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 :مخصالم
ُتعّبر العالقات الخارجية عف مجموعة التصرفات التي تتخذىا أو تمتـز باتخاذىا الحكومات 

واف تمؾ التصرفات ىي في الواقع سموؾ، إما لممحافظة عمى الجوانب المرغوب فييا في البيئة الدولية 
فعؿ(  أو جممة اجراءات سموكية مبعثو عنصراف يأخذاف صيغة المبادرة )فعؿ( أو االستجابة ) ردة

عمى محّفز خارجي ، ِإالا أفا ىذا السموؾ قد يكوف متأثًرا أحياًنا بظروؼ البيئة الداخمية، أو قد يكوف 
نتيجة لعوامؿ البيئة الخارجية بكؿ ضغوطيا ومكوناتيا، أو يكوف نتاج االثنيف مًعا. الى جانب ذلؾ، 

مرة غايتيا تحقيؽ المصمحة القومية يمكف القوؿ اف العالقات الخارجية ىي عممية دينامية متصمة ومست
عف طريؽ توظيؼ ادوات عدة، سياسية، اقتصادية، عسكرية، ثقافية، وبطبيعة الحاؿ ال تخرج سياسة 

 لممممكة المغربية عف ىذا اإلطار.
في ضوء ذلؾ، جاء ىذا البحث ليميط المثاـ عف العالقات المغربية حياؿ الدوؿ الغربية ولو 

–، إذ مثؿ التاريخ االوؿ تخمص المغرب مف الحماية الفرنسية ٜٜٔٔ-ٜٙ٘ٔبشكؿ موجز، لممدة 
اإلسبانية، في حيف مثؿ التأريخ الثاني اعالف وقؼ اطالؽ النار بيف المغرب وجبية البوليساريو 

 بتدخؿ األمـ المتحدة. 
الفرنسية، في  -ُقسـ البحث إلى أربعة محاور رئيسة، تطرؽ األوؿ إلى العالقات المغربية

اإلسبانية، بينما درس الثالث العالقات المغربية حياؿ بريطانيا  -تناوؿ الثاني العالقات المغربيةحيف 
يطاليا، وناقش المحور الرابع طبيعة المغربية   األميركية. –وا 

.(يات المتحدة األميركيةالمغرب، فرنسا، إسبانيا، الوال)الكممات المفتاحية:   
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The nature of the relations of the Kingdom of Morocco towards Western 

countries 1956-1991 

dr. Hussein Jaber Abdullah Ali 

Imam Jaafar Al-Sadiq University, peace be upon him, Diyala Branch 

Abstracts: 

   External relations express the set of actions that governments take or are 

committed to take either to maintain the desirable aspects of the international 

environment and that these actions are in fact behavior, or a set of behavioral 

actions emitted by two elements that take the form of initiative (action) or 

response (reaction) to an external stimulus However, this behavior may 

sometimes be affected by the conditions of the internal environment, or it 

may be the result of external environmental factors with all their pressures 

and components, or it may be the product of both. Besides, it can be said that 

foreign relations are a continuous, dynamic process aimed at achieving the 

national interest by employing several tools, political, economic, military, 

cultural, and of course the politics of the Kingdom of Morocco does not 

depart from this framework.                 

    In light of this, this research came to reveal the nature of Moroccan 

relations with Western countries, albeit briefly, for the period 1956-1991, as 

the first date represented Morocco’s liberation from the French-Spanish 

protection, while the second date represented the declaration of a cease-fire 

between Morocco and the Polisario Front intervention of the United Nations.                                                                                             

  The research was divided into four main axes, the first dealt with Moroccan-

French relations, while the second dealt with Moroccan-Spanish relations, 

while the third studied Moroccan relations with Britain and Italy, and the 

fourth axis discussed the Moroccan-American nature.    

