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 مقدمة

�عتمد السياسة ا�خارجية ل�ل دولة ع�� أسلوب خاص ��ا، �ون هذا ا�جال من ا�جاالت السيادية ال�ي تباشر أساسا ما  

من   وتختار  و�رامج،  تصورات  من  الدول  داخل  تضعھ  للتدافع  مجال  وهو  الوطنية،  املص�حة  أهداف  تحقيق  ع��  العمل  خاللھ 

املنظومة الدولية، و�� محيطها اإلقلي�ي والدو��، ع�� أساس ما يخولھ لها الدستور والقوان�ن الداخلية، والتوازنات السياسية ال�ي 

جهة تنفيذ هذا القرار، وكيفيات صنعھ، تحدد  و ،  الباب  �ش�� بالضرورة إ�� جهة اتخاذ القرار ا�خار��، ومن يمتلك السلطة �� هذا

   ..وصيغ تنفيذه وأولو�اتھ

امل�� هذا اإلطار،  و امل يحدد دستور  لسنة  غر�يملكة  للمغرب  ه،من خالل تصدير   2011ة  الدو��  للفعل  الك��ى  ،  التوجهات 

تحدد كما  للمملكة،  الدو��  التفاعل  امللك  تالصالحيا  الدستور   هذا   من   55و  49و   42الفصول   وأولو�ات  ��ا  يتمتع  هذا    ال�ي   ��

  .بصفتھ صا�ع القرار ا�جال

اختيار   من  ذلك  يتطلبھ  وما  الدو��،  الفعل   �� يرتضيھ  الذي  التوجھ  اختيار   �� السيا��ي  النظام  باستقاللية  القول  إن 

الضم�ي   التقيد  عدم  بالضرورة  �ع�ي  ال  واملواقف،  والسياسات  عند  التحالفات  الدولية"  "التوازنات  تمثلها  ال�ي  العامة  با�حالة 

فالقيد األسا��ي   و�التا��  وآثار معينة،  نتائج  ا�خارجية، فل�ل سياسة  السياسة   �� القرار  املباشر -ممارسة  تبعات   -غ��  هو تحمل 

 هذه السياسات عند ر�طها بالفعل والتفاعل مع ا�حيط الدو�� القائم.

ل�و  املتاح  فالهامش  واالقتصادي،  عموما  السيا��ي،  برنامجها  من  انطالقا  ا�خارجية  سياس��ا  وصناعة  إنتاج   �� دولة  ل 

 داخل املنظمات الدولية ا�ح�ومية، مق��ن با�حر�ة، و�ظل من صميم السلطان الداخ�� للدولة.   وا�حضاري، واملؤسسا�ي

��ان القوى الدو�� �حظة اتخاذ القرار، وقراءة  بمع�ى أن السياسة ا�خارجية الذكية والناجحة �� ال�ي تضع خط��ا بمراعاة م

الواقع بمن�جية تضمن التفاعل املنتج، و�� بناء ع�� ذلك ملزمة بوضع اس��اتيجيات �عتمد ع�� االستشراف واالستباق، وغ��هما 

 الدراسات االس��اتيجية �� مجال العالقات الدولية. منا�ج من اآلليات العلمية ال�ي توفرها  

و�التا�� فتحرك دبلوماسية الدولة اتجاه غ��ها من الدول أو املنظمات الدولية وأ�خاص القانون الدو�� العام، �� مسألة 

إم�انات  من  تصنعھ  وما  مؤهالت،  من  عليھ  تتوفر  ما  ع��  الدو��،  ا�حيط   �� الدولة  تموقع  مصادر  من  مصدر  ولك��ا  معقدة، 

ما توفره من جاذبية للشراكة والتعاون الدولي�ن...وعليھ فهناك ارتباط وثيق ب�ن صنع  وفرص، لتعز�ز حضورها و�شعاعها، وكذا ب

القرار �� السياسية ا�خارجية، والظروف ا�حيطة بھ، ال�ي يجسدها الواقع، وطبيعة النظام الدو�� القائم، وكذا التوازنات الدولية  

 ا�حاصلة أثناء اتخاذ هذا القرار. 

كما أو�حت ذلك منظمة ال�حة العاملية من  -املق��نة بف��وس "�ورونا" ا�حيوا�ي املصدر  19-دو�� زمن جائحة وأزمة �وفي 

العديد من الباحث�ن وا�خ��اء وا�ختص�ن حول مستقبل العالقات الدولية �� هذه    لء�سا-خالل مكت��ا اإلقلي�ي لشرق املتوسط  

 .ات ال�ي تخلفها وستخلفها هذه ا�جائحةحول طبيعة النظام الدو��، ومدى صموده أمام التداعيو املرحلة، 

أك�� األزمات االقتصادية واالجتماعية ال�ي شهدها العالم، �ستقيم  تداعيات هذه ا�جائحة بدأت تصنف �إحدى    و�ظهر أن

الدو��  مثل صندوق النقد    وصف��ا املؤسسات املالية الدولية  و�� هذا السياق،مقارن��ا بأسو� االنت�اسات التار�خية ور�ما أعنف،  

FIM  العاملي العميق"    BM، والبنك  العاملية  حيث  ب"الر�ود  ا�حرب  الوضعية االقتصادية �حد اآلن غ�� مسبوقة منذ  أن  اعت��ت 

مثيل لها  "صدمة اقتصادية الع�� أ��ا   بنع��ا  2020يونيو    10��  دفع األم�ن العام لهيئة األمم املتحدة    ، وهو ذات األمر الذيالثانية

 ". آمال وم�اسب التنمية��دد 
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الفر�دة من نوعها، فوضعية ما �شبھ    ال�ي ستخلفها هذه "ا�حرب"  ل�خسائر  و�ن �ان من املبكر وضع تقييم دقيق و��ائي 

ال ا�حرب"  وأق�� "دمار  أشد  الطبيعة  ت�ون  فقد  للمشهد،  الضيق  باملع�ى  وسالح  جيش  دائما  مثل  ىيمثلها  يحك��ا  ال،  ال�ي  قصة 

 مواجهة تذكر. أية  دون و� وتدم�� األسطول الروما�ي بتوجيھ أشعة الشمس  التار�خ عن إحراق

التساؤالت مشروعة نظرا �حجم التأث�� الوا�ح واملعلن، ومن ضم��ا التساؤل حول السياسات  مما سبق، تظل العديد من

ا اشتغال  وآليات  الدو��،  التعاون  منظومة  عرفتھ  الذي  االلتباس  أمام  خصوصا  للدول،  زمن  ا�خارجية   �� الدولية  لعالقات 

التعاون الدو�� والعمل ا�جما��  آليات  استنطاق    أمام تأخر�� بداية األمر، و ع�� نفسها  ا�جائحة، وأمام انكفاء معظم دول العالم  

 . �� مواجهة ا�جائحة وتداعيا��اقنعة امل�املة و لا فعاليتھ تھفعالي غياباملتعارف عليھ و 

ف�ان ع�� الدول أن تجد مخرجا مزدوجا لهذه الوضعية امللتبسة، أوال �� مواجهة ا�جائحة، وثانيا �شأن تقديم إجابات حول 

هذه   مع  التعاطي   �� ونجاع��ا  للدول  ا�خارجية  السياسات  ع��  تحديات  يطرح  ما  الدو��،  املستوى  ع��  تدب��ه  وكيفية  املستقبل، 

 املرحلة.

ق يمكن  األساس  هذا  �وفيدوع��  أزمة  خالل  وتفاعلها  املغر�ية  الدبلوماسية  تحرك  من  19-راءة  مجموعة  من  انطالقا   ،

األحداث واملواقف واملبادرات ال�ي ستفيدنا عند قياس مدى نجاعة وفاعلية األداء الدبلوما��ي املغر�ي �� هذه الف��ة، ونم�� هنا ب�ن  

وتلك للدولة،  رئيسا  بصفتھ  امللك  اتخذها  ال�ي  الصلة   املبادرات  ذات  امللفات  ثم  الدبلوما��ي،  ا�جهاز  أداء  خانة   �� تدخل  ال�ي 

، ببسط عينات من  19-املباشرة باحتياجات وتدب�� ا�جائحة. وعليھ، سيتم التطرق ملالمح الدبلوماسية املغر�ية خالل أزمة �وفيد

املغ ا�خارجية  السياسة  تحليلها ضمن واقع  ثم  م����ا،  ال�ي  القرارات واألحداث  الوقائع أهم  بناء ع��  ا�حتملة، وذلك  ر�ية وآفاقها 

 واملؤشرات ال�ي قد �سعفنا �� بلوغ الهدف من خالل هذه الورقة. 
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 املبحث األول: التداب�� واملبادرات النوعية/ الدبلوماسية العامة

 19-�وفيداملطلب األول: اق��اح آلية إفر�قية للتنسيق والتعاون �� مواجهة  

�وفيد  مرض  انتشار  ذروة   �� وذلك  والتعاون،  للتنسيق  إفر�قي  عمليا�ي  إطار  إطالق  مبادرة  اق��اح  عن  اإلعالن  ��    19-تم 

االثن�ن   يوم  السادس  محمد  امللك  أجرى  �عدما  ال�وت   2020أبر�ل    13العالم،  جمهور�ة  رئيس  مع  التوا��  ع��  هاتفي�ن  اتصال�ن 

س جمهور�ة السينغال "ما�ي سال"، تم ا�حديث خاللهما عن الهم املش��ك �� متا�عة التطور  ديفوار "أالسان درامان واتارا"، ورئي

 .1املتعلق بجائحة "�ورونا" وتداعيا��ا �� القارة اإلفر�قية

  �� اإلفر�قية  البلدان  ملواكبة  ��دف  عمليا�ي  إطار  عن  عبارة  اإلفر�قية،  الدول  لرؤساء  مبادرة  إطالق  االق��اح  هذا  و�روم 

ف مراحل تدب��ها ل�جائحة، وتقاسم التجارب واملمارسات ا�جيدة ملواجهة التأث��ات ال�حية واالقتصادية واالجتماعية ألزمة مختل

 االق��اح ي��ز أنھ ينطوي ع�� مجموعة من املم��ات ال�ي يمكن ت�خيصها �� ما ي��: وطبيعة هذا، و�النظر إ�� مضمون 19-�وفيد

�� أوال واملؤسساتية  واإلدار�ة  االتفاقية  اإلطارات  من  العديد  راكم  املغرب  أن  حيث  للتطبيق،  وقابل  عم��  اق��اح  أنھ   :

 مجموعة من الدول اإلفر�قية، و�� كفيلة بأن توفر إطارا عملياتيا لتنفيذ هذه املبادرة من ا�جانب املغر�ي. 

