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من  بالرغم  هذا   املغاربية،  الشعوب 
سياق  يف  املنطقة  عرفتها  التي  التحوالت 
تفلح  مل  حيث  العريب  بالربيع  سمي  ما 
هذه األخرية يف دفع عجلة االتحاد نحو 

االمام مع األسف .
خيارا  املغاريب  االتحاد  بناء  يعترب 
فقد  للمغرب  بالنسبة  اسرتاتيجيا 
مجرد  ليس  فهو  ذلك،  الدستور  كرس 
الوقت  نفس  ويف  انتامء  انه  بل  هدف 
الدبلوماسية  لعمل  اسرتاتيجي  أفــق 
املغرب  التزام  يؤكد  بذلك  وهو  املغربية 
العراقيل   رغم  الوحدوي  اإلطــار  بهذا 
النزاع  خاصة  تواجهه  التي  والصعوبات 
حول الصحراء رغم املقرتح للحكم الذايت  
 – املغربية  الحدود  إغــالق  واستمرار 
التعاون  يف  الجزائر  وتعنت   ، الجزائرية 
و  اإلرهابية  التهديدات  ملواجهة  الثنايئ 
الجرمية املنظمة4 فان املغرب ال زال ينهج 
سياسة اليد املمدودة إىل جارته الرشقية 
بشكل  الجزائر  معها  تتفاعل  أن  أمال 
إيجايب.  وهو يسعى اىل تطوير العالقات 
الكبري  املغرب  اتحاد  اطار  يف  املغاربية 
دور  لتفعيل  املشرتكة  الجهود  ومواصلة 
رشاكة  بناء  بغية  اإلقليمي  التجمع  هذا 
وعسكرية  وامنية  واقتصادية  سياسية 
التي  التحديات  وجه  يف  تقف  إقليمية، 

تواجه دول املنطقة.
الدين  تاج  محمد  الدكتور  حسب 
نحو  توجهات  للمغرب   » ف  الحسيني 
عالقاته  وتتشابك  العامل  من  مناطق  عدة 
املغرب  الخارجية،  السياسة  مستوى  عىل 
يعتربه  الذي  الجهوي  البعد  ميثل  الكبري 
واسرتاتيجيا،  أساسيا  بعدا  دامئا  املغرب 
أي   قبل  الجغرافية  تفرضه  اليشء  هذا 
يشء آخر، فعىل سبيل املثال عندما طلب 
من املغرب االنضامم إىل مجلس التعاون 
عىل  ذلك  عن  املغرب  اعتذر  الخليجي 
أساس أن ارتباطه باملغرب الكبري هو خيار 
اسرتاتيجي، وهذا يؤكد حتى يف الدستور 
الكبري،  املغرب  من  جزء  املغرب  أن  عىل 
كانت  كيفام  يتنازل  لن  فاملغرب  وبالتايل 
إطار  يف  الجهوي  اندماجه  عن  الظروف 

املغرب الكبري5».
االسرتاتيجي  الوضع  بخصوص  أما   
للمغرب، فريى الدكتور محمد تاج الدين 
الحسيني «انه مطوق من طرف الجزائر 
صعبة  مسألة   ، مغلقة  حدود   ») رشقا 
 (» مستقبال  املغريب  لالقتصاد  بالنسبة 
غربا  املتوسط،  األبيض  بالبحر  وشــامال 
التي  مبوريتانيا  وجنوبا  األطليس  باملحيط 
هي حلقة ضعيفة جدا يف حلقة االندماج 
املغاريب، وبالتايل هذا النوع من التطويق 

ينفتح  أن  دامئا  املغرب  عىل  يفرض  كان 
نحو آفاق أخرى ».   

يجد  الصعبة  الوضعية  هذه  إزاء 
عن  يبحث  الن  مضطرا  نفسه  املغرب 
رشاكات جديدة تخرجه من هذا الوضع 
الذي هو فيه وهنا ويأيت الخطاب املليك 
ليؤكد  أبابا  بأديس  اإلفريقية  القمة  أمام 
بالفعل بأن االتحاد املغاريب يحترض، وأنه 
اإلقليمية  التجمعات  اضعف  من  بات 

حول العامل فقد جاء يف الخطاب :
دامئا،  يؤمن  املغرب  ظل  وقد   (...)»
يستمد  أن  يشء،  كل  قبل  ينبغي،  بأنه 
املغاريب. فضائه  يف  االندماج  من  قوته 
اتحاد  شعلة  أن  الواضح،  من  أنه  غري 
املغرب العريب قد انطفأت، يف ظل غياب 
املغاريب،  فالحلم  مشرتك.  مبصري  اإلميان 
يف  الــرواد  جيل  أجله  من  ناضل  الذي 
الخمسينيات من القرن املايض، يتعرض 
األىس،  عىل  يبعث  ومام  للخيانة.  اليوم 
أن االتحاد املغاريب يشكل اليوم، املنطقة 
األقل اندماجا يف القارة اإلفريقية، إن مل 
يكن يف العامل أجمع (...) وإذا مل نتحرك، 
أو نأخذ العربة من التجمعات اإلفريقية 
سينحل  املغاريب  االتحاد  فإن  املجاورة، 
االستجابة  عىل  املزمن  عجزه  بسبب 
معاهدة  حددتها  التي  للطموحات 

1 - تم التوقيع عىل معاهدة تأسيس اتحاد املغرب العريب بتاريخ 1989/02/17 مبدينة مراكش ، ويتألف االتحاد من خمس دول : املغربـ  الجزائرـ  تونسـ  ليبياـ  موريتانيا.
ـ د / عبد العيل حامي الدين ، « املغرب العريب ـ  التفاعالت املحلية واإلقليمية واإلسالمية ، ورقة بحثية منشورة عىل االنرتنت .. ص 2 - د / عادل مساويـ 

3 - د الحسن بوقنطار ، السياسة الخارجية املغربية 2000-2013 ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ، سلسلة « مواضيع الساعة « ، مطبعة املعارف الجديدة،              
الرباط ، الطبعة األوىل 2014ص 82 

4 - مجموعة باحثني ، تنسيق وتقديم الدكتور سعد الدين العثامين ،تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب ، منتدى العالقات العربية والدولية ،ص 128
5 - اقرأ الحوار كامال مع ضيف العدد من مجلة رهانات الدكتور محمد تاج الدين الحسيني. عدد 38. ملف العدد : السياسة الخارجية املغربية ، اية اسرتاتيجية ؟ ص 46 - 60
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إسماعيل الرزاوي

� نحو  � والتوجه المغرىى� إشكالية االندماج المغارىى�
اكات «رابطة أسيان نموذجا» تنويع الرس�

ملف العدد

تقديــــــــم :
املغاريب1   االتحاد  بناء  تجربة  تعترب 
التكامل  مجال  يف  املهمة  التجارب  من 
شامل  منطقة  مستوى  عىل  اإلقليمي 
افريقيا، وقد جاءت محاولة تكوين هذا 
مجموعة  غرار  عىل  اإلقليمي  االتحاد 
من  فبالرغم  أخرى،  عربية  اتحادات  من 
توافر مجموعة من املقومات والخصائص 
لقيام هذا التكتل وقدرته عىل االضطالع 
 . ذلك  انجاز  يف  اخفق  انه  إال  ــأدواره  ب
فطغيان الخالفات السياسية الثنائية من 
جهة ثم املعوقات االقتصادية التي تحول 
دون تحقيق االندماج الحيوي من جهة 
اىل  ويسري  جامدا  اتحادا  جعلته  اخرى 

مزيد من التجزئة2 .
أمام هذا العجز الذي يصيب االتحاد 
سياسة  ينهج  أن  املغرب  فضل  املغاريب، 
ورشاكاته  رشكاءه  تنويع  ترمي  جديدة 
الدولية، وذلك عرب تقوية شبكة عالقاته 
و  الصاعدة  القوى  مع  الثنائية  الدولية 
متعددة األطراف عرب االنخراط والتفاعل 
وتجمعات  تكتالت  مع  مكثف  بشكل 
جهوية من مناطق مختلفة من العامل .. 
فقد اضحى املغرب اليوم، بفضل السياسة 

التي ينهجها جاللة امللك محمد السادس 
يتمتع  ــ جنوب،  إلرساء التعاون جنوب 
مبصداقية كبرية ويحتل مكانة هامة عىل 
الصعيد الدويل، مكنته من أن يكون أول 
دول  منظمة  لدى  معتمد  إفريقي  بلد 
رشق البحر الكاريبي، وأن يحظى بصفة 
ألمريكا  التكامل  نظام  يف  مراقب  عضو 
الوسطى (سيكا)، ومبجموعة دول أمريكا 
إىل  انضاممه  ومن  والكاريبي،  الالتينية 
معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول 