Keywords:( Morocco, France, Spain, the United States of America).         
 الفرنسية:-أواًل: العالقات المغربية

عقب أبراـ وثيقة استقالؿ المغرب عف فرنسا في الثامف عشر مف تشريف الثاني 
، فتح عيد جديد مف التعاوف بيف البمديف، إذ أبرمت اتفاقية في السادس مف ٜٙ٘ٔ

بإبقاء الموظفيف الفرنسييف في المؤسسات والشركات  ، تسمحٜٚ٘ٔشباط عاـ 
المغربية، إلى حيف تدريب الموظفيف المغاربة، وتكويف ذوي الخبرة إلدارة مؤسسات 
الدولة، ويحموف محؿ الفرنسييف، وقد قدر عدد الموظفيف الفرنسييف في المغرب خالؿ 

، بعد تمكف ٜ٘ٙٔ( في عاـ ٜٓٔٔ( موظفًا، وانخفض إلى )5ٜٜ٘٘ٔبػ) ٜٙ٘ٔعاـ 
 .(1)الحكومة المغربية مف استبداليـ بموظفيف مغاربة
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، طمبت الدوؿ العربية ٜٛ٘ٔونتيجة القمع الفرنسي لمثورة الجزائرية في آذار عاـ 
مف المممكة المغربية، مقاطعة فرنسا اقتصادًيا وتجارًيا؛ فكاف رد الحكومة المغربية  انو 

ذلؾ يعزى الى حداثة استقالليا، وحاجتيا  ، ولعؿ(2)لـ يسبؽ لممغرب اف قاطع فرنسا
 لممساعدة الفرنسية آنذاؾ.

كاف المغرب يعاني مف عجز في الميزاف التجاري، وبما اف فرنسا قد ربطت 
االقتصاد المغربي باقتصادىا، لذا استمر التبادؿ التجاري بيف البمديف بعد االستقالؿ، 

%( في ٗٗفزاد نصيبيا الى ) %( مف صادرات المغرب،ٕٗفقد كانت فرنسا تستقبؿ )
، وبما اف الفوسفات ىو المصدر الرئيس مف صادرات المغرب، فقد كانت ٜ٘ٙٔعاـ 

فرنسا ىي السوؽ النموذجية لمفوسفات المغربي، واصبحت اكثر الدوؿ المستوردة ليذه 
  .(3)السمعة

كما اسيـ الرأس ماؿ الفرنسي في مختمؼ القطاعات بشكؿ احكتاري وتأسيس 
، رغـ مغربية عدد مف القطاعات الصناعية في (4)(Cartelت ٌيعرؼ بػ)كارتؿ مجموعا

، فاف المجموعة الفرنسية الكبرى، قد واصمت نشاطيا مع التخمي عف بعض ٖٜٚٔعاـ 
أسيميا، وتعييف بعض المسؤوليف المغربييف عمى رأسيا، دوف اف يمس ذلؾ وجوده 

يفة الصناعية والسككية، والشركة مجموعات كبرى، ومف أمثمة الشركات، الشركة الشر 
، والشركة الشريفة لألسمدة، والمالحظ  المغربية لألوكسجيف، والشركة المغربية لأللمنيـو
اف اغمب تمؾ الشركات أنشئت في عيد الحماية، وظمت تتمتع بوضعية احتكارية في 

فضاًل الى حضور التكنولوجيا الفرنسية في مجاؿ  القطاع الصناعي المغربي.
واصالت المغربية، عف طريؽ شركة الصناعات الراديو كيربائية المغربية التي الم

(، التي تتعدد  Tomsonتشرؼ عمييا تقنًيا الشركة الفرنسية الضخمة )طومسوف 
 .(5) مجاالت تدخميا في كؿ ما يخص المواصالت

%( في مجاؿ التجارة ٓٛأما عف حصة فرنسا في االقتصاد المغربي، فشكمت )
%( لممغاربة، وىذه النسب ٘%( لمتجار التقميدييف اآلخريف، و)ٓٔ، مقابػػؿ )والصناعة

تمتد الى المؤسسات المغربية، التي يزيد رأس ماليا عف )مائة مميوف فرنؾ(، وفي مجاؿ 
 .(6)%( مف المجموعٚٔالزراعة فاف األسيـ األوربية ال تزيد عف )
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في المغرب؛ فقد دخؿ الجانباف  أما بما يتعمؽ بالقواعد الجوية الفرنسية الموجودة
الفرنسي في التفاوض لتحديد موعد انسحاب القوات الفرنسية مف القواعد -المغربي

الجوية التي كانت لغرض التدريب فقط، وتـ فعاًل االتفاؽ، وانسحبت فرنسا مف اخر 
 . (7)ٜٔقاعدة جوية ليا في مدينة مراكش عاـ 