املنتجثانيا من  مجموعة  طور  ا�جائحة  خالل  املغرب  أن  هذه  :  بمواجه��ا،  املرتبطة  وال�حية  الطبية  الطبيعة  ذات  ات 

�� هذه   أدا��ا، أن �ستفيد م��ا الدول اإلفر�قية املعنية، خصوصا  تأهيل  املنتجات كذلك يمكن أن ت�ون أداة ووسيلة قابلة عند 

 الف��ة العصيبة ال�ي تمثلها هذه األزمة، و�� إطار هذه املبادرة. 

تتم��ثالثا مبادرة  أ��ا  املغر�ية،    :  ا�خارجية  للسياسة  اإلفر�قي  البعد   �� أساسيا وأصيال  اإل�سا�ي، وهو جانب ظل  با�حس 

إفر�قيا قمة  خالل  نموا،  األقل  اإلفر�قية  الدول  جميع  ديون  املغرب  �إلغاء  السياق،  هذا   �� األمثلة  �عض  �ستحضر  أن    -و�مكن 

سنة   من  أبر�ل   �� بالقاهرة  عقدت  ال�ي  �20002أورو�ا  كما   ، �� للمغرب  املكثفة  املشاركة  ��   ستحضر  السالم  حفظ  عمليات 

، باإلضافة إ�� توفر املغرب ع�� مجموعة من املنشآت   3مجموعة من الدول اإلفر�قية ال�ي عانت أو �عا�ي من الصراعات والتوترات

ا اجتماعيا كذلك. و�� مجال املعرفة واملؤسسات ال�ي شيدها �� مجموعة من البلدان اإلفر�قية، وال�ي تكت��ي طا�عا إ�سانيا وطا�ع

يمكن ا�حديث عن استقبال املغرب لعدد من الطلبة األفارقة، با�خصوص ع�� مستوى التعليم العا��، والبحث العل�ي، والت�و�ن 

ا�جديدة،  �� مجاالت مختلفة، والتعامل معهم بأفضلية �� هذا ا�جال، و�لها أمور تنطوي ع�� �عد إ�سا�ي ين�جم مع روح املبادرة  

 واستمرار�ة التوجھ العام الذي ظل يطبع عالقة املغرب مع البلدان اإلفر�قية. 

قرر املغرب إرسال مساعدات طبية إ�� عدة دول إفر�قية، تفعيال لإلرادة ال�ي أعلن ع��ا �� هذا    2020يونيو    14وعمليا، ��  

�وفيد جائحة  �حار�ة  جهودها   �� اإلفر�قية  الدول  ملواكبة  املغر�ية91-الصدد،  ا�خارجية  قطاع  وحسب  املساعدات 4،  هذه  ،فأن 

ألف    30ألف س��ة طبية، و   60ألف غطاء للرأس، و   600ألف من األقنعة الواقية، و  900تت�ون من حوا�� ثمانية مالي�ن كمامة، و 
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بلدا إفر�قيا    15�س��دف    ألف علبة من "األز���وميس�ن"،   15ألف علبة من "ال�لوروك�ن"، و   75ل�� من املطهرات الكحولية، وكذا  

 القارة. ينتمون إ�� جميع جهات 

دولية عامة �عرف صعو�ة �� توف�� املواد الطبية، نظرا للضغط الكب�� الذي �عرفھ   و�الحظ أن هذه املبادرة نفذت �� ظروف

و�ون  عل��ا،  للطلب  املهول  االرتفاع  أمام  املنتجات  يجعل هذه  باملغرب"،  "صنع  املساعدات  هذه  سياديا،    مضمون  قرارا  م��ا 

العام   املعنية منذ بداية األزمة، من خالل حث األم�ن  ال�ي ع��ت ع��ا هيئة األمم املتحدة والو�االت  الدولية  للمطالبات  واستجابة 

املتحدة األمم  �وفيد لهيئة  ملواجهة  الفعال  السبيل  أن  ع��  مناسبة  من  أك��   �� املمكنة    19-للدول  الوسائل  �ل  استنطاق  هو 

 عاون الدو��. للت

جوي تا�ع  ومن ا�جانب "اللوجيستي�ي" يالحظ أن املغرب قام بمهمة التوصيل لهذه املساعدات املباشرة، ع�� �عبئة جسر

لـ"ا�خطوط امللكية املغر�ية" لهذا الغرض، وهو ما ش�ل نوعا من "الدبلوماسية العامة" بالنسبة للمغرب، بحيث أن القاعدة العامة 

املنظمات الدولية، �� ح�ن أن هذه املبادرة تأ�ي  تحقيق التعاون الدو��، و�عمال مبدإ "االعتماد املتبادل"عادة ي�ون من تصر�ف ��

من طرف دولة اتجاه دول أخرى، بمع�ى أ��ا قرار سيادي، واملعتاد كذلك �� هذا الشأن أن ت�ون مثل هذه املبادرات قادمة من دول  

ا�جنوب القول أن هذه  -، وليس جنوبالشمال نحو دول  الذي نحن بصدده، وأخ��ا يمكن  للمثال  بالنسبة  ا�حال  جنوب كما هو 

هذه    �� الفعل  ع��  قادرة  كدولة  املؤسسا�ي"،  بـ"التواصل  �سميتھ  يمكن  فيما  املغر�ية  للملكة  مهمة  خدمات  قدمت  املبادرة 

 تاح ع�� نطاق واسع لدى العديد من الدول.  الظرفية، وتقديم نفسها كشر�ك دو�� استطاع أن يتفاعل �ش�ل غ�� م 

و�� سياق آخر، فإن هذه املبادرة �ش�ل نموذجا للمبادرات التعاونية ال�ي يمكن التأسيس عل��ا، كتوجھ داعم لتأهيل العمل  

ضرور�ة، باتت  إصالحات  ع��  بالعمل  القارة،  لدول  بالنسبة  الدو��  التعاون  أعطاب  ع��  والوقوف  بإفر�قيا،  هذه   ��   التشار�ي 

الظروف ال�ي �عرف ف��ا ا�جتمع الدو�� نوعا من االلتباس فيما يتعلق بآلياتھ الرا�خة وآفاق عملھ املستقبلية، سواء �علق األمر  

بالتعاون الدو��، وال�ي �ستفيد م��ا الدول اإلفر�قية �ش�ل مع�ن، أو باملدى الغامض الذي يمكن   باإلطارات املؤسساتية املرتبطة 

�س��جع من    أن  العديد  من  �عا�ي  ال�ي  القارة  هذه  إكراهات  مع  التعاطي  مستوى   �� يص��  ح�ى  عافيتھ،  الدو��  االقتصاد  فيھ 

 املشا�ل. 

 املطلب الثا�ي: عمل و�الة بيت مال القدس 

يوم   القدس  مال  بيت  و�الة  جاهز�ة    2020ماي    25قامت  لدعم  عينية  و�عز�زات  للعائالت،  مباشرة  مساعدات  بإرسال 

املستشفيات بالقدس الشر�ف، وذلك ملواجهة التداعيات ا�حتملة �جائحة "�ورونا"، �� مبادرة تضامنية وتلقائية، من باب االل��ام  

في القدس  مال  بيت  و�الة  عمل  وضمن  القدس،  مدينة  اتجاه  املغر�ية  للمملكة  أن  االعتيادي  و�الحظ  تدخلها،  مجاالت  يخص  ما 

اإلعالن عن هذه املبادرة لم يتخذ صيغة بالغ رس�ي أو ما شابھ، ولكن ا�خ�� تناقلتھ و�االت األنباء ومصادر �حفية و�عالمية من  

ا عنھ  ع��  ما  وهو  ا�جائحة،  مواجهة   �� ا�حلية  ا�جهود  ع��  االلتفاتة  هذه  خلفتھ  الذي  الوقع  م��زة  ا�حتلة،  من  القدس  لعديد 

 .5ال�خصيات املقدسية �� تصر�حا��م وتدخال��م حولها 

و�� هذا اإلطار قدمت الو�الة دعما �جهود القطاع الص�� بالقدس الشر�ف والرفع من جاهز�تھ، بإمدادات عينية تمثلت  

الص��. و�� إطار الدعم �� أدوات وقائية، وكمامات، وألبسة، ومواد �عقيم، ومستلزمات خاصة بأقسام الطوارئ والعزل وا�حجر  

 
 و�الة املغرب العر�ي لألنباء و�الة بيت مال القدس تقدم دعما عينيا ملستشفيات القدس لدعم جهود القطاع الص�� باملدينة ا�حتلة �� مواجهة ف��وس �ورونا"  "  -5

 ، ��: 14/06/2020، شوهد �� 25/05/2020

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite
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وتوف��  الشر�ف،  بالقدس  ال�حية  الطوارئ  حالة  مع  بال��امن  مقدسية  لعائالت  اإل�سانية  باملساعدات  الو�الة  اهتمت  املباشر، 

 معدات خاصة بدعم التعليم عن �عد.. 