جنوب رشق آسيا (آسيان)
من  سنحاول  سبق  ما  عىل  تأسيسا 
عىل  الضوء  تسليط  الورقة  هذه  خالل 
الجديدة  الخارجية  املغرب  سياسة 
فضاء  األسيوي  الرشق  من  اتخذت  التي 
وأهميته  لديناميته  نظرا  لنشاطها 
الكربى  والجيواقتصادية  الجيوسياسية 
آخذين من رابطة تجمع األسيان منوذجا 
للدراسة، وذلك ملا تتمتع به هذه األخرية 

من مقومات و مؤهالت مهمة.
المحور اال�ول : مأزق االتحاد 

� و توجه المغرب  المغارىى�
اكات. نحو تنويع الرس�

قد يبدو واضحا للعيان انه بعد مرور 

االتحاد  تأسيس  عىل  سنة   28 من  اكرث 
شيئا  يحقق  مل  األخري  هذا  أن  املغاريب 
من  مجموعة  اىل  بالنظر  اآلن  لحدود 
املشاكل التي ال زالت تحول دون اقالعه، 
وبالتايل فتبعات هذا الجمود تكلف دول 
من  االتحاد  هذا  يظل  إذ  غاليا،  االتحاد 
هذا  وجراء  العامل،  عرب  التكتالت  أضعف 
عىل  مرغام  نفسه  املغرب  يجد  الوضع 
عىل  للحفاظ  أخرى  بدائل  عن  البحث 

مصالحه.
 � المغارىى� االندماج  :إشكالية  أوال 

وانعكاسها عىل المغرب.
اختيارا  ــاريب  ــغ امل البعد  يشكل 
املغرب  دول  لكل  بالنسبة  اسرتاتيجيا 
فصلت  تناولته  التي  فالكتابات   ، الكبري 
يف املنافع والتي قد مينحها ألطرافه ، لكن 
املعوقات وسوء الفهم حال دون تفعيل 
الذي  الثنايئ  بني  وخاصة  االتحاد،  هذا 
ميثل حجره األساس  وعموده الفقري اال 
وهو الثنايئ املغريب الجزائري ، حيث اثرت 
العالقات السلبية بني املغرب والجزائر يف 
كبري  بشكل  عطلت  و  البناء  هذا   بلورة 
من حركتيه حيث ظل عاجزا طوال فرتة 
املنشودة3   أهدافه  تحقيق  عن  تأسيسه 
انتظارات  و  لتطلعات  االستجابة  و 

دراسات2

دراسات

طالب باحث



9
مجلـة رهانـات

العـدد 44 - 2018

ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

من  بالرغم  هذا   املغاربية،  الشعوب 
سياق  يف  املنطقة  عرفتها  التي  التحوالت 
تفلح  مل  حيث  العريب  بالربيع  سمي  ما 
هذه األخرية يف دفع عجلة االتحاد نحو 

االمام مع األسف .
خيارا  املغاريب  االتحاد  بناء  يعترب 
فقد  للمغرب  بالنسبة  اسرتاتيجيا 
مجرد  ليس  فهو  ذلك،  الدستور  كرس 
الوقت  نفس  ويف  انتامء  انه  بل  هدف 
الدبلوماسية  لعمل  اسرتاتيجي  أفــق 
املغرب  التزام  يؤكد  بذلك  وهو  املغربية 
العراقيل   رغم  الوحدوي  اإلطــار  بهذا 
النزاع  خاصة  تواجهه  التي  والصعوبات 
حول الصحراء رغم املقرتح للحكم الذايت  
 – املغربية  الحدود  إغــالق  واستمرار 
التعاون  يف  الجزائر  وتعنت   ، الجزائرية 
و  اإلرهابية  التهديدات  ملواجهة  الثنايئ 
الجرمية املنظمة4 فان املغرب ال زال ينهج 
سياسة اليد املمدودة إىل جارته الرشقية 
بشكل  الجزائر  معها  تتفاعل  أن  أمال 
إيجايب.  وهو يسعى اىل تطوير العالقات 
الكبري  املغرب  اتحاد  اطار  يف  املغاربية 
دور  لتفعيل  املشرتكة  الجهود  ومواصلة 
رشاكة  بناء  بغية  اإلقليمي  التجمع  هذا 
وعسكرية  وامنية  واقتصادية  سياسية 
التي  التحديات  وجه  يف  تقف  إقليمية، 

تواجه دول املنطقة.
الدين  تاج  محمد  الدكتور  حسب 
نحو  توجهات  للمغرب   » ف  الحسيني 
عالقاته  وتتشابك  العامل  من  مناطق  عدة 
املغرب  الخارجية،  السياسة  مستوى  عىل 
يعتربه  الذي  الجهوي  البعد  ميثل  الكبري 
واسرتاتيجيا،  أساسيا  بعدا  دامئا  املغرب 
أي   قبل  الجغرافية  تفرضه  اليشء  هذا 
يشء آخر، فعىل سبيل املثال عندما طلب 
من املغرب االنضامم إىل مجلس التعاون 
عىل  ذلك  عن  املغرب  اعتذر  الخليجي 
أساس أن ارتباطه باملغرب الكبري هو خيار 
اسرتاتيجي، وهذا يؤكد حتى يف الدستور 
الكبري،  املغرب  من  جزء  املغرب  أن  عىل 
كانت  كيفام  يتنازل  لن  فاملغرب  وبالتايل 
إطار  يف  الجهوي  اندماجه  عن  الظروف 

املغرب الكبري5».
االسرتاتيجي  الوضع  بخصوص  أما   
للمغرب، فريى الدكتور محمد تاج الدين 
الحسيني «انه مطوق من طرف الجزائر 
صعبة  مسألة   ، مغلقة  حدود   ») رشقا 
 (» مستقبال  املغريب  لالقتصاد  بالنسبة 
غربا  املتوسط،  األبيض  بالبحر  وشــامال 
التي  مبوريتانيا  وجنوبا  األطليس  باملحيط 
هي حلقة ضعيفة جدا يف حلقة االندماج 
املغاريب، وبالتايل هذا النوع من التطويق 

ينفتح  أن  دامئا  املغرب  عىل  يفرض  كان 
نحو آفاق أخرى ».   

يجد  الصعبة  الوضعية  هذه  إزاء 
عن  يبحث  الن  مضطرا  نفسه  املغرب 
رشاكات جديدة تخرجه من هذا الوضع 
الذي هو فيه وهنا ويأيت الخطاب املليك 
ليؤكد  أبابا  بأديس  اإلفريقية  القمة  أمام 
بالفعل بأن االتحاد املغاريب يحترض، وأنه 
اإلقليمية  التجمعات  اضعف  من  بات 

حول العامل فقد جاء يف الخطاب :
دامئا،  يؤمن  املغرب  ظل  وقد   (...)»
يستمد  أن  يشء،  كل  قبل  ينبغي،  بأنه 
املغاريب. فضائه  يف  االندماج  من  قوته 
اتحاد  شعلة  أن  الواضح،  من  أنه  غري 
املغرب العريب قد انطفأت، يف ظل غياب 
املغاريب،  فالحلم  مشرتك.  مبصري  اإلميان 
يف  الــرواد  جيل  أجله  من  ناضل  الذي 
الخمسينيات من القرن املايض، يتعرض 
األىس،  عىل  يبعث  ومام  للخيانة.  اليوم 
أن االتحاد املغاريب يشكل اليوم، املنطقة 
األقل اندماجا يف القارة اإلفريقية، إن مل 
يكن يف العامل أجمع (...) وإذا مل نتحرك، 
أو نأخذ العربة من التجمعات اإلفريقية 
سينحل  املغاريب  االتحاد  فإن  املجاورة، 
االستجابة  عىل  املزمن  عجزه  بسبب 
معاهدة  حددتها  التي  للطموحات 

1 - تم التوقيع عىل معاهدة تأسيس اتحاد املغرب العريب بتاريخ 1989/02/17 مبدينة مراكش ، ويتألف االتحاد من خمس دول : املغربـ  الجزائرـ  تونسـ  ليبياـ  موريتانيا.
ـ د / عبد العيل حامي الدين ، « املغرب العريب ـ  التفاعالت املحلية واإلقليمية واإلسالمية ، ورقة بحثية منشورة عىل االنرتنت .. ص 2 - د / عادل مساويـ 

3 - د الحسن بوقنطار ، السياسة الخارجية املغربية 2000-2013 ، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ، سلسلة « مواضيع الساعة « ، مطبعة املعارف الجديدة،              
الرباط ، الطبعة األوىل 2014ص 82 

4 - مجموعة باحثني ، تنسيق وتقديم الدكتور سعد الدين العثامين ،تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب ، منتدى العالقات العربية والدولية ،ص 128
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خلت  سنة  منذ 28  التأسيسية،  مراكش 
.6«(...)