، فاف الشخصية الثقافية المغربية، كاف ليا وعف التعاوف الثقافي بيف المغرب وفرنسا
مف الوجود الذاتي ما يجعميا ترفض أي شكؿ مف أشكاؿ االندماج المفروض، بيد أنيا 
لـ تصؿ إلى مستوى اإلنتاج واإلبداع فاإلسالـ أوجد وسائؿ إلغناء الشخصية الثقافية 

تناع، ووجود وتوحيدىا، كمفيوـ الدولة واالمة القائمتيف عمى أساس الطاعة واالق
المساجد أداة لمتعميـ والتربية، واالقتصاد، وسيمة مف وسائؿ خمؽ الروابط االنسانية بيف 

 .(8)المشرؽ والمغرب والتي كانت أساسا لوحدة ثقافية

واثناء حقبة االحتالؿ الفرنسي، شغمت عممية نشر الثقافة والمغة الفرنسية مكانة 
المغة الفرنسية وجعميا لغة التخاطب واإلدارة، ميمة في سياستيـ، فقد عمدت الى نشر 

وتقوية الميجات القبمية والسيما البربرية، والعمؿ عمى محاربة الجامعات العربية منيا 
 .(9)جامعة القروييف في المغرب، كونيا القمعة الحصينة لمغة العربية والمقاومة
ؽ عزؿ المغاربة كما عمدت السمطات الفرنسية الى محاربة المغة العربية عف طري

عف المعمريف الفرنسييف في التعميـ، فقد كاف لممعمريف مدارسيـ الخاصة بيـ، التي ال 
 -تختمؼ عف مدارس فرنسا، اما المغاربة فكانت مدارسيـ تسمى ) المدارس الفرنسية

المراكشية(، التي كانت المغة الفرنسية ىي لغة التدريس فييا، اما المغة العربية فكانت 
 .(10)نبية تدرس لساعتيف او أربع ساعات في األسبوع لغة أج

وبيذا الصدد، كاف عدد الطمبة المغاربة الحاصميف عمى شيادة البكالوريا الفرنسية ال 
(، كما جعمت المغة الفرنسية لغة ٜ٘ٗٔ-ٕٜٓٔطالبًا(، أثناء المدة ) ٖٗيتجاوز )

ينيـ وبيف تعمـ المغة العربية، رسمية بيف البربر، وذلؾ إليقاؼ تعريب البربر، والحيمولة ب
وكذلؾ منعت نشر الصحؼ بالمغة العربية، والدليؿ عمى ذلؾ قوؿ أحد كبار موظفي 

( بالقوؿ Robert de caixاإلقامة العامة الفرنسية في المغرب ويدعى )روبيردوكاي 
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ونشر لغة قد تكوف أداة … التعريب يعني نشر اإلسالـ، وىذا يعني تعميؽ فكرة الجياد"
 .(11) نقؿ األفكار المعادية"ل

وكانت ردة فعؿ الشعب المغربي، قياـ رجاؿ العمـ المخمصيف لبمدىـ بعرض قضايا 
لإلصالح ، فقد نشأ تالقح فكري بيف المثقفيف، شكؿ بداية التحرؾ في اطار جديد، 
فكانت انطالقة لمفكرة السمفية وتعبيرا أوليا عف اإلدارة في مقاومة االستعمار عمى 

توى الفكري والثقافي، وفي ىذا اإلطار ظيرت صحافة وطنية، ونشر عدد مف المس
الكتب في التراث والتاريخ وسط عدد مف النوادي الثقافية والجمعيات التي شيدت إلقاء 
المحاضرات، والتي أظيرت اىتماـ المثقفيف بقيـ العروبة واإلسالـ. ولو القينا نظرة عمى 

في المغرب عمى يد رجاؿ السمفية والوطنييف قبؿ برامج التعميـ الحر، الذي نشأ 
االستقالؿ، نجده حرصًا عمى الجمع بيف العنصريف األصالة والمعاصرة، حيث ادخمت 
الثقافة الحديثة إلى جانب الدراسات التقميدية، مما أوجد ثقافة جديدة وواحدة في المغرب 