فيذها، يت�ح أن و�الة ومراحل تن  2020مارس    9و�النظر إ�� توقيت هذه املبادرة، وما سبقها من إعداد تصور �شأ��ا منذ  

بيت مال القدس التا�عة ل�جنة القدس ظلت وفية ألهدافها، و�جلت حضورها �� زمن ا�جائحة الذي �عطلت خاللھ العديد من  

أساليب التعاون الدو�� املباشرة وغ�� املباشرة، فمثل هذه القرارات رغم رمز���ا تؤكد استمرار�ة التوجھ العام الذي يحدد محاور  

 إلس��اتيجية لرئاسة �جنة القدس الدائمة وآليات التدخل املتاحة لد��ا.  الفعل ا

يمثلها  البدء،  منذ  ووجوده  هو�تھ  ع��  وا�حفاظ  الفلسطي�ي  الشعب  كفاح  دعم   �� للمغرب  تحققت  ال�ي  ا�حصيلة  إن 

ما �� ذلك إ�شاء �جنة القدس طبقا  االل��ام، ب التعاطي مع القضية الفلسطينية �أحد امللفات األساسية ال�ي يباشرها بقدر مهم من

الصادر عن املؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء ا�خارجية الذي عقد بمدينة جدة باململكة العر�ية السعودية، سنة   -6/1للقرار رقم  

 يونيو. 15إ�� 12خالل الف��ة من   1975

سنة القدس،  مال  بيت  و�الة  إحداث  االجتماع    بمبادرة 1995ثم  خالل  (إفران)  بمدينة  الثا�ي  ا�حسن  الراحل  امللك  من 

�� "�وناكري" بجمهور�ة غينيا   الثالث والعشر�ن املنعقد  إ�� مؤتمر وزراء ا�خارجية  القدس، وتقديم فكرة إ�شا��ا  ا�خامس ل�جنة 

القانونية   بالصفة  ذلك  �عد  لتتمتع  األسا��ي  نظامها  ع��  املوافقة  تمت  حيث  السنة،  لها،  بنفس  مدير  أول  �عي�ن  عند  ال��ائية 

تحت رعاية امللك محمد    2000  ف��اير 14. وقد عقدت الو�الة أول اجتماع لها يوم  1998يونيو    30و�عالن انطالق �شاطها رسميا ��  

 .6األم�ن العام ملنظمة املؤتمر اإلسالمي السادس رئيس �جنة القدس، بحضور 

لقدس إطارا عمليا، يجسد جزء من األدوار ال�ي يرعاها و�ديرها املغرب �� خدمة  ومنذ ذلك ا�ح�ن ش�لت و�الة بيت مال ا

القدس الشر�ف، خصوصا ما يتعلق بمبادرات القرب، وتحقيق األهداف املتمثلة �� إنقاذ مدينة القدس الشر�ف، وتقديم العون  

ع�� وا�حفاظ  املقدسية،  املدينة   �� الفلسطينية  واملؤسسات  الفلسطيني�ن  املقدسية    للس�ان  واألماكن  املبارك  األق��ى  امل�جد 

 األخرى �� املدينة وترا��ا ا�حضاري والدي�ي والعمرا�ي.

و�عت�� الو�الة واجهة تنضاف إ�� العمل الذي تقوم بھ الدبلوماسية املغر�ية �� العديد من املواقف التار�خية الثابتة اتجاه 

طنية األخرى لفعاليات ا�جتمع، ونخبھ السياسية والفكر�ة واملدنية، بما ف��ا القضية الفلسطينية، وال�ي تتطابق مع املواقف الو 

 فعاليات وروافد الدبلوماسية املواز�ة، الشعبية م��ا وا�حز�ية واأل�اديمية وال��ملانية وغ��ها.   

 هيئة األمم املتحدة حول أدوار الدين �� التعبئة والتسامح  الثالث: ندوة املطلب 

ال  الدو�� حول مواجهة جائحة �وفيدمن األحداث  النقاش   �� ال�ي طبعت مشاركة املغرب  نذكر االجتماع    ،19-دبلوماسية 

الثالثاء   يوم  املتحدة،  األمم  هيئة  لدى  الدائمة  املغر�ية  البعثة  إليھ  دعت  مواجهة 2020ماي    12الذي   �� الدين  دور  الستنطاق   ،

للهيئة "أنطونيو غوت��  �س"، ورئيس ا�جمعية العامة للهيئة تجا�ي محمد "باندي"، و"ميغيل أنخيل  ا�جائحة، حضره األم�ن العام 

مسلم�ن   زعماء  ضم  كما  هالل،  رشاد  املغر�ي  السف��  ع��  عالوة  ا�حضارات،  لتحالف  املتحدة  لألمم  السامي  املمثل  موراتينوس" 

 
 :، ��12/06/2020، شوهد �� منظمة التعاون اإلسالميال�جان الدائمة"،   - 6

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=173&p_ref=58&lan=ar 
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الذي يمكن أن يضطلع بھ الزعماء الدينيون ل�حد    و��ود ومسيحي�ن.. ��ذه املناسبة شدد األم�ن العام لألمم املتحدة ع�� الدور املهم

 .197-من األضرار الناجمة عن �وفيد 

البعد   استدعاء  إ��  تطرق  والذي  "الفيديو"  بتقنية  عقد  الذي  االجتماع  هذا   �� أث��ت  ال�ي  املواضيع  أهمية  إ��  و�اإلضافة 

ودعو��م إ�� استثمار سلط��م الرمز�ة واملعنو�ة �� مواجهة تداعيات الدي�ي �� خدمة ا�جتمعات، ودور رجال الدين �� ف��ة األزمات،  

 ...8ا�جائحة، واملساهمة من موقعهم �� خدمة السالم والتسامح وحقوق اإل�سان ونبذ العنف

اململكة كدولة  ش�ل هذا اللقاء مناسبة إلشعاع اململكة �� محيطها الدو�� �ش�ل عم�� ومتم��، وش�ل فرصة لتكريس دور 

الدبلوما��ي  داع األداء   �� متعددة  وكيفيات  بطرق  برزت  مواضيع  و��  وا�حضارات،  والثقافات  األديان  ب�ن  والتعا�ش  ل�حوار  مة 

 نذكر �عض تجلياتھ �التا��: للمغرب، من خالل ال��اكم ا�حاصل �� هذا ا�جال،

خ أوال  �� الدولة  تتبناها  ومشاريع  أف�ار  من  انطالقا  الدي�ي  الشأن  و�صالح  هي�لة  احت�ار  :  وتكريس  الدينية،  الوحدة  دمة 

الدولة للشأن الرو��، بإعالن حماية املعتقد وتوحيد تدب�� الشأن الدي�ي باململكة، وكذلك إضفاء الطا�ع الرس�ي لدين الدولة وفق 

القانو�ي ع��  مبادئ را�خة �� املمارسة الدينية للمغار�ة، وال�ي �عتمد من�ج الوسطية واالعتدال، وتأسيس مضمونھ الدستوري و 

ثوابت معتمدة مذهبا وممارسة و�فتاء، ما مكن �� مراحل معينة من إشعاع هذا النموذج ع�� املستوى الدو��، خصوصا �� شقھ 

املرتبط بضبط الوعظ واإلرشاد الديني�ن، وت�و�ن األئمة، ما ش�ل عرضا مطلو�ا من قبل دول متعددة �� إفر�قيا وأورو�ا، خصوصا 

اإلرهاب والتطرف، ع�� اعتبار أن فكرة ال��بية الدينية السليمة واملؤطرة �ش�ل أحد املداخل امللهمة �� ا�حد من    أمام تنامي ظواهر

 هذه الظواهر ومواجه��ا. 

الدو��، سواء من  ثانيا املستوى  ل�حوار والتواصل ع��  التقاء فر�د  ملا �ش�لھ من  تماس حضار�ة"،  "نقطة  املغرب  اعتبار   :

أو من الناحية ا�جغرافية ال�ي تجعل منھ ملتقى للقارات وا�حضارات والثقافات، ما يضيف لفعلھ ع�� املستوى    الناحية التار�خية

 .9الدو�� نوعا من الهامش �� الفعل والتفاعل، من خالل ما يصط�ح عليھ �� الدراسات الدولية بـ"القوة الناعمة"

القياثالثا داخل  وواقعية  فعلية  مل�انة  املغرب  احتالل  "ا�خارطة  :  ب  �سميتھ  أفضل  مما  جزء  فهو  بالعالم،  الدينية  دات 

الدينية بالعالم"، فهو واحد من األنظمة السياسية املعاصرة ال�ي تمنح للبعد الدي�ي شرعية دستور�ة وقانونية وتدب��ية، و�� نفس  

تفاعل ع�� أساس الدبلوماسية الدينية، الوقت �ش�ل البعد الدي�ي لد��ا عامل إشعاع �� ا�حيط الدو��، و�ناء محاور للفعل وال

 وهو كذلك عامل �س�� إ�� تثبيت الوحدة ع�� النطاق الوط�ي، كعنصر غ�� سيا��ي لغايات ضمان األمن الرو�� داخل ا�جتمع. 