تنويع  سياسة  و  :المغرب  ثانيا   
اكات. الرس�

الذي  الجمود  من  الحالة  هذه  أمام 
املغرب  يجد  مل  املغاريب،  االتحاد  يعرفها 
تنويع  ترمي  اسرتاتيجية  نهج  سوى  بدا 
عنوانا  التوجه  هذا  من  اخذا  رشاكاته 
املرحلة  يف  الخارجية  لسياسته  عريضا 
االنخراط  عرب  وذلك  واملستقبلية  االنية 
الفعال مع مجموعة  التكتالت الجهوية 

الوازنة يف العامل.
االتجاه  هذا  يف  بالفعل  تحرك  قد 
عندما تقدم مؤخرا بشكل رسمي بطلب 
لدول  االقتصادية  للمجموعة  االنضامم7 
الجديدة  فالسياسة  افريقيا8.  غــرب 
الرشاكات  تنويع  يف  املتمثلة  للمغرب 
هي السمة البارزة يف السياسة الخارجية 
امام  امللك  جاللة  خطاب  ولعل  مؤخرا. 
بالرياض  املغربية  ـــ  الخليجية  القمة 
هذا  يف  قدما  امليض  عن  واضح  لتعبري 

التوجه حيث جاء يف الخطاب :
رغم  فاملغرب  جهته  ومــن   (...)»
عالقاته  عــىل  الــحــفــاظ  عــىل  حــرصــه 
يف  توجه  قد  حلفائه،  مع  االسرتاتيجية 
األشهر األخرية نحو تنويع رشاكاته، سواء 
االسرتاتيجي  أو  السيايس  املستوى  عىل 
تندرج  اإلطار،  هذا  ويف  االقتصادي.  أو 
الشهر  خالل  روسيا  اىل  الناجحة  زيارتنا 
بعالقاتنا  باالرتقاء  متيزت  والتي  املايض، 
اىل رشاكة اسرتاتيجية معمقة ، والتوقيع 
من  العديد  يف  مهيكلة  اتفاقيات 
إلطالق  نتوجه  كام   . الحيوية  املجاالت 

الهند  من  كل  مع  اسرتاتيجية  رشاكات 
وجمهورية الصني الشعبية التي سنقوم 
قريبا، ان شاء الله ، بزيارة رسمية اليها 

9. «(...)
املليك،  الخطاب  مضامني  مع  تالزما 
رسمية  بزيارات  مؤخرا  امللك  جاللة  قام 
الصاعدة  ـــدول  ال مــن  مجموعة  إىل 
كالزيارة  األسيوية  املنطقة  يف  والوازنة 
امللكية إىل الهند10 وذلك يف إطار أشغال 
املنتدى الثالث لقمة الهند ــ إفريقيا11( 
إىل  الرسمية  زيارته  ثم  أكتوبر2015) 
 ،(2016 ــارس  م االتــحــاديــة12(  روسيا 
ماي   )13 الشعبية  الصني  فجمهورية 
2016). ومتاشيا مع سياسة االنفتاح عىل 
تطوير  عىل  املغرب  عمل  هذه،  العامل 
واملؤسسات  املنظامت  مــع  عالقاته 
االنفتاح  وميثل   ، والدولية  اإلقليمية 
قد  منوذجا  االسيوية  القارة  عىل  املغريب 
أمريكا  من  ميتد  عريض  لخط  يؤسس 
الوسطى  واسيا  اسيا  اقىص  اىل  الجنوبية 

وأسرتاليا 14.
ثالثا :دينامية المنطقة االسيوية : 

صعود مستمر.
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بأهمية  تحظى  باتت  اليوم  اآلسيوية 
وكذا  الجيوسيايس،  املنظور  من  قصوى 
منطقة  تعترب  حيث  الجيواقتصادي، 
اإلسرتاتيجية  املناطق  من  أسيا  رشق 
كالصني،  صاعدة  دوال  وهي  العامل،  يف 

الكثريين  حسب  فهي  كوريا،  اليابان، 
مثة  أن  يرون  فهؤالء   . اسرتاتيجي  خيار 
بهذه  التبلور  يف  آخذا  إقليميا  نظاما 
االقتصادي  املستوى  عىل  سواء  املنطقة 
واالسرتاتيجي. ولعل هذا الصعود يفرس 
تحول القوى الصناعية الغربية نحو بناء 
من  غريها  أو  الدول  هذه  مع  العالقات 
دول آسيا يف إطار العديد من التجمعات 
مثل « منتدى التعاون االقتصادي لدول 
الذي   APEC الهادي  املحيط  آسيا- 
القمة  ومؤمتر   »  1989 سنة  تأسس 

.«ASEM 15 األورويب اآلسيوي
إن رسعة تحول مراكز القوة يف العامل 
تجمعات   وظهور  االقتصادية  األزمة  إثر 
إقليمية والتي من بينها اتفاقية الرشاكة 
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 Trans-Pacific Strategic Economic
املتفاوض   Partnership Agreement
عليها حاليا  تشكل العديد من العنارص 
قوية  شحنة  األسيوي  الفضاء  متنح  التي 
اسرتاتيجية. لقد باتت آسيا - التي تعترب 
متثل   - البسيطة  عىل  سكاين  تجمع  أكرب 
لالقتصاد  رئيسيا   جديدا  قطبا  اليوم 
من   35  % بنسبة    وذلـــك   الـــدويل 
أصبحت  كام   ،PIB الخام  املحيل  الناتج 
 35  % و   العاملية   ثلثالتجارة  تشكل 
املبارشة  الخارجية   االستثامرات  من 
الدويل  النقد  الصندوق  لتقارير   تبعا 
للتجارة    العاملية  واملنظمة     FMI
OMC و مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و 
بحوايل  التنمية  CNUCED.وستساهم 
مركز  حسب  العاملية  الرثوة  من    55%
الدولية  لألخبار  املستقبلية  الدراسات 
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ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

 .CEPII
االقتصادية  الدينامية  أخذت وترية  
يف املجال األسيوي تتسارع بفضل تصاعد 
يف  متميزا  مكانا  وأخذها  الصني  قوة 
مؤسسات  فحسب   ، ــدويل17  ال النسق 
قوة  اول  الــصــني  ستصبح   ، التوقع 
اقتصادية عاملية يف سنة 2040  متبوعة 
االمريكية  املتحدة  بالواليات  التوايل  عىل 

ثقل  مركز  رسيعا  سينتقل  حيث  والهند 
وسيكون  الرشق  نحو  العاملي  االقتصاد 

القرن ال 21 قرنا اسيويا بامتياز. 18
دينامية  األكرث  آسيا «املنطقة  تعترب 
يف  املتزايد  تأثريها  ولها   (..) العامل»  يف 
االقتصاد العاملي»19 .  كام رصحت بذلك 
مديرة صندوق النقد الدويل « كريستني 
الغارد «.  ويف نفس االتجاه يرى األستاذ 

يل  معهد   » عميد  محبوباين»   «كيشور 
 » سنغافورة  يف  العامة  للسياسة  كوان 
انه يف التاريخ الحديث ، هيمنت أوروبا 
عىل  املتحدة  ــات  ــوالي وال ــايض  امل عىل 
الحارض. فيام ستكون آسيا هي املهيمنة 
القوة  عىل  أساسا  اعتامدا  املستقبل  عىل 
رشق  منطقة  تعرفها  التي  االقتصادية 

آسيا».

6 - للالطالع عىل نص الخطاب امللك محمد السادس امام القمة االفريقية بأديس ابابا كامال ، املرجو تصفح موقع البوابة االلكرتونية للمملكة املغربية ، قسم الخطب واألنشطة 
www.maroc.ma .امللكية

7 -  لإلشارة فقد وافقت دول املجموعة االقتصادية لغرب افريقيا مبدئيا عىل الطلب املغريب لالنضامم اليها ذلك خالل القمة التي عقدتها املجموعة بتاريخ 04 يونيو 2017 
مبرنوفيا...