 .(12)العربي
ي بيف فرنسا والمغرب، ال يعد وبعد االستقالؿ، حصؿ تعاوف في المجاؿ الثقاف 

مجرد مساعدات تقدميا فرنسا مف اجؿ ضماف حضورىا، وتخميد سيطرتيا الثقافية. 
وبموجب ذلؾ عقدت اتفاقية ثقافية وقضائية بيف فرنسا والمغرب في الخامس مف تشريف 

(، ٜٜٓٔ-ٜٛٓٔ، وقػد مثؿ المغرب وزير خارجيتيػا )احمد بال فريج ٜٚ٘ٔاألوؿ عاـ 
( وزير خارجيتيا، ٜٜ٘ٔ-ٜٗٓٔ  k . pinoجانب الفرنسي كػريستياف بينو)ومثؿ ال

مادة(، تتعمؽ بالمعاىد الدراسية، ووضعية المعمميف ٖٔوتشمؿ االتفاقية الثقافية عمى )
والمعممات الفرنسييف، الذيف يعمموف في المدارس المغربية، كما تـ تنظيـ األسس 

ف، وتجديد الشروط التي سيجري عمييا تعميـ المغة التعاىدية لمعالقات الثقافية بيف البمدي
الفرنسية، ونشر الثقافة الفرنسية في المغرب في المستقبؿ، وتكويف لجنة ثقافية فرنسية 
تتولى إدارة بعض المعاىد والمدارس في النواحي المغربية التي توجد بيا جاليات فرنسية 

مى أقساـ فرنسا في مدارسيا تتبع كبيرة، ىذا وقد تعيدت الحكومة المغربية المحافظة ع
 .(13)فييا األساليب التربوية المقدرة في فرنسا
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في تقرير قدمو الى مؤتمر حزب ،  (14)أكد )عالؿ الفاسي(في ضوء ذلؾ، 
اف الدولة الجديدة يجب اف تقـو عمى قواعد اإلسالـ، وىي "، ٖٜٙٔاالستقالؿ عقد عاـ 

. فمنذ األياـ األولى (15) "تماعي لممغربالعقيدة التي تكوف األساس الثقافي واالج
لالستقالؿ، سعى الشعب المغربي الى استرجاع المغة العربية، عف طريؽ استقداـ أساتذة 
مف المشرؽ العربي الى المغرب لتعريب بعض القوانيف واألنظمة إلدارية، وبعض 

تكويف األطر الموضوعات العممية كما تـ فتح المدارس اماـ الفئات الوسطى والفقيرة، ل
 .(16)الوسطى في مياديف اإلدارة والتعميـ واألشغاؿ العمومية وغيرىا

اما الصحؼ المغربية، فكانت مقسمة الى صحؼ حكومية وصحؼ ناطقة بمساف 
األحزاب المغربية. كما منعت الصحؼ الفرنسية مف التداوؿ او طبعيا في المغرب، 

مة المغربية قرارًا بطبع الصحؼ غير اف ىذا المنع لـ يستمر، بسبب إصدار الحكو 
 .(17)الفرنسية

وعمى نحٍو عاـ، فاف التعاوف الثقافي بيف المغرب وفرنسا، متعدد الصيغ، فيناؾ 
االختراؽ الذي تمارسو وسائؿ األعالـ المكتوبة والمسموعة كاألفالـ والبرامج التمفزيونية 

والمطبوعات الفرنسية التي (. وكذلؾ الكتب  البضاعة الثقافيةالمختمفة او ما تسمى بػ)
تغزو أسواؽ المغرب ىذا مف جية، ومف جية اخرى وجود اعداد كبيرة مف الطمبة 

 .(18)المغاربة في الجامعات الفرنسية، الذيف ارتبطت ىجرتيـ باالحتالؿ الفرنسي لممغرب
، تـ عقد اتفاقية بيف فرنسا والمغرب تنص عمى، ضرورة إحالؿ ٕٜٚٔوفي عاـ 
طاؽ مؿء الفراغ، لكف وبالنظر لمواصمة وزارة التربية الوطنية المغربية التعاوف في ن

حمالتيا السنوية الستيعاب مدرسيف وأساتذة جامعييف فرنسييف، فقد بمغ عدد الخبراء 
فرنسي( في المغرب،  ٓٓٓٛالفرنسييف العامميف في مجاؿ التعاوف الثقافي والتقني)

