح ..والوضوح العمل بالثوابت واالعتدال

 

 من عقدٌن غضون فً المغربٌة الدبلوماسٌة نجحت بالعالم، عالقتها تؤطر التً التأسٌسٌة بالمبادئ الشدٌد تعلقها عبر

 .النهج فً والوضوح المقاربة فً واالعتدال المواقف فً الثبات حول مرتكز عمٌق تغٌٌر إحداث فً الزمن

 بتؤدة تأسٌسها تم بمرتكزات الدبلوماسً األداء بناء إعادة بهدوء جرى مخففة، جرعات على خصبة إصالحات تبنً ومع

 .األمم باقً بٌن ومكانتها للمملكة الحٌوٌة والمصالح األولوٌات حول

 متشبثة كاملة، سٌادة ذات إسالمٌة دولة: "2011 عام دستور دٌباجة فً رسمٌا المبادئ هذه تضمٌن تم فقد وبالمناسبة،

 - العربٌة مكوناتها، كل بانصهار الموحدة الوطنٌة، هوٌتها مقومات وتنوع تالحم وبصٌانة والترابٌة، الوطنٌة بوحدتها

 ."والمتوسطٌة والعبرٌة واألندلسٌة اإلفرٌقٌة بروافدها والغنٌة الحسانٌة، والصحراوٌة واألمازٌغٌة، اإلسالمٌة،

 واحترام الذات، فً الثقة أساس على الخارجً، العالم مع التعامل فً العرٌقة لثوابتها وفٌة المغربٌة الدبلوماسٌة ستظل"

 الدولً التعاون عالقات وتقوٌة العادلة، القضاٌا ومناصرة الدولٌٌن، واالمن السلم ٌعزز ما بكل واإللتزام الدولٌة، الشرعٌة

 .2012 لسنة العرش خطاب فً السادس محمد الملك جاللة أوضح ما حسب" مجاالته كل فً

 موقعها خالل من المملكة، الدولً اإلشعاع مستوى لتواكب وضعها تم دبلوماسٌة الستراتٌجٌة التوجٌهٌة المبادئ هً تلك

 التبادل فٌها ٌنصهر بوتقة باعتباره العرٌق وبتارٌخها وأوروبا، العربً والعالم إفرٌقٌا بٌن طرق ملتقى على سٌاسً-الجٌو

 .والتواصل

 اتحاد فً المتمثلة لرؤٌته الجمود، حالة من الرغم على وفٌا، المغرب ظل الكبٌر، المغرب المباشر، محٌطه من وانطالقا

 .ومندمجة مستدامة لتنمٌة إٌجابٌة دٌنامٌكٌة ٌمنح أن ٌستحق قوي مغاربً

 الخلٌجً التعاون مجلس عرض دبلوماسٌا بشكل المغرب رفض ،"العربً الربٌع"ب عرف ما اضطرابات ذروة وفً

 النور رأى والذي العربً، المغرب اتحاد مشروع مع متوافق غٌر االنضمام هذا اعتبار على المنظمة، هذه إلى االنضمام

 .1989 عام مراكش فً

 المملكة فإن فتحها، إلعادة المغرب من الملحة النداءات من الرغم على مغلقة، التزال الشرقً الجار مع الحدود كانت وإذا

 اإلسالمً، العربً العالم على منفتحة البقاء مع بالصخٌرات، لٌبٌا فً النزاع أطراف لجمع جهودها كلل بال واصلت

 .رٌادي بدور فٌه تضطلع ظلت المشترك لالنتماء كفضاء

 سبٌل مفضال والروٌة، بالحكمة المغرب تحلى قطر، مع خالف على الخلٌجً التعاون مجلس دول بعض كانت وبٌنما

 .والتشاور الحوار

 فً والتفاوض الحوار كفة باستمرار المغرب ٌرجح العالم، أنحاء جمٌع فً بالتقدٌر ومواقفه باالحترام ٌجظى وكبلد

 بالقدس الخاص الوضع على الحفاظ إلى ودعا الفلسطٌنٌٌن الفرقاء بٌن المصالحة وشجع اإلسرائٌلً، العربً الصراع

 .الشرٌف

 عام فً القدس لجنة تأسٌس خلف تقف ،1969 سنة اإلسالمً المؤتمر لمنظمة مؤسسا بلدا بوصفها المملكة، أن كما