 8 - تضم املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا التي تأسست يف عام 1978 ، 15 دولة هي البنني وبوركينا فاسو والرأس األخرض و الكوديفوار و غامبيا وغانا وغينيا بيساو 
وليربيا ومايل والنيجر ونيجرييا والسنغال وسرياليون والتوغو ..

www.maroc.ma 9 - لقراءة نص الخطاب املليك  كامالامام القمة الخليجيةـ  املغربية بالرياض ، تصفح موقع البوابة االلكرتونية للمملكة املغربية
10 - تعود العالقات املغربية الهندية اىل القرن الرابع عرش حينام زار ابن بطوطة الهند ، ومتثل كتاباته يف تلك الفرتة وثيقة ومصدرا تاريخية ذا أهمية كبرية ، وخالل التاريخ 
املعارص كان موقف الهند من رغبة املغرب يف التحرر الفرنيس موقفا داعام ومساندا ، ومبجرد ما حصل املغرب عىل استقالله سنة 1956 سارعت الهند اىل االعرتاف به وتم إقامة 

العالقات الدبلوماسية بني البلدين سنة 1957.
11 - كانت القمة األوىل  الهنديةـ  االفريقية قد عقدت بنيودلهي عام 2008 ، واستضافت اديس ابابا القمة الثانية يف عام 2011 .. اما القمة الثالثة فقد بنيودلهي يف أكتوبر 2015 

.. للمزيد من املعطيات حول اشغال القمة الهنديةـ  االفريقية الثالثة ..االطالع عىل ..
INDIA-AFRICA FORUM SUMMIT, Reinvigorated Partnership – Shared Vision- ????

http://mea.gov.in/india-africa-forum-summit-2015/index.html
12 - أوىل االتصاالت الرسمية بني املغرب وروسيا تعود اىل 1778 حينام قام السلطان محمد بن عبد الله وامرباطورة روسيا كاثرين الثانية بابرام صفقات تجارية بني البلدين.

13 -جذور العالقات املغربية الصينية تاريخية تعود اىل العصور الوسطى وبالتحديد اىل سنة 1336 حني زار الصيني وان دايوان املغرب يف حني كان الرحالة ابن بطوطة يف زيارة 
اىل الصني سنة 1345 ، اما بخصوص العالقات الدبلوماسية فقد أقيمت بصفة رسمية سنة 1958.

14 - مجموعة باحثني ، تجربة اإلصالح الدستوري باملغرب ،مرجع سابق ، ص
15 -محمد اعلون ، محددات السياسة الخارجية املغربية تجاه بلدان رشق اسيا ، منوذج جمهورية الصني الشعبية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة ، كلية الحقوق 

بسال ، السنة الجامعية 2008 2009 ، ص 18
16 - هو اتفاق تجارة حرة متعدد األطراف يهدف اىل زيادة تحرر اقتصاديات منطقة اسيا واملحيط الهادئ ، ويضم 11 دولة وهي : الواليات املتحدة االمريكيةـ  كنداـ  اسرتالياـ  

https://ar.wikipedia.org سنغافورةـ  برونايـ  تشييلـ  بريوـ املكسيك .. للمزيد من التفاصيل حول هذه االتفاقية فيتنامـ  نيوزيلنداـ  ماليزياـ 
17 - « Rapport Stratégique 2016 ,Panorama du Maroc dans le Monde , Les relations internationales du Royaume «  ,IRES ,P 100.

18 - توفيق ملني و انيسة االزرق ، 50عاما من التنمية البرشية باملغرب وافاق 2025 ، تقرير حول افاق عام 2025 من اجل تنمية برشية مرتفعة ، الذكرى الخمسينية 
لالستقالل..ص 20 

http://www. .. 2016 19 -كريستني الغاردمديرة صندوق النقد الدويل ، آسيا األكرث دينامية يف العامل .. لقراءة الخرب االطالع عىل املوقع االلكرتوين ، نرش بتاريخ 12 مارس
alshahedpress.net/arabic/news-8923.htm  آخر زيارة 28 يونيو 2016 

الهوامش

دراسات4
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ما يعزز هذا االعتقاد أيضا حديث 
سينغ  «مامنوهان  الهندي  الوزراء  رئيس 
القرن  يف  أهمية  األكرث  التطور  إن   »  :  »
آسيا  صعود  سيكون  والعرشين  الحادي 
إليها  تستند  التي  األساسية  والحجة 
االقتصادي  النمو  هي  السابقة  الفرضية 
مع  آسيا  من  ــواء  ألج النظري  املنقطع 
الجنوبية  وكوريا   ، أوال  اآلسيوية  النمور 
، تايوان هونغ كونغ وسنغافورة ، واآلن 
ثم   ، الخصوص  وجه  عىل  والهند  الصني 
اليابان  العمالقة  االقتصادية  القوة  إن 
تبدو وكأنها تستأنف اآلن مسرية تقدمها 

من جديد» .20
قارة  من  هناك  ليس  الــواقــع  يف 
اتسعت وتوطدت فيها مجاالت التعاون 
االقتصادية  قنواته  مبختلف  اإلقليمي 
شهدته  مثلام  واألمنية،  والعسكرية 
العديد  منها  انبثقت  التي  آسيا  قــارة 
والعسكرية  السياسية  التكتالت  من 
ومنظمة  االنحياز،  عدم  بكتلة  ابتداء 
ومجموعة  اسبيا  رشق  جنوب  حلف 
آسيا  جنوب  ورابطة  الصني،  زائــد   77
جنوب  دول  رابطة  و  اإلقليمي،  للتعاون 
آسيان  عليها  يطلق  التي  آسيا  رشق 
باإلنكليزية  السمها  اختصارا   ASEAN
 Association of South East Asian

Nations.   21

� : المغرب  المحورالثاىى�
ورابطة اسيان: عالقات 

واعدة
إقليمية  قوة  األسيان  رابطة  تشكل 
سياسية ، اقتصادية وثقافية وبرشية كذلك 

يف منطقة رشق اسيا ، حيث تسعى القوى 
الكربى اليوم يف الدخول معها يف عالقات 
، واملغرب بصفته بلدا ناشئا يتوجه اليوم 
نحو تعزيز انخراطه مع التكتالت الجهوية 

الواعدة شأن ذلك رابطة األسيان. 
أوال : رابطة اال�سيان .

وقيام  الباردة  الحرب  انتهاء  بعد 
التجمعات االقتصادية واإلقليمية القوية 
، والسيام بعد أن انتقل االتحاد األورويب 
 ، ماسرتيخت  بعد  متقدمة  مرحلة  إىل 
االستجابة  رضورة  آسيان  رابطة  أدركت 
إىل املتغريات التي يشهدها العامل ، حيث 
أضحى التعاون االقتصادي حجر الزاوية 

يف العالقات الدولية.22
 4.4 مساحة  آسيان  مجموعة  تغطي 
مليون كيلومرت مربع ، مبا يعادل ٪3 من 
تغطي  والتي   ، لألرايض  الكلية  املساحة 
املياه اإلقليمية للدول األعضاء يف الرابطة 
األعضاء  ــدول  ال سكان  عــدد  ويبلغ   ،
 ، نسمة   617،000،000 حوايل  مجتمعة 

أي ٪8.8 من سكان العامل . ويف عام 2012 
االسمي  اإلجــاميل  املحيل  الناتج  مني   ،
من 2.3  أكرث  إىل  املنظمة  أعضاء  لجميع 
تريليون دوالر ، حيث كانت آسيان كيان 
السابعة  املرتبة  تحتل  وأصبحت   ، واحد 
الواليات  بعد   ، العامل  يف  اقتصاد  كأكرب 
 ، وأملانيا   ، واليابان  والصني  املتحدة 

وفرنسا ، واململكة املتحدة.
االقتصادية  التكتالت  لظهور  وكان 
األسيان  رابطة  بظهور  عالقة  العمالقة 
املتغريات   من  مجموعة  املت  حيث 
جنوب  منطقة  يف  والعاملية  اإلقليمية 
املايض  القرن  ستينات  يف  اسيا  رشق 
االقتصادية  التكتالت  من  عدد  وظهور 
بروزها  و  األسيان  رابطة  نشأة  العمالقة 
الساحة  يف  متنامية  اقتصادية  كقوة 
العاملية كتجمع يأمل بان تكون له كلمة 
يف ومنافسة التكتالت االقتصادية األخرى 

كاالتحاد األورويب.
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شكل التوقيع عىل املعاهدة الخاصة 
اسيا         رشقي  جنويب  أمم  رابطة  بإنشاء 
( أسيان ) يف أغسطس 1967  االنطالقة 
اقتصادي  كتجمع  التجمع  لهذا  الفعلية 
يروم مواجهة التهديد الشيوعي يف جنوب 
املؤسسة  الــدول  ضمت  و  اسيا  رشقي 
اندونيسيا  مــن  كــل  الــوقــت  ــك  ذل يف 
وفيتنام  وسنغافورة  والفلبني  وماليزيا 
والتحقت بهم سلطة بروناي عام 1984  
عام  وميامنار  والوس    1995 وفيتنامعام 
1997  و كمبوديا 1999  وظلت األسيان 
طريقها  شقت  ان  اىل  الفاعلية  محدودة 
نحو تحقيق املزيد من الفاعلية والنجاعة 
وهو  والــدويل  اإلقليمي  املستويني  عىل 
بايل  اجتامع  يف  بالفعل  لها  تحقق  ما 
اندونيسيا عام 1976  بحضور رؤساء دول 
ويف  املؤسسة  الخمس  الدول  حكومات 
  1977 عام  كواالملبور  يف  الثاين  االجتامع 
منعطفا  االجتامعان  هذان  شكل  حيث 
فرضت  فقد  الرابطة  تاريخ  يف  حاسام 
عىل  نفسها  األمنية  و  السياسية  القضايا 