، والسيطرة التامة لنظاـ التعميـ الفرنسي عمى ونظرًا لغياب البنى التعميمية في المغرب
نظاـ التعميـ المغربي، فاف قسمًا مف قواـ التعميـ العالي قد أرسؿ الى فرنسا، فخالؿ 

 ٕٗٚ٘طالبًا( مف اصؿ ) ٖٙٓٔ(، كاف في فرنسا )ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔالعاـ الجامعي )
تزايد  ٜ٘ٚٔوٜٜٙٔطالبًا( ، ممف كانوا يتابعوف دراستيـ خارج المغرب، وبيف عاـ 

 ، حسب الجدوؿ آالتي.(19)عدد الطالب الموجوديف في الخارج، والّسيما في فرنسا
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 (ٔجدوؿ رقـ )
 (20)(ٜ٘ٚٔ-ٜٜٙٔاعداد الطالب المغاربة المبتعثيف إلى فرنسا لممدة )

 طالباً  ٕٖٔٔ 1969-1970
 طالباً  ٖٕٓٙ 1971-1972
 طالباً  ٜٕٛٚ 1972-1973
 طالباً  ٖ٘ٗٗ 1973-1974
 طالب ٓٓٓٙ 1974-1975

السياؽ نفسو، فأف التغمغؿ الثقافي الفرنسي لـ يقتصر عمى األساليب التقميدية في    
السابقة الذكر؛ بؿ أيضا عمى التطورات التكنولوجية، والسيما في مجاؿ االتصاالت، 

البصري مف اخطر األساليب لنشر الثقافة، وتـ ذلؾ عف -التي جعمت القطاع السمعي
، وانشأتيا شركة صوفيراد ٜٙٛٔشاء القناة الثانية لمتمفزيوف المغربي في عاـ طريؽ ان

(compine sofirad )(21).   والمعروؼ ما ليذه األجيزة التي يشاىدىا ويسمعيا اغمب
 سكاف المغرب، والتي تروج عف طريقيا ثقافة البالد األجنبية والسيما فرنسا.

 :اإلسبانية  -ثانًيا: العالقات المغربية
، كانت العالقات بيف البمديف وطيدة، وكانت إسبانيا ٜٙ٘ٔعند انتياء الحماية عاـ 

تسعى لمنع امتداد النفوذ االقتصادي الفرنسي الى المنطقة الشمالية، ولـ تعف بإقامة 
مشاريع عمرانية، وذلؾ الف الراس ماؿ والخبرة الفنية ال تتوفر في إسبانيا بقدر ما تتوفر 

األوربية األخرى، والف وانيا كانت محط أطماع رؤوس األمواؿ االجنبية لدى الدوؿ 
 .(22)والّسيما االمريكية منيا

اإلسبانية توطدًا بعد االستقالؿ، لوال -وكاف مف المتوقع اف تزداد العالقات المغربية
، التي حالت دوف ذلؾ. لذا، أرادت الحكومة المغربية في (23) مشكمة )الصحراء الغربية(

توحيد القسـ الشمالي مع بقية أجزاء المغرب، ورفع الحواجز المالية  ٜٙ٘ٔار أي
واإلدارية بيف القسميف، عف طريؽ سحب العممة اإلسبانية مف الشماؿ، واحالؿ الفرنؾ 
المغربي محميا، وقد وافقت الحكومة اإلسبانية مبدئيًا، بعد إصرار الحكومة المغربية، اال 
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قًا ألسباب اقتصادية متحججة اف العممة الحالية ما ىي اال انيا عرضت تمؾ الفكرة الح
 .(24)عممة فرنسية

بيد أفا الجانب المغربي دافع عف عممتو بأنيا ليست فرنسية، إذ يصدرىا البنؾ 
المخزني بموجب مرسوـ ممكي، ويستطيع المغرب اف يبدليا وقت ما يشاء، دوف حاجة 

تغيير العممة تدريجيًا، مع االتفاؽ عمى زيادة الى التفاوض مع أية دولة اخرى، والبدء ب
 .(25)ٜٚ٘ٔ%( مف تجارة المغرب في مطمع عاـ ٘التجارة بيف الدولتيف الى اكثر مف )