صا ��  ، وال�ي اعت��ت حدثا دوليا كب��ا، خصو 2020مارس    31: الز�ارة التار�خية لبابا الفاتي�ان "فرا�سيس الثا�ي" ��  را�عا

ف��ة ط�� عل��ا الفكر املتطرف، وتصاعد موجات "اإلسالموفو�يا"، ع�� اعتبار مجموعة من األحداث واملواقف والتوجهات الفكر�ة 

املتطرفة واملتشددة وال�ي تدعوا إ�� التطرف العنيف، �انت �شطة آنذاك، واحتلت جزء من النقاش الدو�� ا�حتدم، م��ا ا�حدث  

 
�ورونا"  -7 لف��وس  التصدي  أجل  من  األديان  جميع   �� املش��كة'  'اإل�سانية  يناشد  العام  املتحدة   هيئة ،"األم�ن    األمم 

  :، ��05/2020/ 15، شوهد �� 05/2020/ 12

https://news.un.org/feed/view/ar/story/2020/05/1054732 
، من الكنيسة ال�اثوليكية / وأحمد عبادي رئيس الرابطة ا�حمدية للعلماء، شارك �� هذا االجتماع عدد من الفعاليات الدينية مثل: /اميغيل أنخيل أيوسو غيشوت  -8

 من الغرب كنيس بارك إ�ست �� نيو�ورك، والسف�� لدى تحالف ا�حضارات 
وتحقيق محمد البج��مي،    "، تقديم عبد الرحمن الثنيان، ترجمةالقوة الناعمة وسيلة النجاح �� السياسة الدوليةللمز�د حول املفهوم، انظر: جوز�ف س. ناي، "  -9

 . 2012ال�و�ت، مكتبة العبي�ان، الطبعة الثانية 

https://news.un.org/feed/view/ar/story/2020/05/1054732
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بني الدموي  املتطرف  اإلرها�ي  اليمي�ي  الفكر  وتصاعد  ا�حتلة،  الفلسطينية  األرا��ي   �� درامي  �ش�ل  األحداث  وتطور  وز�الندا، 

 والشعبو�ة بأورو�ا...

مما ش�ل فرصة إلعالن ت��ئة األديان من تفاقم هذه الظواهر، و�عالن مواقف وتداب�� مش��كة ب�ن مؤسس�ي إمارة املؤمن�ن  

عالن عن "نداء القدس" والتوقيع عليھ، والدعوة من خاللھ إ�� صون و�عز�ز الطا�ع ا�خاص املتعدد  والفات�ان، من أبرز نتائجها اإل 

 . 10الديانات والبعد الرو�� والهو�ة الثقافية املم��ة للقدس الشر�ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :، ��12/06/2020، شوهد �� 03/2019/ 31 ا�جز�رة مباشرملك املغرب و�ابا الفاتي�ان يوقعان 'نداء' �حماية القدس"،  " -10

http://mubasher.aljazeera.net/news/ عان-نداءً -�حماية-القدس
ّ
  ملك-املغرب-و�ابا-الفاتي�ان-يوق

http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 املبحث الثا�ي: التداب�� التنفيذية ل�جهاز التكنوقراطي 

 ا�حافل الدولية املطلب األول: أ�شطة ا�جهاز الدبلوما��ي ��  

��جل   ا�جائحة،  زمن   �� ا�ختلفة  الدولية  ا�حافل   �� املغرب  ومشاركة  الدبلوما��ي،  ا�جهاز  عمل  استمرار�ة  إطار   ��

مجموعة من االتصاالت ال�ي أجراها وز�ر الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج �� هذه املرحلة، وحضوره  

 � للقطاع  من  ممثال  مجموعة   �� املغر�ية  اململكة  باسم  ومشاركتھ  املغر�ية،  الدبلوماسية  أداء  لشرح  بمجلسيھ  ال��ملان  جلسات   �

هو املهيمن    19-املنتديات الدولية واللقاءات وا�حافل ال�ي عقد��ا املنظمات الدولية ا�ح�ومية ا�ختلفة، و�ن �ان موضوع �وفيد

املرحل هذه  طبعت  ال�ي  التحر�ات  جل  شر�اء ع��  مع  ا�ح�ومي  التفاعل  ضمن  �انت  اقتصادية  وأخرى  سياسية  ملفات  أن  إال  ة، 

 املغرب الدولي�ن نذكر أهمها ع�� النحو التا��: 

 اجتماع قمة مجموعة االتصال �حركة عدم االنحياز:  •

االثن�ن   يوم  تقنية    2020يونيو    4��  ع��  االنحياز،  عدم  �حركة  االتصال  مجموعة  قمة  اجتماع  الهدف  عقد  "الفيديو" 

األسا��ي م��ا هو التفك�� �� صيغ التعاون املش��ك، خصوصا �� األزمة العاملية الراهنة، وسبل تجاوز تداعيا��ا، إال أن املغرب واجھ  

�� هذا االجتماع إثارة ا�جزائر ملوضوع ال�حراء املغر�ية وفق تصورها املعادي لوحدة اململكة، �� غياب أي سياق موضو�� لذلك، 

ما خلف نوعا من االستفزاز ل�حضور املغر�ي واعت�� تطاوال، ف�ان الرد ع�� هذا الفعل ع�� �لمة وز�ر الشؤون ا�خارجية والتعاون  

مجاورة   دولة  "إن  قال:  ح�ن  با�خارج،  املقيم�ن  واملغار�ة  ا�جزائر  -اإلفر�قي  الظروف    -يقصد  من  بالرغم  االنفصال  �غذية  تواصل 

 .11حو�ل موارد ساكن��ا لفائدة مبادرات تروم زعزعة االستقرار اإلقلي�ياالستثنائية ا�حالية وت

 االجتماع االستثنائي ل�جنة التنفيذية ع�� املستوى الوزاري �� منظمة التعاون اإلسالمي:  •

شارك املغرب �� االجتماع االستثنائي ل�جنة التنفيذية ع�� املستوى الوزاري �� منظمة التعاون اإلسالمي    2020يونيو  11��  

األرا��ي   من  أجزاء  لضم  ��ا  القيام  "اإلسرائيلية"  ا�ح�ومة  �ع��م  ال�ي  ا�جانب  األحادية  اإلجراءات  ملناقشة  �عد،  عن  املنعقد 

خاللھ املغرب أن هذه ا�خطوات واإلجراءات ستش�ل ان��ا�ا وا�حا لقرارات الشرعية  الفلسطينية ا�حتلة �� الضفة الغر�ية، اعت��  

 الدولية والقانون الدو��، وتقو�ضا ل�ل ا�جهود الرامية إ�� تحقيق السالم العادل والشامل الذي يتطلع إليھ ا�جتمع الدو��. 

 االجتماع الوزاري األول للتحالف الدو�� من أجل الساحل:  •

وز�ر    شارك 2020يونيو   12��   فيھ  اعت��  والذي  الساحل،  أجل  من  الدو��  للتحالف  األول  الوزاري  االجتماع   �� املغرب 

الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج، أن منطقة الساحل تمثل بالنسبة للمغرب أك�� من مجرد فضاء 

 اس��اتي��.  -سيا��ي وجيوجوار جغرا��، و���ا فضاء انتماء تار��� وثقا�� و 

 :املغر�ي لتو�سز�ارة وز�ر ا�خارجية  •

ال��اب   وال�ي اعت��ت األو�� من نوعها ملسؤول ح�ومي خارج  لتو�س،  املغر�ي  ا�خارجية  ال�ي قام وز�ر  الز�ارة  مغار�يا ��جل 

  �� بالبالد  ال�حية  الطوارئ  حالة  قانون  إعالن  منذ  من2020مارس    20الوط�ي  رسالة  حمل  حيث  إ��    ،  السادس  محمد  امللك 

الرئيس التو���ي سعيد قيس، و�� قراءة لهذه الز�ارة وتوقي��ا يالحظ أ��ا تزامنت مع تطورات متعددة �� املنطقة، خصوصا تلك ال�ي 

 
بور�طة19-"�وفيد  -11 ناصر  السيد  اإلقلي�ي"، .  االستقرار  زعزعة  ��دف  ساكن��ا  موارد  وتحو�ل  االنفصال  �غذية  تواصل  مجاورة  دولة  ا�حارجية :  الشؤون  وزارة 

 ، ��: 06/02/ 2020، شوهد �� 2020/05/04والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة القاطن�ن با�خارج 

https://www.diplomatie.ma/ar اإلقلي�ي.-االستقرار-زعزعة-��دف-ساكن��ا -موارد-وتحو�ل-االنفصال-�غذية-تواصل-مجاورة-دولة-بور�طة-ناصر-السيد-19-�وفيد /  
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�ش�ل  ا  ��م الوضع اللي�ي، وكذلك تطورات ��م العالقات املغر�ية ا�جزائر�ة، حيث لوحظ ز�ارة وز�ر ا�خارجية ا�جزائري إ�� مور�تاني

 تقر�با.   م��امن 

  داخلإن هذه النماذج ال�ي استقيناها ملشار�ات متنوعة للدبلوماسية املغر�ية، تو�ح أن زمن ا�جائحة لم يث��ا عن التفاعل

اللقاءات  غالبية  أن  ��جيل  مع  الظرفية،  هذه   �� اململكة،  ا�شغاالت  عن  وال��افع  ل�حوار  فضاءات  باعتبارها  الدولية،  ا�حافل 

ا�جائحة، جراء  �� زمن  �ش�ل غ�� مسبوق  الرق�ي  العالم  االلك��و�ي، وولوج  االتصال  آليات  تفعيل  أساسا ع��  اعتمدت  الدولية 

ب املعمول  االح��ازي  الدو��،  اإلغالق  التعامل  �� مجال  الرق�ي  التدب��  حول  املتجدد  للسؤال  العالم،ما ش�ل فرصة  دول  �� جل  ھ 