 المدٌنة فً المؤسستٌن هاتٌن مساهمات كافة حصر نستطٌع ال كنا وإذا. 1979 عام القدس المال بٌت وكالة وكذلك ،1975

 لجاللة الحازم الموقف بالده، سفارة نقل ترامب دونالد األمرٌكً الرئٌس قرار أعقاب فً نتذكر، أن المهم فمن المقدسة،

 عمل لكل القوي رفضه "عن عبر جاللته أن( 2017 دجنبر )الملكً للدٌوان بالغ أوضح فقد. القدس لجنة رئٌس الملك،

 ."والسٌاسً القانونً وضعها تغٌٌر أو المقدسة للمدٌنة المتعددة الدٌنٌة بالخصوصٌة المساس شأنه من



 وٌتعلق التقلٌدٌٌن، شركائه على المتزاٌد االنفتاح خالل من طبٌعً بشكل تعزز اإلقلٌمٌة الساحة على للمملكة الحضور هذا

 .الحال بطبٌعة األوروبً واالتحاد وفرنسا، بإسبانٌا األمر

 ناحٌة من تعززت ومدرٌد الرباط بٌن العالقات فإن ،2003 سنة فً" لٌلى جزٌرة"ل المؤسف الحادث عن النظر وبصرف

 .للمغرب األول التجاري الشرٌك صارت إسبانٌا أن لدرجة المبادالت، وقوة التبادل

 ٌحظى 2008 سنة منذ بالمغرب صار المبادالت، مستوى على التصاعدي اتجاهها فرنسا مع العالقات واصلت وبٌنما

 خالل من الداخلٌة السوق فً واالندماج السٌاسٌة، العالقات لتعمٌق كمقدمة األوروبً، االتحاد مع" المتقدم الوضع"ب

 .إنسانً وبعد قطاعً وتعاون تنظٌمً تقارب

 وضع على الحصول غداة المتحدة، الوالٌات مع الحرة التجارة اتفاقٌة 2004 سنة فً المملكة وقعت المنوال، نفس وعلى

 أوروبا باتجاه األمرٌكٌة لالستثمارات منصة ٌصبح أن إمكانٌة للمغرب ٌتٌح وضع وهو الناتو، حلف خارج الممٌز الحلٌف

 .العربً والعالم

 زٌارة الخصوص، على خالل، من روسٌا على االنفتاح على أٌضا المغرب عمد شراكاته، تنوٌع على حرصه من وانطالقا

 الشراكة تعزٌز إطار فً تندرج "التً الزٌارة هذه. كبٌر وفد رأس على ،(2016 مارس )موسكو إلى الملك جاللة

 .الثنائً التعاون اتفاقٌات من العدٌد بتوقٌع توجت ،"الروسً واالتحاد المغربٌة المملكة تربط التً االستراتٌجٌة

 بتوقٌع تمٌزت والتً ،(2016 ماي )بكٌن إلى جاللته بها قام التً الزٌارة إدراج ٌتعٌن ذاته، المنظور هذا خالل ومن

 .الثنائٌة للعالقات جدٌدة دفعة إلعطاء البلدٌن لرغبة ٌؤشر ما وهو استراتٌجٌة، شراكة إقامة حول مشترك إعالن

 وإنسانً وتارٌخً جغرافً تجذر: قوي سند دون ممكنة تكن لم المستقبل استشراف على القدرة هذه فإن الحال، وبطبٌعة

 .العالم هذا فً ومستقره ره قد باعتبارها اإلفرٌقٌة، القارة فً للمغرب وثقافً

 طٌب الثانً الحسن الملك جاللة قال كما "أوروبا فً أوراقها خالل من تتنفس ولكنها إفرٌقٌا فً جذورها شجرة المغرب"

 الخصوص، وجه على الثنائٌة، االتفاقٌات بفضل جذوره، مع عالقاته قط المغرب ٌقطع لم فإذا. 1986 عام فً ثراه هللا

 .المٌامٌن أسالفه عرش السادس محمد الملك جاللة اعتالء منذ الماضٌٌن العقدٌن خالل بالكامل ستتجسد المقولة هذه فإن