، عمى بقاء القوات اإلسبانية مرابطة في ٜٛ٘ٔمف جانب آخر، تـ االتفاؽ في آب 
عيداتيا في احتراـ األراضي المغربية، إلى اف يتـ اتفاؽ جديد بشأنيا، مع اإلبقاء بكؿ ت

سبانيا في عدة مجاالت، (26)األراضي المغربية . لذلؾ، نشط التعاوف بيف المغرب وا 
. كما عقدت بيف البمديف اتفاقية في (27)الّسيما في ميداف السياحة ووسائؿ األخبار

، وبمقتضى تمؾ ٜٗٙٔميداف اإلذاعة والتمفزيوف في الثاني عشر مف آذار عاـ 
ؿ سبعة متدربيف إلتماـ تدريبيـ بالمعاىد اإلسبانية لوسائؿ االخبار، االتفاقية تـ إرسا

وفي ميداف السياحة عقدت اتفاقية بيف الحكومتيف تـ بموجبيا إرساؿ اكثر مف عشريف 
 .(28)طالبًا لمتخصص في الميداف السياحي

مع ذلؾ باتت العالقات بيف البمديف مشوبة بالتوتر، بسبب السيطرة اإلسبانية عمى 
صحراء الغربية ومدينتي سبتة ومميمة . فقد طالب المغرب منذ االستقالؿ بانسحاب ال

اسبانيا مف الصحراء، وضميا الى اراضيو بعدىا جزءًا منو تاريخيًا، اال اف التمسؾ 
اإلسباني بالصحراء ورفضو االنسحاب منيا، وعممو عمى ابراز الفوارؽ بيف المغرب 

ادى الى خمؽ المشكمة، واقدمت الحكومة المغربية عمى والصحراء الغربية ارضًا وشعبًا، 
ارساؿ وحدات مف جيش التحرير المغربي لقتاؿ الوحدات اإلسبانية والفرنسية المتركزة 
في )طرفايا والساقية الحمراء والجزء الشمالي مف موريتانيا(، وتمقى مساندة مف القبائؿ 

التي كانت تمتمؾ سيطرة عمى الصحراء الصحراوية الموالية لو، السيما قبيمة )الرقبيات( 
الغربية. واستطاع جيش التحرير تحقيؽ االنتصارات، اال اف القوات اإلسبانية استطاعت 

 .(29)ٜٛ٘ٔإعادة فرض سيطرتيا عمى الصحراء في آذار عاـ 
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، عقد مؤتمر في الرباط، لبحث أوضاع الصحراء الغربية ، ٜٛ٘ٔوفي أيموؿ عاـ 
موريتانيا والصحراء الغربية، وانتيى المؤتمر بقرارات عدة  ( مندوبًا عفٓ٘ٔحضره )
 منيا: 
 أعمنت موريتانيا والصحراء الغربية عف تجديد الوالء لممؾ المغرب.-ٔ
أكدوا اف بالدىـ جزء ال يتجزأ مف المغرب، وعزميـ عمى التحرير مف -ٕ

 االستعمار.
 ـ المتحدة.طالبوا بعرض قضية موريتانيا والصحراء الغربية عمى األم-ٖ
أعمنوا انو ليس مف حؽ فرنسا إجراء استفتاء في الصحراء الغربية أو موريتانيا، -ٗ

 ورفضيـ ليذا االستفتاء.
استنكروا أعماؿ فرنسا في القياـ بتجارب نووية في الصحراء، لما ليا مف أثارا -٘

 شعاعية عمى المنطقة، وطالبوا بمنعيا.
أكدوا عمى اف الثروات الموجودة في الصحراء ىي ممؾ لمسكاف، وليس الي دولة -ٙ

 أجنبية حؽ استغالليا.
 طالبوا بضـ منطقة ايت عمراف والصحراء الغربية إلى الجزء المستقؿ مف الوطف.-ٚ
تعزيز جانب جيش التحرير، وبما اف وجود الجيوش األجنبية يتنافى مع سيادة -ٛ

وتستعمؿ قواعدىا لقمع الثورة العربية في موريتانيا والصحراء الغربية،  البالد واستقالليا،
 .(30)فأنيـ طالبوا بالتعجيؿ بتحقيؽ الجالء