 .12واعتباره أمرا جديرا بالدراسة والتحليل والتقييم

ومن املالحظات ا�جوهر�ة �� هذا السياق، أنھ �� الوقت الذي �ان فيھ املغرب يركز جهوده �� مواجهة أزمة "�ورونا" عمدت  

بقضية  اإلدار  واملتعلق  البلدين،  ب�ن  األول  ا�خال��  املوضوع  إقحام  إ��  كذلك،  قص��ة  ف��ة  و��  مختلفة  مناسبات   �� ا�جزائر�ة  ة 

، �خاطبة ا�جزائر��ن حول تدب�� ا�جائحة، 2020مارس    31ال�حراء املغر�ية، إذ لم يفوت الرئيس "تبون" خروجھ اإلعالمي األول ��  

ن مسألة ال�حراء، ور�طها بموضوع القضية الفلسطينية العادلة، وموضوع السيادة ا�جزائر�ة دون ا�حديث و�ش�ل "مستفز" ع

الر�بة املنذرة   �� اجتماع مجموعة دول عدم االنحياز كما تمت اإلشارة، ما يخلق نوعا من  �� غ�� سياق أو مناسبة. وهو ما كرره 

�� هذه الطرفية   البلدين، خصوصا  ب�ن  العالقة   �� الدو��، �ان األو�� أن  بتوتر جديد  ال�ي �عرف وضعية استثنائية ع�� الصعيد 

 يفطن ف��ا ا�جميع إ�� دقة املرحلة، وما يحفها من مخاطر، وما �ستدعيھ من �عاون لتجاوز آثارها.

 ذات الصلة املباشرة با�جائحة (دبلوماسية تدب�� ا�جائحة) الثا�ي: التداب�� املطلب 

رتبطة �ش�ل مباشر بمواجهة ا�جائحة، م��ا ما اتخذ ش�ل قرارات ح�ومية وقائية خصوصا اتخذت مجموعة من التداب�� امل 

 �� املكثف  الدبلوما��ي  العمل  ثم  ��ا،  املتعلقة  واالستثناءات  للمملكة،  وال��ية  والبحر�ة  ا�جو�ة  ا�حدود  بإغالق  املتعلقة  تلك 

لضرور�ة، وال�ي تم��ت بتنويع مصادرها، و�� هذا الصدد  استدعاء العالقات الدولية للمغرب بخصوص جلب االحتياجات الطبية ا

 يمكن ��جيل عدة مستو�ات من التحرك. 

�وفيد بمرض  لإلصابة  املؤكدة  األو��  ا�حالة  عن  اإلعالن  من  19-فمنذ  مجموعة  اتخاذ  املغر�ية  اإلدارة  باشرت  بالبالد،   ،

يوم   اإلعالن  مع  ذرو��ا  بلغت  متدرج  �ش�ل  "�ورونا"    عن   2020مارس    17القرارات  ف��وس  و�اء  انتشار  وتدب��  لتتبع  عمل  جلسة 

باملغرب، برئاسة امللك محمد السادس وقيادتھ املباشرة، تبعها اتخاذ عدد من القرارات ا�حاسمة من الناحية اإلجرائية واملالية عن  

حسب ما    2020أبر�ل    13� حدود يوم إجراء إ�   300طر�ق مجموعة من التداب�� اإلجرائية والقانونية الالزمة لذلك،  بلغت أز�د من  

 .13صرح بھ سعد الدين العثما�ي رئيس ا�ح�ومة خالل ا�جلسة الشهر�ة املتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب

اململكة  احتياجات  لتأم�ن  متعددة  بخطوات  اإلدارة  قامت  ا�جائحة،  ملواجهة  الالزمة  الطبية  املعدات  جلب  و�خصوص 

"�عددية   التقليدي�ن  باعتماد  الشر�اء  خصوصا  معها،  اإلس��اتيجية  عالقا��ا  طورت  ال�ي  ا�حاور  �ل   �� واالستثمار  املصدر"، 

و�ور�ا  االتحادية،  وروسيا  الشعبية،  الص�ن  مثل  أخرى  محاور  إ��  باإلضافة  األمر�كية،  املتحدة  والواليات  األورو�ي،  �االتحاد 

الذي للضغط  بالنظر  دقيقة  مسألة  و��  للمعدات    ا�جنو�ية،  املصدرة  ا�جهات  ع��  والضغط  "�ورونا"،  ف��وس  اجتياح  مثلھ 

 الطبية ع�� العالم.

 
،  2017،  األو��، القاهرة، العر�ي للنشر والتوزيع، الطبعة  "األن��نيت: كيف تدير الدول شؤو��ا �� عصر  اإللك��ونية"القوة  للمز�د من التفضيل: إ��اب خليقة،    -12

 . 7ص,
 ، ��:18/ 2020/04، شوهد �� 13/ 04/ 2020، �� املغر�ية رئاسة ا�حكومةإجراء ملواجهة آثار جائحة �ورونا"  300"رئيس ا�ح�ومة: اتخذنا أز�د من -13

https://www.cg.gov.ma/arرئيس-ا�ح�ومة-��-ال��ملان/رئيس-ا�ح�ومة-اتخذنا -أز�د-من-300-إجراء-ملواجهة-آثار-جائحة-�ورونا/ 

https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-300-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-300-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ا�جائحة،  زمن   �� للمغرب  ا�خارجية  السياسة  أداء   �� تطور  هناك  أن  ع��  يفيد  وجهات   ما  تنويع   �� االستمرار  إ��  يتطلع 

االقتصا التداعيات  أمام  خصوصا  م�حا،  بات  أمر  وهو  السياسة،  هذه  الدو��  تصر�ف  الواقع  ظل   �� ا�حتملة  والسياسية  دية 

 املأزوم والغامض.. 

ونذكر �� هذا اإلطار �عض التداب�� املعلنة �� مواجهة ا�جائحة ع�� اتصاالت و�عاقدات مختلفة، برزت مالمحها من خالل  

يونيو    9أمام مجلس املستشار�ن يوم  العرض الذي تقدم بھ وز�ر الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج،  

�� مواجهة 2020 الوطنية  ا�جهود  �� دعم  واتصاالتھ  ب�ل وسائلھ وشرا�اتھ  املغر�ية ساهم  الدبلوماسية  أن عمل  ، ح�ن ع�� ع�� 

 ا�جائحة ع�� مجموعة من ا�خطوات، يمكن إجمالها فيما ي��:

باأوال لتجه��ات الطبية واملعدات ا�خ��ية ومستلزمات الفحوصات  : �عز�ز املنظومة ال�حية الوطنية ع�� �سهيل تزو�دها 

 الضرور�ة، بالعدد وا�جودة والضمانات املطلو�ة؛ 

 : السهر ع�� مواكبة املبادرات امللكية التضامنية تجاه العمق األفر�قي للمغرب ملواجهة ا�جائحة وتدب��ها؛ ثانيا

 "�ورونا"؛: توجيھ التعاون املا�� والدو�� باتجاه صندوق  ثالثا

 : تحسيس الشر�اء الدولي�ن با�جهودات الوطنية مل�افحة هذا الو�اء، وضرورة دعم هذا ا�جهود تقنيا وماديا؛را�عا

: استثمار ا�حافل الدولية املتاحة للتعر�ف باملقار�ة ال�ي اعتمد��ا اململكة والتعبئة الوطنية االستثنائية ال�ي شهد��ا  خامسا

 . 14البالد 

ه  �� يوم  و�ش��  بور�طة،  ناصر  واملغرب  ايي"  وا�غ  "أن  الشعبية  الص�ن  الذي جمع وز�ري خارجية  االتصال  إ��  الصدد،  ذا 

، حيث تم ال��حيب خاللھ بتعاطف وتضامن ا�جانب الصي�ي مع الشعب املغر�ي، مؤكدا ا�حرص ع�� االستفادة من  2020مارس  21

األزمات هذه  مثل  مواجهة   �� وخ����ا  الص�ن  دولة  القطاعات تجر�ة  مع  ا�خ��ات  وتبادل  التعاون   �� قدما  سيم��ي  املغرب  وأن   ،

 الطبية الصينية. 

نحو   املغر�ية  امللكية  ل�خطوط  تا�عت�ن  �حن  طائر�ي  انتقلت  املوا��  اليوم   �� أنھ  اإلعالمية  املصادر  من  العديد  وأشارت 

، لتحميل مساعدات صينية عبارة عن معدات طبية، ملواجهة خطر تف��ي جائحة "�ورونا" باملغرب،  2020مارس    22الص�ن يوم  

 �إعالن لبداية التعاون �� هذا ا�جال.  