هذين االجتامعني.
التحول  بدأ  التسعينات  بداية  ومع 
املؤسسات،  من  مهمة  شبكة  انشاء  نحو 
يناير    28 بتاريخ  تم  فقد  اقتصاديا 
1992  تم التوقيع عىل اعالن سنغافورة 

لدول  الحرة  للتجارة  منطقة  إلنشاء 
تخفيض  اىل  خاللها   من  تسعى  األسيان 
يف  الصفر  حدود  اىل  الجمركية  التعريفة 
التجارة  تحرير  أهدافها  وتشمل  املائة 
الحواجز  واسقاط  األسيان  منطقة  يف 
الجمركية ناهيك عن جذب االستثامرات 
مجموعة  مع  الرابطة  وتكييف  األجنبية 
وشهد  والدولية  االقتصادية  األوضاع  من 
عام 2000 توقيع اتفاقية منظمة التجارة 
العاملية ومبوجب هذه االتفاقية ستعمل 
الرابطة عىل إزالة جميع الرسوم الجمركية 
اتصاالت  وتطوير  التقنية  السلع  عىل 
التجارة  زيــادة  ويف  الرسيعة  االنرتنت 

االلكرتونية للدول األعضاء.
باملوازاة مع الطفرة االقتصادية التي 
شهد  فقد  األسيان  رابطة  دول  حققتها 
ملفتا  تطورا  واألمني  السيايس  التنسيق 
امني   منتدى  عقد  تم  عندما  ــك  وذل
بتايالند وتم التطرق اىل مجموعة القضايا 
وانتشار  الصواريخ  كصناعة  الهامة 
املحيط  يف  والرصاعات  النووية  األسلحة 
الهندي ، كام متت مناقشة قضايا رصاعية 
امنية وقد شارك يف هذا املنتدى باإلضافة  
الهند  مثل  أخرى  دول  الرابطة  دول  اىل 

والصني وكوريا الجنوبية وأسرتاليا.

ميكن اجامل مبادئ رابطة األسيان يف 
اربع وهي :

السلمية  بالطرق  املنازعات  حل   : أ 
وعدم اللجوء اىل استخدام القوة بني دول 

الرابطة.
عضو  دولة  كل  استقالل  احرتام  ب : 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألية 

دولة.
اإلقليمي  االمن  وتعزيز  حامية   : ج 
عن  خارجي  تهديد  أي  ودفع  للرابطة 
دول  بني  العسكري  التعاون  طريق 

الرابطة.
العسكري  الــتــدخــل  رفـــض   : د 
يف  رصاعــات  نشوب  حالة  يف  األجنبي 

املنطقة.
يف  للعضوية  جديدة  اشكال  وظهرت 
الكاملة  العضوية  جانب  فإىل  األسيان 
هناك أيضا العضو املراقب و حضور دويل 
او ممثلني عن منظامت إقليمية ودولية 
وللحوار  جانب  من  وللرشاكة  للمشورة 
جانب  من  القطاعي  والحوار  الكامل 
منطقة  يف  الثقة  بناء  اجل  ومن  اخر 
الدبلوماسية  وتطوير  الباسفيك  اسيا 

الوقائية.

20 - املستقبل العريب ،حلقة نقاشية ، الصعود اآلسيوي والرتاجع األمرييك يف الرشق األوسط ، مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت  ، 22 ماي 2013 ، ص 96
21 - د هدى ميتيكس ، السيد صدقي عابدين ، العالقات العربية اآلسيوية ، مركز الدراسات اآلسيوية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2005 ص 34

22 - د سامي عبد الله خصاونة ، العالقات العربيةـ  اآلسيوية «نحو مستقبل مرشق « الجامعة األردنية ، األردن عامن 2003 ص 425 
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شكل التوقيع عىل املعاهدة الخاصة 
اسيا         رشقي  جنويب  أمم  رابطة  بإنشاء 
( أسيان ) يف أغسطس 1967  االنطالقة 
اقتصادي  كتجمع  التجمع  لهذا  الفعلية 
يروم مواجهة التهديد الشيوعي يف جنوب 
املؤسسة  الــدول  ضمت  و  اسيا  رشقي 
اندونيسيا  مــن  كــل  الــوقــت  ــك  ذل يف 
وفيتنام  وسنغافورة  والفلبني  وماليزيا 
والتحقت بهم سلطة بروناي عام 1984  
عام  وميامنار  والوس    1995 وفيتنامعام 
1997  و كمبوديا 1999  وظلت األسيان 
طريقها  شقت  ان  اىل  الفاعلية  محدودة 
نحو تحقيق املزيد من الفاعلية والنجاعة 
وهو  والــدويل  اإلقليمي  املستويني  عىل 
بايل  اجتامع  يف  بالفعل  لها  تحقق  ما 
اندونيسيا عام 1976  بحضور رؤساء دول 
ويف  املؤسسة  الخمس  الدول  حكومات 
  1977 عام  كواالملبور  يف  الثاين  االجتامع 
منعطفا  االجتامعان  هذان  شكل  حيث 
فرضت  فقد  الرابطة  تاريخ  يف  حاسام 
عىل  نفسها  األمنية  و  السياسية  القضايا 

هذين االجتامعني.
التحول  بدأ  التسعينات  بداية  ومع 
املؤسسات،  من  مهمة  شبكة  انشاء  نحو 
يناير    28 بتاريخ  تم  فقد  اقتصاديا 
1992  تم التوقيع عىل اعالن سنغافورة 

لدول  الحرة  للتجارة  منطقة  إلنشاء 
تخفيض  اىل  خاللها   من  تسعى  األسيان 
يف  الصفر  حدود  اىل  الجمركية  التعريفة 
التجارة  تحرير  أهدافها  وتشمل  املائة 
الحواجز  واسقاط  األسيان  منطقة  يف 
الجمركية ناهيك عن جذب االستثامرات 
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التجارة  زيــادة  ويف  الرسيعة  االنرتنت 

االلكرتونية للدول األعضاء.
باملوازاة مع الطفرة االقتصادية التي 
شهد  فقد  األسيان  رابطة  دول  حققتها 
ملفتا  تطورا  واألمني  السيايس  التنسيق 
امني   منتدى  عقد  تم  عندما  ــك  وذل
بتايالند وتم التطرق اىل مجموعة القضايا 
وانتشار  الصواريخ  كصناعة  الهامة 
املحيط  يف  والرصاعات  النووية  األسلحة 
الهندي ، كام متت مناقشة قضايا رصاعية 
امنية وقد شارك يف هذا املنتدى باإلضافة  
الهند  مثل  أخرى  دول  الرابطة  دول  اىل 

والصني وكوريا الجنوبية وأسرتاليا.

ميكن اجامل مبادئ رابطة األسيان يف 
اربع وهي :

السلمية  بالطرق  املنازعات  حل   : أ 
وعدم اللجوء اىل استخدام القوة بني دول 

الرابطة.
عضو  دولة  كل  استقالل  احرتام  ب : 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألية 

دولة.
اإلقليمي  االمن  وتعزيز  حامية   : ج 
عن  خارجي  تهديد  أي  ودفع  للرابطة 
دول  بني  العسكري  التعاون  طريق 

الرابطة.
العسكري  الــتــدخــل  رفـــض   : د 
يف  رصاعــات  نشوب  حالة  يف  األجنبي 

املنطقة.
يف  للعضوية  جديدة  اشكال  وظهرت 
الكاملة  العضوية  جانب  فإىل  األسيان 
هناك أيضا العضو املراقب و حضور دويل 
او ممثلني عن منظامت إقليمية ودولية 
وللحوار  جانب  من  وللرشاكة  للمشورة 
جانب  من  القطاعي  والحوار  الكامل 
منطقة  يف  الثقة  بناء  اجل  ومن  اخر 
الدبلوماسية  وتطوير  الباسفيك  اسيا 

الوقائية.
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مجموعة  تحقيق  اىل  الرابطة  تهدف 
مختلف  يف  والغايات  األهـــداف  من 
او  األمنية   ، السياسية  سواء  املجاالت 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية 

..
ــان  األســي منظمة  وضــعــت  وقـــد 
تحقيق  بهدف  اقتصادية  اسرتاتيجية 
تستند  شاملة  اقتصادية  وتنمية  اقالع 

اىل:
أ : تحقيق مبدأ التخصص يف الصناعة 
بني  التنافس  عملية  عىل  القضاء  بهدف 
وقدرات  إلمكانات  وفقا  األعضاء  الدول 
للفلبني  خصص  نجد  فمثال   ، دولة  كل 
سنغافورة  و  النحاس  انتاج  مــرشوع 
الكبدي  االلتهاب  مصل  انتاج  مرشوع 

وتايالند مرشوع انتاج الصودا.
ب : اتفاقية األفضلية التجارية 

وضع  تم   : الصناعي  التكامل   : ج 
عددا  لتشمل  الصناعي  للتكامل  خطة 
مرشوعات  ابرزها  من  املرشوعات  من 
االتصال  ومعدات  السيارات  صناعة 

والسامد
د : الحرص عىل االحرتام الكامل لحكم 
اإلقليم  دول  بني  العالقات  يف  القانون 
املتحدة  األمم  ميثاق  مببادئ  االلتزام  و 
وذلك من اجل تدعيم السالم واالستقرار 

يف إقليم جنوب رشقي اسيا. 
التعاونية  األنشطة  تشجيع   : و 
واملساعدات املتبادلة يف القضايا الخاصة 
باملصالح املشرتكة يف املجاالت االقتصادية 

و االجتامعية والثقافية والفنية و العملية 
واإلدارية.