، انسحبت أسبانيا مف إقميـ ايفني، وظمت متمسكة بالصحراء، ٜٚٙٔوفي عاـ 
السيما بعد ما أظيرت الكشوفات غنى المنطقة بالثروات الطبيعية، زيادة عمى موقعيا 

يـ. مما دفع المغرب لمتوجو الى األمـ المتحدة، لعرض مشكمة استعمار أسبانيا الم
لمصحراء، كما توجو ايضًا الى محكمة العدؿ الدولية طالبًا منيا إصدار حكميا 
ومشورتيا في الموضوع. ونتيجة ليذه األوضاع، شكمت ما يسمى بػ)جبية تحرير 

 .(31)ٖٜٚٔـ البوليساريو(، في العاشر مف آذار عا -الصحراء
أسست جبية البوليساريو عمى يد مجموعة مف الشباب، تحت قيادة شاب عرؼ 
بالوالي اسمو مصطفى سعيد، قاتمت ىذه الجبية او المنظمة ضد االحتالؿ اإلسباني، 
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وعارضت المطالبة المغربية باإلقميـ الصحراوي، وكاف ىدفيا الرئيس، تحقيؽ استقالؿ 
، أعمف السمطاف )الحسف ٜ٘ٚٔكـ الذاتي. وفي عاـ الصحراء الغربية، ومنحيا الح

الؼ شخص( بقيادة  ٖٓ٘(، بدء المسيرة الخضراء، التي ضمت )ٜٜٜٔ-ٜٔٙٔالثاني
رئيس الوزراء المغربي احمد عصماف، تمؾ المسيرة التي عبرت حدود الصحراء 

 .(32)اإلسبانية، والتي أعمف عنيا الممؾ بانيا ليست حربًا ضد إسبانيا
ؾ المسيرة الى توتر األجواء بيف البمديف، فقررت أسبانيا مواصمة أسيمت تم

المحادثات مع المغرب واألمـ المتحدة ومحكمة العدؿ الدولية. وفي التاسع مف تشريف 
، أعطى الممؾ األمر لمسائريف )او لممسيرة الخضراء( بالرجوع الى ٜ٘ٚٔالثاني عاـ 

بعقد )اتفاقية مدريد( في الرابع عشر مف  األسبانية-قواعدىـ. توجت المحادثات المغربية
، وقعت تمؾ االتفاقية بيف المغرب وموريتانيا مف جية، ٜ٘ٚٔتشريف الثاني مف عاـ 

( مف مبادى األمـ المتحدة، والقرار ٖٖواسبانيا مف جية اخرى، وذلؾ طبقًا لمبند )
الى حؿ، ( لمجمس االمف الدولي، الذي دعا لممباحثات بيف الجانبيف والتوصؿ ٖ٘ٛ)

اتفاؽ مدريد،  وكاف ىذا االتفاؽ عقدًا دوليًا لمصمحة المغرب، كما اقر مجمس الجماعة
وسيطرة المغرب عمى أراضيو، وعودة سكاف المنطقة الى مغربيتيـ بعد غياب 

 .(33)طويؿ
الصحراء الغربية، دوف اف يرحموا عف سبتة ومميمة  ٜٙٚٔغادر اإلسباف في عاـ 

( حزبًا سياسيًا وجمعية سياسية في ٗٔت وراءىا اكثر مف )والجزر الجعفرية، وخمف
منطقة الصحراء، باتجاىات مختمفة، كميا تيدؼ الى الحرية واالستقالؿ والديمقراطية، 

 .(34)وكانت سببًا مف أسباب اشتعاؿ نار الفتنة بيف المغرب والدوؿ المجاورة
ة واجتماعية في مع ذلؾ شيدت منطقة الصحراء الغربية نيضة اقتصادية وثقافي

مختمؼ المياديف، وخصصت الحكومة المغربية مبالغ كبيرة جدًا لتنمية واعماؿ المدف، 
فضاًل عف المشاريع السياحية، واستطاع المغرب، رغـ المشاكؿ التي تثيرىا حركة 
البوليساريو، اف تستثمر عشرات المميارات مف الدراىـ إلنجاز مشاريع مختمفة ذات طابع 