ملساعدتھ ع�� مواجهة انتشار   )مليون درهم  (6,6قدمت ا�ح�ومة األمر�كية دعما ماليا للمغرب يقدر بـ    2020مارس    26��  

ت  ،ف��وس "�ورونا" ع�� نطاق واسع، وأيضا تنفيذ خطة   19-جه�� وتحس�ن قدرات مخت��اتھ ع�� إجراء اختبارات �وفيدمن أجل 

 . 15الطوارئ ال�حية العمومية

 
اع"  -14 با�خارج"،  رض وز�ر  القاطن�ن  واملغار�ة  والتعاون اإلفر�قي  ا�خارجية  املغر�ي  صفحة    2020/06/09لشؤون  ال��ملان   / املستشار�ن  "الفيسبوك" مجلس  ع��  

 ، ��: 12/ 06/ 2020��جيل النقل املباشر،(تفريغ خاص: املركز املغر�ي للدبلوماسية املواز�ة وحوار ا�حضارات)، شوهد �� 

https://www.facebook.com/chambredesconseillers.officiel/videos/3093525934045323/ 
، 26/ 2020/03��    السفارة األمر�كية والقنصلية �� املغرب"،   COVID-19"ا�ح�ومة األمر�كية تمنح املغرب دعما إضافيا من أجل التصدي لو�اء �ورونا املستجد    -15

 ، ��: 04/18/ 2020شوهد �� 

https://ma.usembassy.gov/ar إض/ -دعما -املغرب-تمنح-األمر�كية-ا�ح�ومة/   

https://www.facebook.com/chambredesconseillers.officiel/videos/3093525934045323/
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، ومدى ر�اد��ا �� تقديم العون    16هذا �� وقت عاد فيھ النقاش إ�� العالقات ال�ي تر�ط الواليات املتحدة بحلفا��ا الدولي�ن

دو  خصوصا  األزمة،  هذه   �� واسبانيا لهم  إيطاليا   �� خصوصا  التا��،  الف��وس  انتشار  جراء  تضررا  األك��  الغر�ية  أورو�ا  ل 

 .17وفر�سا

عن تقديم دعم للمغرب من أجل    2020مارس    27و�� عالقة املغرب مع االتحاد األورو�ي، أعلنت املفوضية األورو�ية يوم  

تخصص �ش�ل فوري    )أورو مليون  150(، م��ا  )أورو مليون  450(بمبلغ    �عز�ز ودعم تداب��ه املتخذة �حاصرة و�اء ف��وس "�ورونا"،

 للصندوق ا�حدث ا�خاص بتدب�� ا�جائحة. 

وتضمن البيان ال�حفي املش��ك الذي صدر عقب االتصال الهاتفي ب�ن وز�ر ا�خارجية املغر�ي، واملفوض األورو�ي امل�لف  

ال�ي وضعها فيھ االتحاد األورو�ي من خالل إعادة تخصيص   بالثقة  التوسع، أن املغرب يرحب    (150�سياسة ا�جوار ومفاوضات 

 . 19-ات الصندوق ا�خاص بتدب�� جائحة �وفيدع�� نحو فوري، تحديدا �حاجي )مليون أورو 

مليون    100مليار درهم (   1,1عن عقد اتفاقية مع املغرب، بقيمة    2020ماي    19وتفعيال ل��نامج اإلتحاد األورو�ي أعلن يوم  

وا االقتصاد  وز�ر  من  �ل  املغر�ي  ا�جانب  ومن  باملغرب،  األورو�ي  االتحاد  سف��ة  األورو�ي  ا�جانب  من  وقعها  و�صالح  أورو)  ملالية 

اإلدارة محمد بنشعبون، ووز�ر ال�حة خالد آيت الطالب، �شأن دعم وتمو�ل األ�شطة ال�حية ومخطط اإلصالح الذي �شرف  

 .  19-عليھ وزارة ال�حة، وش�لت هذه االتفاقية جزء من الدعم االست�جا�� لالتحاد األورو�ي مل�افحة �وفيد

األورو� االتحاد  قدم  الدعم  لهذا  ��  وتنفيذا  من    26ي  أك��  بلغ  تمو�ال  املغرب،  م��انية  لصا�ح  درهم    1,7ماي،  مليار 

والت�و�ن 157( االجتماعية،  ا�حماية  ومجاالت  ال�حة،  مجال   �� السيما  األورو�ي،  االتحاد  دعم  برامج  إطار   �� أورو)  مليون 

رصد أجرأة  استكمال  ليتم  األخضر،  والنمو  للمقاوالت،  التنافسية  والقدرة  سنة    والتعليم،  ��اية  بحلول  أخرى  ،  2020تمو�الت 

مليون أورو)، للتخفيف من التداعيات االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن األزمة   300مليارات درهم (   3تصل قيم��ا إ�� أز�د من  

 ". 19-ال�حية، ال سيما من خالل برنامج خاص بـ"الدعم األورو�ي لالستجابة ألزمة �وفيد

الوقائ التداب��  اإلفر�قي  و�خصوص  والتعاون  ا�خارجية  الشؤون  وزارة  قررت  ا�جائحة،  ملواجهة  املغرب  ��ا  قام  ال�ي  ية 

.حيث  2020مارس    15و   3واملغار�ة القاطن�ن با�خارج، إغالق ا�حدود الوطنية أمام الرحالت التجار�ة للر�اب �ش�ل تدر��� ماب�ن  

مارس تم اإلغالق مع إيطاليا، ثم �عد ذلك مع إسبانيا، ليشمل اإلغالق فيما    3ا�سم هذا اإلجراء بنوع من التدرج �� تنفيذه، ففي

للمملكة،  15�عد   وال��ية  وا�جو�ة  البحر�ة  املعابر  ل�ل  التام  اإلغالق  قرار  يتخذ  أن  قبل  وذلك  أخرى،  مارس   15يوم  وذلك  دولة 

 �شفي الو�اء داخليا.، �إجراء ضروري �� وقف أثر ا�جائحة، مما �ان لھ األثر ا�حاسم �� حصر 2020

و�ن �ان هذا القرار من التداب�� االح��از�ة ال�ي اتخذ��ا الدولة املغر�ية، إال أنھ خلف من جهة أخرى تداعيات جانبية خاصة 

إ�� ملف العالق�ن ��   ع�� املغار�ة الذين �انوا متواجدين خارج ال��اب الوط�ي حي��ا، وهو السياق الذي سنعود إليھ أثناء التطرق 

 املطلب املوا��. 

 

 

 
التفصيل  -16 من  ا�حرب   للمز�د  ان��اء  �عد  الناتو  حلف  استمرار�ة   �� الغر�ية..دراسة  أورو�ا  اتجاه  األمر�كية  ا�خارجية  عواد،"السياسة  نمر  محمد،  �سر�ن  انظر، 

 . 187، ص.2006 رسالة، جامعة ب��ز�تالباردة"، 
 .28.29/03/2020، جر�دة املساء أزمة �ورونا"  عبد الفتاح البلعم��ي، حوار، "الواليات املتحدة ظهرت بمظهر الدولة األنانية �� التعاطي مع -17
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 املطلب الثالث: تدب�� عودة العالق�ن / امللف الصعب

  �� كب��ا،  ح��ا  والقنصلية  الدبلوماسية  والبعثات  اإلدارة  جهود  من  أخذ  العالق�ن،  ملف  تأم�نإن  من    سبيل  األد�ى  ا�حد 

مارس و���  15وال�ي استمرت عمليا منذ    االحتياجات الضرور�ة للعالق�ن با�خارج، طيلة ف��ة إغالق ا�حدود �� وجھ تنقل األ�خاص،

ومليلية   30غاية   سبتة  بمدين�ي  العالق�ن  املواطن�ن  باستثناء  با�جزائر.  العالق�ن  املغار�ة  استقدام  عملية  بدأت  عندما  ماي، 

، ولكن طول مدة اإلغالق واستمرار هذه الوضعية، جعل من  2020ماي    15ا�حتلت�ن، الذين تم استقدامهم قبل هذا التار�خ ��  

ت�لفة تدب�� هذا امللف تبدو باهظة وم��كة، خصوصا �� غياب إجراءات عملية منذ البداية لعودة العالق�ن من و��� ال��اب الوط�ي، 

 م. ما خلف نوعا من عدم الرضا لدى جهات سياسية ومدنية و�عالمية ولدى العالق�ن أنفسه

ال�ي حالت دون تدب�� هذا امللف �ش�ل مست�جل، سواء �انت هذه األسباب طبية، جراء   ومهما �انت األسباب واملسببات 

ألف �خص حسب مصادر إعالمية، وهو رقم تتحفظ ع�� دقتھ السلطات   30التخوف من انتشار العدوى ال�ي قد �سب��ا دخول  

و طبيعة تدب��ية أو أمنية، أو غ�� ذلك، فإن عودة آالف املغار�ة العالق�ن با�خارج  الرسمية املعنية، أو �ان سبب ذلك أمرا آخر، ذ 

جراء اإلغالق، ش�ل عالمة استفهام ك��ى، أججت االنتقادات املوجهة ل�ح�ومة، وا��امها بالتماطل، خصوصا أن عددا من الدول  

 . دول ا�خليج العر�ي  سيا و�عضآ، سواء �� أورو�ا و قامت بتداب�� فور�ة وملهمة �� هذا الباب

زاد من صعو�ة هذا امللف، عدم توفر معلومات مستفيضة حولھ من قبل ا�جهاز ا�ح�ومي املع�ي، حيث ساد االنتظار إ��  

، ح�ن قدم وز�ر ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارج، عرضا حول تصور ا�ح�ومة بمجلس 2020يونيو    09غاية  

تنا �سبب  املستشار�ن،  با�خارج،  العالق�ن  املغار�ة  واملواطن�ن  املواطنات  وضعية  تدب��  بخصوص  املعطيات  من  مجموعة  فيھ  ول 

إغالق ا�حدود، ضمن التداب�� الوقائية ملواجهة جائحة "�ورونا"، مع التأكيد ع�� أن عملية إعادة املغار�ة العالق�ن هاتھ ال �شمل  

و  أساس  ع��  املغرب  غادروا  الذين  لعدد  األ�خاص  ودقيق  محدد  سقف  أي  لها  ليس  ا�ح�ومة  وأن  مؤقتة،  أو  دائمة  إقامة  ثيقة 

فيما  نوردها  العناصر  انطالقا من مجموعة من  املرحلة، وذلك  يم�� هذه  الذي  اإل�سا�ي  الطا�ع  ا�حرص ع��  ثم  العالق�ن،  هؤالء 

 :18ي��

اعتبار عودة العالق�ن حق ثابت غ�� قابل ال للمساومة وال املزايدة، تقت��ي املسؤولية ر�طھ بالتحض��   •

من   انطالقا  الو�ائية  ا�حالة  تحسن  و�مؤشرات  ال  2020أبر�ل    30ا�جيد،  املواطن�ن  إرجاع  أن  ع��  التأكيد  مع   ،

اإلب أو  التحليق  رخص  واستصدار  والبواخر  الطائرات  توف��  ع��  املالئمة يتوقف  الظروف  ت�ئ  يتطلب  بل  حار، 

لهم  املث��  السالمة  ظروف   �� املواطن�ن  عودة  و�ضمن  وا�خاطر،  الفرضيات  جميع  �ستبق  محكم  تنظيم  وتأم�ن 

 ولدو��م و�حيطهم.