مجاالت  يف  املساعدات  تباذل  ز: 
واملهنية  العلمية  والبحوث  التدريب 

والفنية واإلدارية .
فعالية  اكرث  مشاركة  تحقيق   : ح 
الزراعية  للمواد  األمثل  االستخدام  يف 
نطاق  وتوسيع  الصناعية  واملنتجات 
التجارة البينية ودراسة مشكالت التجارة 
الدولية للسلع وتحسني سبل النقل ورفع 

مستوى املعيشة.
الخاصة  ــدراســات  ال تشجيع   : ط 

بإقليم جنوب رشقي اسيا.
من  عالية  درجة  عىل  الحفاظ   : ي 
الدولية  املنظامت  مع  اإليجايب  التعاون 

واإلقليمية القامئة.

متعددة  أجهزة  عىل  رابطة  تتوفر 
ومتنوعة ميكن ذكرها يف االيت :

كل  تعقد   : القمة  مؤمترات  ـ  أ 
العليا  السلطة  وهي   ، سنوات  ثالث 
الدول  رؤساء  وتضم  األسيان  لرابطة 

والحكومات يف الدول األعضاء.
تجتمع   ، الوزارية  املؤمترات  ـ  ب 
شهريا وتضم وزراء الشؤون الخارجية 
..ويجتمع وزراء االقتصاد واملالية كلام 

اقتضت الحاجة.
كل  تجتمع   : الدامئة  اللجنة  ـ  ج 
الشؤون  وزيــر  من  وتتكون  شهرين 
وسفراء  املضيفة  للدول  الخارجية 

الدول األعضاء.
انشاؤها  تم   : العامة  األمانة  ـ  د 

ويختار    1976 عام  جاكرتا  قمة  يف 
امينها العام بشكل دوري من األعضاء 
ثالث  كل  االبجدي  الرتتيب  حسب 

سنوات.
لجان  خمس  وهناك  اللجان  ـ  هـ 
والغابات  والزراعة  الغذاء  لجنة  وهي 
ولجنة التمويل والبنوك ولجنة الصناعة 

ولجنة الطاقة ولجنة النقل .
ــتــطــور األهــــداف  ـــان ل ـــد ك وق
تطوير  يف  دور  الحاصلة  واملتغريات 
انشاء  فتم   ، العام  التنظيمي  االطار 
امانة عامة دامئة من اجل إقامة قنوات 
بشكل  املواقف  وتنسيق  للتشاور 

مستمر
معدالت  األسيان  بلدان  وتحقق 
يقارب   ما  اىل  تصل  سنويا  مرتفعة  منو 
املحيل  الناتج  عــن  ناهيك   5.8%
كام  الرابطة  لدول  املرتفع  اإلجــاميل 

يظهر الرسم البياين ادناه.

وهكذا يبدو جليا ان رابطة األسيان 
أساسا  االقتصادي  العامل  من  اتخذت 
وخلق  اإلقليمي  التعاون  لبناء  لها 
األعضاء  الدول  بني  املشرتكة  املصالح 
املزيد  باتجاه  يدفع  الذي  النحو  عىل 
األخــرى  املــجــاالت  يف  التعاون  مــن 
السياسة  وأخريا  والثقافية  االجتامعية 

األمنية .23
افاق   : واسيان  المغرب  ثانيا: 

واعدة للتعاون
املــغــرب  ــني  ب ــعــالقــات  ال تتجه 
التعاون  من  مزيد  اىل  أسيان  ورابطة 
واملجاالت  األصــعــدة  مختلف  عىل 
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حيث  ذلــك،  عن  يعرب  الحال  فواقع 
بارزين  بحدثني  الفارطة  السنة  متيزت 
اتجاه  يف  فيه  الشــك  مام  سيدفعان 

تطوير العالقات بني الطرفني.

بالرباط 
لجنة  اسيا  رشق  جنوب  دول  أنشأت 
 2016 فرباير  يف  بالرباط24  للتنسيق 
املغرب  مع  العالقات  تقوية  بهدف   ،
االقتصادية   ، السياسية   املجاالت  يف 
اىل  تطمح  كام  والثقافية  واالجتامعية 
دول  باقي  مع  التعاون  عالقات  تقوية 
العامل الثالث ، وتعزيز الهوية االسيوية يف 

املغرب وباقي الدول.

التمثيليات  احتفال  الرباط  وشهدت 
اسيا  رشق  جنوب  لدول  الدبلوماسية 
بتأسيس  بأسيان  اختصارا  املعروفة   ،
بتاريخ  الرباط  يف  لها  دبلوماسية  رابطة 
توطيد  اىل  الدول  هذه  تسعى  حيث   ..
واحداث  املغرب  مع  التعاون  عالقات 
انشاء  خالل  من  املغرب  مع  التقارب 
ترصيح  يف  و  للمغرب  للرابطة  لجنة 
اندونيسيا  جمهورية  سفري  قال  صحفي  
باملغرب ان «  دول جنوب رشق اسيا  يف 
يعتمدها  التي  السياسة  مع  تام  توافق 
التمثيليات  اجتامع   » ان  مضيفا  املغرب 
الدبلوماسية لدول جنوب رشق اسيا نظم 
وأوضح  األسيان»  رابطة  اهداف  لرشح 
تنسيق  هناك   » ان  السفرياالندونييس 

وثيق بني دول الرابطة واملغرب ومجاالت 
وان  واملغرب   الدول  هذه  يف  مفتوحة 
مشرتكة  لجنة  انشاء  يف  يتمثل  هدفه 

لتعزيز « أسيان « باملغرب».
السيد  تحدث  السياق  نفس  ويف 
االسيوية  الشؤون  مدير  املاليك  محمد 
الشؤون  ـــوزارة  ب اوقيانوسيا  ودول 
املغرب  تطلع  عن«  التعاون  و  الخارجية 
لخلق سوق مشرتكة مع دول « أسيان « 
تعاون  عالقات  تربطه  املغرب  ان  مربزا 
متميزة مع دول جنوب رشق اسيا بهدف 
ان  وقال  االسيوية  القارة  لسوق  دخوله 
نقط  اسيا  رشق  جنوب  ودول  املغرب   »
استثامرها  املمكن  من   ، حضارية  التقاء 
لتتسع   » مشرتكا  ثقافيا  قطبا  لتشكل 

23 -الدكتور خليل حسن ، موسوعة املنظامت اإلقليمية القاريةـ  الجزء الثاين ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األوىل بريوتـ  لبنان 2013 ص60 ص 65.
24 -حري ان اول احتفال بتأسيس مجموعة رابطة األسيان باملغرب يرجع اىل سنة 2011 ،وتم خالله حفل رفع راية هذه املنظمة باملغرب بالسفارة االندونيسية.

الهوامش

دراسات8
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حيث  ذلــك،  عن  يعرب  الحال  فواقع 
بارزين  بحدثني  الفارطة  السنة  متيزت 
اتجاه  يف  فيه  الشــك  مام  سيدفعان 

تطوير العالقات بني الطرفني.

بالرباط 
لجنة  اسيا  رشق  جنوب  دول  أنشأت 
 2016 فرباير  يف  بالرباط24  للتنسيق 
املغرب  مع  العالقات  تقوية  بهدف   ،
االقتصادية   ، السياسية   املجاالت  يف 
اىل  تطمح  كام  والثقافية  واالجتامعية 
دول  باقي  مع  التعاون  عالقات  تقوية 
العامل الثالث ، وتعزيز الهوية االسيوية يف 

املغرب وباقي الدول.