 األخضر، الرأس موزمبٌق، األفرٌقً، الوطنً المؤتمر )إفرٌقٌا فً الوطنً التحرر لحركات الداعمٌن طلٌعة فً وكبلد

 إلغاء بالقاهرة وأوروبا أفرٌقٌا بٌن قمة أول خالل 2000 عام فً قرر اإلفرٌقٌة، لجذوره الوفً المغرب، فإن...( أنغوال

 .المغرب تجاه نموا األقل البلدان دٌون

 دبلوماسً ولكن تأكٌد، بكل اقتصادي استثمار مع القاري، لحضنه المغرب عودة مٌزت نبٌلة لدٌنامٌكٌة مؤشرا هذا كان لقد

 غٌر المهاجرٌن أوضاع وتنظٌم والتكوٌن، اإلرهاب، ومكافحة للصراعات، حلول إٌجاد حٌث من خاص بوجه

 .تطول والقائمة... الشرعٌٌن

 رابح،-رابح ومقاربة جنوب-جنوب التعاون تشجع دبلوماسٌة استراتٌجٌة حول المرتكزة المجاالت، هذه برهنت وقد

 إفرٌقٌا، غرب فً إفرٌقً مستثمر أول هو المغرب: والنتٌجة. األطراف والمتعدد الثنائً الصعٌدٌن على ونضجها فعالٌتها

 لتصل سنوي كمتوسط المئة فً 13 بنسبة نمت القارة إلى المغرب وصادرات. إفرٌقٌا كل فً إفرٌقً مستثمر أكبر وثانً

 .أورو ملٌار 2.1 إلى

 دولة 25 إلى زٌارة 46 من أكثر )مهمة واقتصادٌة تجارٌة وفودا خاللها جاللته ترأس التً الملكٌة بالزٌارات مدعومة

 بنهج والمملكة،. ثمارها تؤتً االستراتٌجٌة هذه أن المستغرب من لٌس فإنه ،(إبرامه تم اتفاق ألف من ٌقرب وما أفرٌقٌة

 ٌناٌر )اإلفرٌقً االتحاد فً!( ملكً وبشكل )مقعده باستعادة سوى ٌقم لم- عدوانٌا ٌكون أن دون -هجومً دبلوماسً

2017(. 



 تزال وال كانت فقفد لمبادئها، وفٌة فهً. تقلب أي من تعانً ال المغربٌة الدبلوماسٌة إن وداعمٌهم؟ البولٌسارٌو عن وماذا

 واآلن االنفصالٌٌن، معقال األوقات من وقت فً كانت التً الالتٌنٌة، أمرٌكا فً ذلك فً بما مكان، كل فً نفسها هً

 الملكٌة الجولة أعقاب فً خصوصا الوهمٌة، ”البولٌسارٌو "بجمهورٌة االعتراف لسحب متتالٌة لمشاهد مسرحا صارت

 .(واألرجنتٌن وبٌرو وتشٌلً والبرازٌل ) بالمنطقة بلدان لخمسة 2004 فً

 والدولٌة، الجهوٌة المنتدٌات فً نهجه ووضوح ورجاله، نسائه ودٌنامٌة قضٌته عدالة على المغرب ٌعتمد ذلك، ولتحقٌق

 .رابح-رابح مقاربة تشجٌع خالل من الهادئ، المحٌط-آسٌا منطقة فً الحال هو كما

 عدد ذلك على ٌشهد كما معتبرة شبكة لدٌها طموحاتها، لتحقٌق الوسائل لنفسها تمنح لكً المملكة، فإن أخرى، وبعبارة

 الزٌارات تبادل )الثنائٌة العالقات مستوى على ناجحة دٌنامٌة جانب إلى العالم، حول المفتوحة والسفارات القنصلٌات

 .الدولٌة والمنظمات المنتدٌات فً وازن وحضور...( الخبراء وتبادل والتدرٌب الدراسٌة والمنح

 للدراسات المغربٌة األكادٌمٌة أسس قد ،2011 عام فً كان، المغرب أن نضٌف أن المهم من الجمٌلة، اللوحة هذه وضمن

 .أكبر بشكل المغرب صورة إبراز منها ٌتوقع والتعاون، الخارجٌة الشؤون لوزارة تابعة مدٌرٌة وهً الدبلوماسٌة،

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

  مٌمونً الحسٌن: بقلم

 