من   • ابتداء  اإلرجاع  عملية  انطلقت  حيث  املناسبة،  الظروف  توفر  بمجرد  العودة  عملية  انطالق 

للعالق  بالنسبة  الذين قدر عددهم ب  منتصف ماي  ا�حتلت�ن  �� مدين�ي سبتة ومليلية  تل��ا   496�ن  ثم  �خصا، 

، ومن منطقة وهران  2020ماي    30م��م من العاصمة ا�جزائر ��     300من املواطن�ن،    607ا�جزائر، بإعادة حوا��  

. ع�� أن �ستمر السلطات �� استكمال عودة جميع املغار�ة العالق�ن، وفق 2020يونيو    4�خصا ��    305بلعباس  

من   ابتداء  بإسبانيا  العالق�ن  املواطن�ن  إعادة  برمجت  حيث  تباعا،  شمولية  من  2020يونيو 12مقار�ة  انطالقا   ،

 
 مرجع سابق.  مجلس املستشار�ن/ ال��ملان املغر�يصفحة   2020/06/09رض وز�ر الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة القاطن�ن با�خارج"،  ع -18
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وفر  تركيا  إ��  ذلك  �عد  العملية  لتتسع  الباسك،  منطقة  ثم  �اطالونيا  ثم  مدر�د  ثم  اإلسبا�ي  ودول  ا�جنوب  �سا 

 ا�خليج والدول اإلفر�قية. 

ومسافة   • للتباعد  تحقيقا  مثال،  الطائرات   �� املتوفرة  املقاعد  ثل�ي  �استغالل  إلزامية  إجراءات  تطبيق 

أيام �� فنادق مصنفة تم إعدادها لهذا الغرض، و�عز�زها بتداب��  9األمان، وتنظيم حجر ص�� جما�� إلزامي ملدة 

 بئة عشرات األطر ال�حية واألمنية لهذا الغرض. �حية وأمنية مناسبة، وتم �ع

حال   • و��  الص��،  ا�حجر  ف��ة  ان��اء  وعند  الوصول  عند  عائد،  ل�ل  مخ��ي�ن  بتحليل�ن  وجو�ا  القيام 

وجود حالة إصابة كما هو الشأن بالنسبة للمرحل�ن من مدينة مليلية ا�حتلة حيث �جلت حالة إصابة واحدة، 

املس  6وست   لدى  مؤكدة  ا�خالط�ن  حاالت  األ�خاص  وتحديد  ثالث  بتحليل  القيام  يتم  ا�جزائر،  من  تقدم�ن 

 للتأكد من خولهم من هذا الف��وس. 

بـ • مواطن من حيث    6852تقديم مساعدات مادية للمواطن�ن الذين نفذت مواردهم، حيث تم التكفل 

ت�ا اإليواء، و�غطية  األدو�ة،  واقتناء  النفسية،  واملواكبة  والعالج  والوالدة  والتغذية،  ا�جراحية  العمليات  ليف 

األمراض   لدوي  مستلزمات  وتوف��  الدم،  وتصفية  واألشعة،  الكيماوي،  العالج  ذالك   �� بما  العالج،  وحصص 

املزمنة، كما تتا�ع الوزارة وضعية العالق�ن عن طر�ق خلية محدثة لهذا الغرض، وعن طر�ق مركز االتصال الذي  

تلق��ا    )اتصال  147ألف و  110(باإلضافة إ��    )اتصال  ألف  236(، أك�� من  2020 يونيو   10مارس إ��    15تلقى من  

 خلية األزمة ا�حدثة سواء مع اإلدارة املركز�ة أو بالسفارات والقنصليات. 

شملت إجراءات املواكبة كذلك، التدخل لدى دول االستقبال لتمديد صالحية تصر�ح اإلقامة، و�عبئة   •

دولة من مختلف القارات، بأورو�ا وأمر��ا و�فر�قيا لتوف�� استشارات وتوج��ات    14شبكة من ا�حام�ن با�خارج ��  

 )درهم  ألف  (45قانونية مجانية عن �عد، باإلضافة لرفع سقف مخصصات من العملة الصعبة للراغب�ن ف��ا من  

درهم  (65إ��   عقود )ألف  ع��  يتوفرون  ال  الذين  املغار�ة  من  للمتوف�ن  الدعم  تخصيص  تم  كما  لهذه    ،  التأم�ن 

 الغاية. 

قرار   • �عد  بإحصا��م،  الدولة  قامت  الوط�ي،  بال��اب  العالق�ن  با�خارج  املقيم�ن  للمغار�ة  و�النسبة 

إغالق حدود دول إقام��م وا�حدود الوطنية، وذلك قصد �سهيل عود��م إ�� بلدان اإلقامة، و�قدر عدد املغار�ة 

أز�د م الوط�ي،  ال��اب  الذين غادروا  و   31(ن  العالق�ن  إ�� حدود    )�خصا  130ألف  العودة  تمت مساعد��م ع�� 

 .202019يونيو   20يوم 
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 خاتمة

قبل صا�ع القرار من  من خالل األمثلة ال�ي سقناها �� هذه املقالة، نالحظ أن القرارات ذات البعد االس��اتيجيي تم اتخاذها

�� السياسة ا�خارجية، ف�ي مبادرات خالصة للمؤسسة امللكية، مثل مبادرة إحداث آلية إفر�قية للتنسيق والتعاون ب�ن دول القارة  

�وفيد جائحة  السياسة   19-ملواجهة   �� اإلفر�قي  البعد  أولو�ة  استمرار�ة  يؤكد  ما  وهو  امللك،  من  بقرار  أعلنت  ال�ي  وتداعيا��ا، 

 جية للبالد. ا�خار 

وتم اعتبار �ل من اجتماع األمم املتحدة حول دور الدين �� مواجهة األزمات، الذي ا�عقد بدعوة من �عثة اململكة املغر�ية  

�� ف��ة ا�جائحة، ومبادرة بيت مال القدس �شأن تقديم مساعدات عينية ملؤسسات وأفراد بالقدس الشر�ف جراء هذه األزمة، من  

التداب�� األخرى ذات الطبيعة الدبلوماسية التنفيذية العادية، خصوصا ح�ن ر�ط "ا�خاصة"املبادرات   ، �و��ما ال يدخالن ضمن 

هات�ن املبادرت�ن بالصفة الدستور�ة ال�ي يتمتع ��ا امللك �ونھ أم��ا للمؤمن�ن، وصفتھ الدولية �� عالقة بمنظمة التعاون اإلسالمي  

 لدائمة باملنظمة. �ونھ رئيسا ل�جنة القدس، إحدى ال�جان ا

، يمكن تناولھ من زاو�ت�ن اثنت�ن، األو�� �� قراءة حدود  19-إن التقييم املوضو�� للدبلوماسية املغر�ية خالل جائحة �وفيد

وأ�عاد هذه الدبلوماسية، والثانية محاولة ر�طها بالواقع الدو��، وما قد يتطلبھ من محاذير بالنظر للتحوالت املف��ضة �� السياسة 

 الدولية.   

�� هذه   املغر�ية  الدبلوماسية  ��  ومن ا�خالصات األساسية �شأن حدود وأ�عاد  بالطموح  تم��ت  أ��ا  الف��ة، يمكن مالحظة 

ظل االستمرار�ة، وأ��ا متعددة األ�عاد واملسارات، وأ��ا اهتمت بتوسيع هامش تفاعلها، و�قيت منضبطة للتوجھ العام الذي تتبناه  

 السياسة ا�خارجية املغر�ية من الناحية االس��اتيجية، وذلك من خالل:  

االسأوال:   ا�حاور   �� ا�خار��  التفاعل  للفعل  ع��للمملكة��اتيجية  الدور    ،  و�عز�ز  اإلفر�قية  املغر�ية  العالقات  مستوى 

املعلن للمغرب كمنافس قاري، و�� عالقة باالتحاد األورو�ي حافظت ع�� استمرار���ا �ش�ل معقول، وأيضا التفاعل داخل الفضاء 

متوا �ش�ل  وظفت  متعددة،  دبلوماسية  مسارات  من  انطالقا  واإل�سانية األم�ي،  والدينية  والتعاونية  االقتصادية  األ�عاد  �ل  ز 

 �ش�ل متداخل لتصر�ف هذه السياسة.