التمثيليات  احتفال  الرباط  وشهدت 
اسيا  رشق  جنوب  لدول  الدبلوماسية 
بتأسيس  بأسيان  اختصارا  املعروفة   ،
بتاريخ  الرباط  يف  لها  دبلوماسية  رابطة 
توطيد  اىل  الدول  هذه  تسعى  حيث   ..
واحداث  املغرب  مع  التعاون  عالقات 
انشاء  خالل  من  املغرب  مع  التقارب 
ترصيح  يف  و  للمغرب  للرابطة  لجنة 
اندونيسيا  جمهورية  سفري  قال  صحفي  
باملغرب ان «  دول جنوب رشق اسيا  يف 
يعتمدها  التي  السياسة  مع  تام  توافق 
التمثيليات  اجتامع   » ان  مضيفا  املغرب 
الدبلوماسية لدول جنوب رشق اسيا نظم 
وأوضح  األسيان»  رابطة  اهداف  لرشح 
تنسيق  هناك   » ان  السفرياالندونييس 

وثيق بني دول الرابطة واملغرب ومجاالت 
وان  واملغرب   الدول  هذه  يف  مفتوحة 
مشرتكة  لجنة  انشاء  يف  يتمثل  هدفه 

لتعزيز « أسيان « باملغرب».
السيد  تحدث  السياق  نفس  ويف 
االسيوية  الشؤون  مدير  املاليك  محمد 
الشؤون  ـــوزارة  ب اوقيانوسيا  ودول 
املغرب  تطلع  عن«  التعاون  و  الخارجية 
لخلق سوق مشرتكة مع دول « أسيان « 
تعاون  عالقات  تربطه  املغرب  ان  مربزا 
متميزة مع دول جنوب رشق اسيا بهدف 
ان  وقال  االسيوية  القارة  لسوق  دخوله 
نقط  اسيا  رشق  جنوب  ودول  املغرب   »
استثامرها  املمكن  من   ، حضارية  التقاء 
لتتسع   » مشرتكا  ثقافيا  قطبا  لتشكل 

23 -الدكتور خليل حسن ، موسوعة املنظامت اإلقليمية القاريةـ  الجزء الثاين ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األوىل بريوتـ  لبنان 2013 ص60 ص 65.
24 -حري ان اول احتفال بتأسيس مجموعة رابطة األسيان باملغرب يرجع اىل سنة 2011 ،وتم خالله حفل رفع راية هذه املنظمة باملغرب بالسفارة االندونيسية.

الهوامش

9 دراسات

إشكالية االندماج المغاربي والتوجه المغربي نحو تنويع الشراكات » رابطة أسيان نموذجا«
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ان  خاصة   ، للمغرب  الدبلوماسية  دائرة 
املتحدة  األمم  هيئة  يف  وازنا  حضورا  له 
والعديد  االنحياز  عدم  دول  ومجموعة 

من التكتالت الدولية ».25

مع  والتعاون  الصداقة  معاهدة  اىل 
دول رابطة اال�سيان 

شتنرب2016   06 بتاريخ  التوقيع  تم 
عىل  الووس،  عاصمة  فيينتيان  مبدينة 
معاهدة  إىل  املغرب  انضامم  وثائق 
جنوب  دول  لرابطة  والتعاون  الصداقة 
خارجية  وزراء  وقع  آسيا.حيث  رشق 
جانب  إىل  اآلسيان  يف  األعضاء  الــدول 
السابق  املنتدب  بوريطةالوزير  السيد 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  ــر  ووزي
الدويل الحايل عىل وثائق انضامم املغرب، 
وذلك عىل هامش أشغال القمتني ال 28 
آسيا  رشق  جنوب  دول  لرابطة   29 وال 
(آسيان) اللتني انعقدتا من 6 إىل 8 شتنرب 

2016بفيينتيان.

رابطة  يف  األعضاء  الــدول  وأعربت 
جنوب رشق آسيا (آسيان)، عن ارتياحها 
الصداقة  معاهدة  إىل  املغرب  النضامم 
صدر  بالغ  يف  وأكدت  للرابطة.  والتعاون 
عقب توقيع املغرب عىل وثائق انضاممه 
تعزز  الخطوة  هذه  «أن  املعاهدة،  إىل 
والتعاون  الصداقة  معاهدة  مكانة 
تؤسس  سلوك  مدونة  باعتبارها  للرابطة 
تعزيز  يف  وإسهاما  الدول  بني  للعالقات 

السلم واالستقرار اقليميا ودوليا».

انضامم  مسلسل  ان  بالذكر  والجدير 
املغرب ملعاهدة اآلسيان كان قد انطلق 
سنة 2014، بتوجيهات من امللك محمد 
أجل  من  متواصل  عمل  عرب  السادس، 
يف  األعضاء  الدول  مع  العالقات  تعزيز 
الرابطة، توجت مبوافقة هذه الدول عىل 
بني  القامئة  فالعالقات  املغرب،  انضامم 
ومتميزة  جيدة  اآلسيان  ودول  املغرب 
ينظمها إطار قانوين جد متطور وتعززها 
من  عدد  يف  املواقف  تنسيق  يف  رغبة 
حركة  دول  كقمة  الدولية  املحافل 
الفرانكفونية  الدول  وقمة  عدماالنحياز 

ومجموعة ال 77 زائد الصني .26
 

كة وافاق واعدة مشرى�
عليها  تقوم  التي  املــبــادئ  تعترب 
عليه  يسري  الذي  واملنهج  االسيامنتفقة  
فدول  الخارجية،  سياسته  يف  املغرب 
بفضل  كبرية  برباغامتية  تتعامل  االسيان 
تغري طبيعة النظام الدويل التي ساهمت 
حيث   . الدول  هذه  سياسات  تحول  يف 
مواقف  كلها،   ، الرابطة  دول  تبنت 
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املغربية  الصحراء  قضية  بخصوص  بناءة 
تفهمها  مناسبات،  عدة  يف  أكــدت،  و 
التي  للجهود  ودعمها  املغريب  للموقف 
نهايئ  حل  إىل  للتوصل  اململكة  تبذلها 

ودائم لهذه القضية.
ويتطلع المغرب إىل تعزيز التعاون 

مع رابطة اال�سيان عرى� عدة محاور من 
بينها :

� ومحاربة  1. مواجهة التحدي اال�مىى�
رهاب. اال�

ات المناخية. 2. ومواجهة ظاهرة التغرى�
3. تطوير التعاون االقتصادي عرى� 

الرفع من المبادالت التجارية باعتبار 
كة  � تتيحها السوق المشرى� الفرص الىى�

لال�سيان (650 مليون نسمة) أمام 
المنتوجات المغربية.

4. تعميق المشاورات السياسية 
باال�ضافة إىل تطوير برنامج عمل 

� المغرب  ك لتنسيق التعاون بںى� مشرى�
والرابطة كنموذج للتعاون جنوب ـــــ 

جنوب.
اىل  املغرب  انضامم  اهمية  وحــول 
لبلدان  والتعاون  الصداقة  اتفاقية 
جنوب رشق اسيا يرى الخبري يف الشؤون 
ان   بنحمو  محمد  األستاذ  االسرتاتيجية 
جديدة  اسرتاتيجية  يف  منخرط  ”املغرب 
رشاكاته  تنويع  اجــل  من  ومتجددة 
عن  بعيدو  ظلت  مناطق  يف  والحضور 

 ، للمغرب  واالولية  الكربى  ــداف  األه
االنخراط  يفضل  املغرب  ان  يؤكد  هذا 
و  األطراف  متعدد  بعد  ذات  عالقات  يف 
الحضور يف اطار منظامت إقليمية وازنة 
كام هو الحال بالنسبة السيان التي تعترب 
املنطقة  يف  دور  لها  ناشئة  لدول  رابطة 
االسيوية واملالحظ ان هذا الفضاء اصبح 
الكثري  اهتامم  محط  الراهن  الوقت  يف 
من القوى الكربى واملتوسطة وانه يعترب 
والتي  القادمة  املرجلة  قلب  يف  االن 
مستقبل  اسيا  رشق  منطقة  من  ستجعل 
فيه  يتحول  الــذي  واملجال   21 القرن 
انظار  توجه  وكذلك  االسرتاتيجي  املدار 
العامل وبالتايل هذا يؤكد رغبة املغرب يف 
وان  الناشئة  الدول  مصاف  اىل  يرقى  ان 
االسيان  رابطة  دول  خربات  من  يستفيد 
التي تحقق نجاحات اقتصادية وتنموية 
كبرية وتسري بخطى حثيثة الن تتحول اىل 
املغرب  فعالقات  وبالتايل  صاعدة  قوى 
مفيدة  عالقات  هي  أسيان  رابطة  بدول 

للطرفني “.27

معاهدة  إىل  املغرب  فانضامم  ختاما 
جنوب  دول  لرابطة  والتعاون  الصداقة 
رشق آسيا (آسيان) يندرج يف إطار رؤية 
امللك محمد السادس الهادفة إىل تنويع 
املستويات  جميع  عىل  املغرب،  رشاكات 
االقتصادية.  و  واالسرتاتيجية  السياسية 