�� بداية أزمة �وفيدثانيا:   ��    19-التفاعل السريع  مع الص�ن الشعبية، وروسيا االتحادية، و�ور�ا ا�جنو�ية، يفسر امل��ي 

 ��. ع�� املستوى الدو  االس��اتيجية للمغربمبدإ تنويع الشرا�ات 

حققتھ  ثالثا:   الذي  التطور  إبراز  م��ا  األهداف،  من  مجموعة  حققت  الدول،  من  لعدد  مباشرة  مساعدات  تقديم  مبادرة 

ل�خطوط   تا�ع  جوي  جسر  ع��  بتوصيلها  املتعلقة  "اللوجستيكية"  والقدرة  باملغرب،  با�جائحة  املرتبطة  الطبية  املنتجات  صناعة 

ا للتعبئة  باإلضافة  املغر�ية،  ��  امللكية  اململكة  ��ا  تتمتع  ال�ي  العالقات  حجم  إبراز  أخر  جانب  ومن  العملية،  هذه  ملواكبة  إلدار�ة 

ا�جال اإلفر�قي و�� سبب مباشر إلنجاح هذا النوع من املبادرات، �ل ذلك ش�ل نوعا من الدبلوماسية العامة ال�ي قدمت املغرب  

 الدو�� رغم ظروف ا�جائحة الصعبة واملعقدة.  ع�� أنھ دولة قادرة ع�� الفعل والتفاعل �� مجال التعاون 

استبعاد امللفات السياسية، وع�� رأسها قضية ال�حراء، والعالقات املغر�ية ا�جزائر�ة، وغ��ها من امللفات األخرى  را�عا:  

الضرورة،  املوقف عند  بت�جيل  املغر�ية  الدبلوماسية  اكتفت  إذ  ا�جائحة وطنيا ودوليا،  تدب��  ال�امل ع��  ال��ك��  �عطل  ال�ي قد 

مللف ال�حراء �� أك�� من مناسبة، أو اتجاه سياسة إسرائيل االستيطانية باألرا��ي الفلسطينية  كما �ان ا�حال إزاء إثارة ا�جزائر  

و�الحظ �� هذا السياق أن املغرب خصوصا �� عالقتھ مع ا�جزائر، لم يتورط �� االنجرار نحو التصعيد، ما   -كما أسلفنا-ا�حتلة  

 �ان سيؤثر ال محالة ع�� األهداف املسطرة لهذه املرحلة. 



   خالل المغربیة الدبلوماسیة مالمح
 19-كوفید جائحة

 

 

16 

الدو��   التدب��  أن  القول  �ستطيع  ومؤشرات،  أرقام  من  الدولية  واملؤسسات  الدول  �علنھ  وما  الدو��،  الواقع  إ��  و�النظر 

للمستقبل قد تتنازعھ فرضيت�ن ع�� األرجح، إما البحث عن مخرجات "�عاونية" ع�� املستوى الدو��، وهذا مفيد للغاية، خصوصا 

 �شاركية فاعلة ومؤهلة، وقد ي�ون للمغرب موقعا تفاوضيا واعدا إزاءها. بالنسبة للدول ال�ي تتمتع بأرضية

أو تب�ي مخرجات "تصارعية"، باختيار الطر�ق السهل لتعو�ض خسائر هذه األزمة، ع�� إذ�اء االضطرابات الداخلية بالدول  

 �� املؤثرة  ا�جموعات  بتصور  رهينة  أمور  و��  وا�حروب.  الن�اعات  و�ذ�اء  لذلك،  تمثل    املهيأة  ال�ي  الدولية،  املركب  (السياسات 

العالم  �� العسكري  واالقتصادية )الصنا��  السياسية  هيمن��ا  الستمرار  مضطرب  عالم  خلق   �� املص�حة  ذات  ا�جهات  وأيضا   ،

 واملالية.

"ا الدولية، فالسبيل ملواجهة السينار�و  لتصار��"،  إ��ا محاذير ال بد أن �ش�ل موضوعا لتفك�� دول ا�جنوب، وتنظيما��ا 

املما�عة، والبحث عن صيغ جنوب القدرة ع��  نحو -هو  االتجاه  األزمة، وكذا  ل�خروج من  الدو��  التصور  قادرة ع�� دعم  جنوب، 

صيانة التماسك االجتما�� داخل هذه الدول، و�عز�ز القرارات السيادية، ودعم االقتصاديات ا�حلية، وأساسا ��جيع استمرار�ة 

 �جتمع، ال�ي برزت أثناء مواجهة ا�جائحة �� العديد من هذه الدول. الثقة ب�ن الدولة وا

من جهة أخرى، نالحظ أن تحوالت مهمة برزت �� ف��ة ا�جائحة، وجب التعاطي معها باهتمام كب��، م��ا االستثمار �� الثورة  

سابق  ف��ات   �� الدو��  املستوى  ع��  النقاش  هذا  ظهور  فرغم  مسبوق،  غ��  �ش�ل  االن��نيت،  املعلوماتية  انتشار  مع  خصوصا  ة، 

والتساؤل حول تدب�� شؤون الدول �� عصر االن��نيت، واإلدارة االلك��ونية، والتجارة الرقمية، والتعليم الرق�ي إ�� غ�� ذلك، فإن 

ة، ورقما هذه ا�جائحة ش�لت نقلة نوعية �� هذا ا�جال، ما يؤشر ع�� أن االستثمار �� ا�جال الرق�ي سيش�ل موضوعا للمنافس

 أساسيا �� معادالت التنمية وم�انة الدول وتصنيفها . 

كما أن أهمية إعادة �شكيل ا�خارطة االقتصادية ع�� العالم، يتطلب قراءة متجددة �� وضعية الص�ن والواليات املتحدة  

االتحاد األورو�ي والواليات املتحدة األمر�كية، األمر�كية ودورهما �� النظام الدو��، دون إغفال أي تطور قد يطال العالقة ب�ن دول  

إليھ مجموعة "بر�كس"   تتطلع  "ال��از�ل، وروسيا، والهند، والص�ن،  2006ال�ي تأسست سنة  BRECS وكذلك ما قد  ، وتضم دول 

 ع س�ان العالم.من مجمو  %42من التجارة العاملية، و %18من الناتج اإلجما�� العاملي، و %23وجنوب إفر�قيا"، باعتبارها تمثل 

�عد   ما  مرحلة   �� أقوى  بدرجة  فاعال  لتص��  دولية،  مجموعات  أو  دوال  يحفز  أن  شأنھ  من  العالقات  هذه   �� تطور  أي  إن 

توافرت  إذا  جما��  �ش�ل  أو  وأملانيا،  اليابان  مثل  الدور  هذا  للعب  املؤهلة  للدول  بالنسبة  منفرد،  �ش�ل  إما  "�ورونا"  جائحة 

اال كدول  لذلك،  ��  الشروط  تحول  أي  ظهور  عند  مستقبال،  الدولية  التوازنات   �� حضورها  هامش  توسيع  ��دف  اإلفر�قي،  تحاد 

 طبيعة األنماط السائدة �� العالقات الدولية الراهنة. 
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 الئحة املراجع

 الكتب

خليقة،     * االن��نيت إ��اب  عصر   �� شؤو��ا  الدول  تدير  كيف  االلك��ونية:  والتوزيع،  "القوة  للنشر  العر�ي  القاهرة،   ،"

 .  2017الطبعة األو��  

*   Mats Lindgern،"ترجمة هبة �جينة، القاهرة،    ، "إدارة القرن الواحد والعشرون القيادة واالبت�ار �� اقتصاد الفكر

 . 2015العر�ية للتدر�ب والنشر،  الطبعة األو��   

*  " ناي،  س.  � جوز�ف  النجاح  وسيلة  الناعمة  الدولية"،القوة  السياسة  ال�و�ت،   �  البج��مي،  محمد  وتحقيق  ترجمة 

 . 2012مكتبة العبي�ان الطبعة الثانية   

 الدور�ات 

  2أكتو�ر    2، (36ال�و�ت، ا�جلس الوط�ي للثقافة والفنون واآلداب،  ا�جلد    عالم الفكر،جهاد م�حم، "العلم وا�حرب"،*  

 . 2007دجن�� 

املغ*   "املشاركة  أشلواح،  االس��اتي��"،  محمد  �عدها   �� وقراءة  بإفر�قيا..مظاهرها  السالم  حفظ  عمليات   �� ا�جلة  ر�ية 

 ). 2018(دجن��    15، العدد املغر�ية لألنظمة القانونية والسياسية

 ). 2015(غشت   28، العدد مجلة املالية لوزارة االقتصاد واملالية"اإلس��اتيجية املغر�ية �� إفر�قيا: رؤ�ة شاملة ومت�املة"، *

 الرسائل

�� استمرار�ة حلف الناتو �عد �سر�ن محمد، نمر عواد،    * "السياسة ا�خارجية األمر�كية اتجاه أورو�ا الغر�ية دراسة 

 . 2006رسالة، جامعة ب��ز�ت   ان��اء ا�حرب الباردة"،

اقع الرسمية   املنشورات االلك��ونية �� املو

 لي�ي لشرق املتوسطاملكتب اإلق منظمة ال�حة العاملية،موقع 

http://www.emro.who.int/ar 

 هيئة األمم املتحدة موقع 

https://news.un.org/feed/view/ar  

 وزارة الشؤون ا�خارجية والتعاون اإلفر�قي واملغار�ة املقيم�ن با�خارجموقع 

https://www.diplomatie.ma/ar 

 و�الة املغرب العر�ي لألنباء موقع 

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite 

 منظمة التعاون اإلسالمي موقع 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=173&p_ref=58&lan=ar 

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/about-covid-19.html14.06.2020
https://news.un.org/feed/view/ar/story/2020/06/1056342
http://www.mapexpress.ma/ar/actualite
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=173&p_ref=58&lan=ar
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 ا�جز�رة مباشر موقع 

http://mubasher.aljazeera.net/news     

 رئاسة ا�حكومة املغر�يةموقع 

https://www.cg.gov.ma/ar   

 السفارة األمر�كية والقنصلية �� املغربموقع 

https://ma.usembassy.gov/ar  

 

http://mubasher.aljazeera.net/news
http://mubasher.aljazeera.net/news
http://mubasher.aljazeera.net/news
https://www.cg.gov.ma/ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-300-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://ma.usembassy.gov/ar/