فقد حرص امللك محمد السادس، خالل 
املغرب  يتبنى  أن  عىل  األخرية،  السنوات 
مبادرات لالنفتاح عىل فضاءات سياسية 
عىل  يعمل  وأن  جديدة،  واقتصادية 
وتنويعها،  االسرتاتيجية  رشاكاته  توطيد 
لسياسته  األساسية  املــحــاور  كإحدى 

الخارجية.
متعدد  عامل  يف  نعيش  ونحن  اليوم 
األقطاب يف شقه االقتصادي يتميز بإنشاء 
تجمعات جهوية قوية ( االتحاد األورويب 
، اتفاقية التبادل الحر لدول شامل أمريكا 
أي  مثة  يكون  لن   ( أسيان  املريكوسور،   ،
عىل  يتعني  املنعزلة28،  للدول  مستقبل 
مع  رشاكاته  توطيد  عىل  عالوة  املغرب 
محركات النمو العاملي ـ و ربط عالقات 
البلدان  مع  قوية  وتجارية  اقتصادية 

الناشئة والصاعدة.
املغاريب  االتحاد  بناء  وارتباطابإشكال 
من  محاوالته  يواصل  ان  املغرب  فعىل 
اطار  يف  املغاربية  العالقات  اجلتطوير 
التي  املشاكل  من  ،فبالرغم  االتحاد  هذا 
ال  اسرتاتيجيا  خيارا  يظل  بهافهو  يتخبط 
للمغرب  اسرتاتيجيا  وعمقا  عنه  محيد 
وحقيقة جغرافية حتمية ال تتغري، ومصريا 
مشرتكا لدول وشعوب املنطقة املغاربية 
، لذا فإننا نرىان توجه املغرب نحو تنويع 
عن  التخيل  بالرضورة  يعني  ال  رشاكاته 

حلم الوحدة املغاربية.

25 -انبعاث امة – الجزء الواحد و الستون– القسم األول ، منشورات القرص املليك ، املطبعة امللكيةـ  املشور السعيدـ  الرباط ص 489-490.
26 -لالطالع عىل التفاصيل ، اقرأ خرب  ..املغرب يوقع بالووس عىل وثائق االنضامم إىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب رشق آسيا ، موقع  وزارة الشؤون الخارجية 

www.diplomatie.ma والتعاون الدويل
27 -للمزيد ، انطر حوار هاتفي مع االستاد محمد بنحمو حول ابعاد توقيع املغرب عىل االنضامم اىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة األسيان ـ املوقع االلكرتوين لقناة 

ميدي1تيفي www.medi1tv.com اخر زيارة بتاريخ 2017/06/15.
28 -توفيق ملني و انيسة االزرق ، مرجع سايق ، ص 21.

الهوامش
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ملف العدد :  المغرب وإفريقيا

املغربية  الصحراء  قضية  بخصوص  بناءة 
تفهمها  مناسبات،  عدة  يف  أكــدت،  و 
التي  للجهود  ودعمها  املغريب  للموقف 
نهايئ  حل  إىل  للتوصل  اململكة  تبذلها 

ودائم لهذه القضية.
ويتطلع المغرب إىل تعزيز التعاون 

مع رابطة اال�سيان عرى� عدة محاور من 
بينها :

� ومحاربة  1. مواجهة التحدي اال�مىى�
رهاب. اال�

ات المناخية. 2. ومواجهة ظاهرة التغرى�
3. تطوير التعاون االقتصادي عرى� 

الرفع من المبادالت التجارية باعتبار 
كة  � تتيحها السوق المشرى� الفرص الىى�

لال�سيان (650 مليون نسمة) أمام 
المنتوجات المغربية.

4. تعميق المشاورات السياسية 
باال�ضافة إىل تطوير برنامج عمل 

� المغرب  ك لتنسيق التعاون بںى� مشرى�
والرابطة كنموذج للتعاون جنوب ـــــ 

جنوب.
اىل  املغرب  انضامم  اهمية  وحــول 
لبلدان  والتعاون  الصداقة  اتفاقية 
جنوب رشق اسيا يرى الخبري يف الشؤون 
ان   بنحمو  محمد  األستاذ  االسرتاتيجية 
جديدة  اسرتاتيجية  يف  منخرط  ”املغرب 
رشاكاته  تنويع  اجــل  من  ومتجددة 
عن  بعيدو  ظلت  مناطق  يف  والحضور 

 ، للمغرب  واالولية  الكربى  ــداف  األه
االنخراط  يفضل  املغرب  ان  يؤكد  هذا 
و  األطراف  متعدد  بعد  ذات  عالقات  يف 
الحضور يف اطار منظامت إقليمية وازنة 
كام هو الحال بالنسبة السيان التي تعترب 
املنطقة  يف  دور  لها  ناشئة  لدول  رابطة 
االسيوية واملالحظ ان هذا الفضاء اصبح 
الكثري  اهتامم  محط  الراهن  الوقت  يف 
من القوى الكربى واملتوسطة وانه يعترب 
والتي  القادمة  املرجلة  قلب  يف  االن 
مستقبل  اسيا  رشق  منطقة  من  ستجعل 
فيه  يتحول  الــذي  واملجال   21 القرن 
انظار  توجه  وكذلك  االسرتاتيجي  املدار 
العامل وبالتايل هذا يؤكد رغبة املغرب يف 
وان  الناشئة  الدول  مصاف  اىل  يرقى  ان 
االسيان  رابطة  دول  خربات  من  يستفيد 
التي تحقق نجاحات اقتصادية وتنموية 
كبرية وتسري بخطى حثيثة الن تتحول اىل 
املغرب  فعالقات  وبالتايل  صاعدة  قوى 
مفيدة  عالقات  هي  أسيان  رابطة  بدول 

للطرفني “.27

معاهدة  إىل  املغرب  فانضامم  ختاما 
جنوب  دول  لرابطة  والتعاون  الصداقة 
رشق آسيا (آسيان) يندرج يف إطار رؤية 
امللك محمد السادس الهادفة إىل تنويع 
املستويات  جميع  عىل  املغرب،  رشاكات 
االقتصادية.  و  واالسرتاتيجية  السياسية 

فقد حرص امللك محمد السادس، خالل 
املغرب  يتبنى  أن  عىل  األخرية،  السنوات 
مبادرات لالنفتاح عىل فضاءات سياسية 
عىل  يعمل  وأن  جديدة،  واقتصادية 
وتنويعها،  االسرتاتيجية  رشاكاته  توطيد 
لسياسته  األساسية  املــحــاور  كإحدى 

الخارجية.
متعدد  عامل  يف  نعيش  ونحن  اليوم 
األقطاب يف شقه االقتصادي يتميز بإنشاء 
تجمعات جهوية قوية ( االتحاد األورويب 
، اتفاقية التبادل الحر لدول شامل أمريكا 
أي  مثة  يكون  لن   ( أسيان  املريكوسور،   ،
عىل  يتعني  املنعزلة28،  للدول  مستقبل 
مع  رشاكاته  توطيد  عىل  عالوة  املغرب 
محركات النمو العاملي ـ و ربط عالقات 
البلدان  مع  قوية  وتجارية  اقتصادية 

الناشئة والصاعدة.
املغاريب  االتحاد  بناء  وارتباطابإشكال 
من  محاوالته  يواصل  ان  املغرب  فعىل 
اطار  يف  املغاربية  العالقات  اجلتطوير 
التي  املشاكل  من  ،فبالرغم  االتحاد  هذا 
ال  اسرتاتيجيا  خيارا  يظل  بهافهو  يتخبط 
للمغرب  اسرتاتيجيا  وعمقا  عنه  محيد 
وحقيقة جغرافية حتمية ال تتغري، ومصريا 
مشرتكا لدول وشعوب املنطقة املغاربية 
، لذا فإننا نرىان توجه املغرب نحو تنويع 
عن  التخيل  بالرضورة  يعني  ال  رشاكاته 

حلم الوحدة املغاربية.

25 -انبعاث امة – الجزء الواحد و الستون– القسم األول ، منشورات القرص املليك ، املطبعة امللكيةـ  املشور السعيدـ  الرباط ص 489-490.
26 -لالطالع عىل التفاصيل ، اقرأ خرب  ..املغرب يوقع بالووس عىل وثائق االنضامم إىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب رشق آسيا ، موقع  وزارة الشؤون الخارجية 

www.diplomatie.ma والتعاون الدويل
27 -للمزيد ، انطر حوار هاتفي مع االستاد محمد بنحمو حول ابعاد توقيع املغرب عىل االنضامم اىل معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة األسيان ـ املوقع االلكرتوين لقناة 

ميدي1تيفي www.medi1tv.com اخر زيارة بتاريخ 2017/06/15.
28 -توفيق ملني و انيسة االزرق ، مرجع سايق ، ص 21.
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