تماعي. وفي اطار سعي المغرب نحو معالجة فعالة لممشاكؿ الممحة التي اقتصادي واج
تواجو المنطقة، فقد شمؿ منطقة الصحراء الغربية بمشاريع تنموية في النواحي كافة، 
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انطالقًا مف مبدأ اف ثروة الصحراء ألىميا، واف الصحراء غنية بمواردىا األولية التي 
-ٜٙٚٔ، وما بيف ) ونية المغرب المتزايدةتستخدـ في الصناعة والزراعة، رغـ مدي

مميوف درىـ(، واصبح  ٓٓٔ(، أنفقت الحكومة لتحديث الصحراء اكثر مف )ٜٜٚٔ
 .(35)لإلقميـ الصحراوي نواب يمثمونيا في البرلماف المغربي

بعد قضية الصحراء وعودتيا الى المغرب، أثيرت قضية المدينتيف سبتة ومميمة، 
، وبعد خضوعيا لمعرش األسباني، ٘ٔٗٔالبرتغاؿ في عاـ المتيف احتمتيما مف قبؿ 

، وىما أوؿ مستوطنات أوربية في  أصبحت ىاتاف المدينتاف تابعتيف إلسبانيا الى اليـو
 .(36)أفريقيا

في (، ٜٔٙٔ-ٜٜٓٔالسمطاف المغربي )محمد الخامس ، طالب ٜٚٗٔومنذ عاـ 
اء المغرب، وتتميز ىاتاف خطاب طنجة التاريخي باسترجاع الوحدة الترابية لكؿ اجز 

المدينتاف بوجود عدد كبير مف الجنود األسباف، وازدىار التجارة فييا بصورة واضحة، 
، وضع الموانئ الحرة، لمنافسة ٖٜٙٔوقد منحت المدينتاف وفؽ مرسوـ ممكي في عاـ 

، وحشدت ٜ٘ٚٔميناء جبؿ طارؽ. وتأـز الوضع العسكري في ىذه الممتمكات في عاـ 
لسفف الحربية، خشية مف اف تقوـ القوات المغربية باالستيالء عمييا، كما فعمت اماميا ا

في الصحراء وقضية سبتة ومميمة ستوحد سكاف المغرب، كما وحدتيـ في قضية 
 .(37)الصحراء الغربية

مع ذلؾ فالتقارب االقتصادي بيف إسبانيا والمغرب اخذ في االزدياد، فقد كانت رابع 
 ٕٓٓ، وبمغ مبمغ الصادرات اكثر مف )ٕٜٛٔمغرب في عاـ دولة في التصدير لم

مميوف جنيو استرليني(، وكانت أوؿ زيارة رسمية قاـ بيا رئيس الوزراء األسباني الى 
اإلسبانية تتحسف،  -، ومنذ ذلؾ الوقت والعالقات المغربيةٖٜٛٔالرباط في نيساف عاـ 

مى العضوية في السوؽ رغـ التوترات التي حدثت، نتيجة عـز إسبانيا الحصوؿ ع
االوربية المشتركة، مما اثر عمى الصادرات الزراعية لممغرب، مع ذلؾ تـ توقيع معاىدة 

، وكاف غرض إسبانيا ىو اف ينسى ٖٜٛٔصيد األسماؾ في الرباط في اب عاـ 
المغرب المطالبة بالمدينتيف، اال اف ىذه المطالب تبقى جزءًا ال يتجزأ مف طموح 

 .(38)أراضيوالمغرب في وحدة 
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وكثيرًا ما اظير السمطاف الحسف الثاني استعدادًا ال حدود لو في سبيؿ التوصؿ الى 
حؿ مع اسبانيا، باف قدـ اكثر مف مقترح مف شأنو مساعدة الحكومة اإلسبانية عمى 
الدخوؿ في مفاوضات حوؿ مصير سبتة ومميمة وجزر الجعفرية في إطار االستفادة 

تمؽ أي رد عمى المقترحات. في الوقت نفسو، فاف القمؽ الذي المشتركة، اال انو لـ ي
سيطر عمى سكاف سبتة األوربييف، بأف يقوـ المغرب بمسيرة خضراء جديدة لتحرير 
سبتة ومميمة، االمر الذي ادى الى انخفاض االستثمارات المحمية، وانتقاؿ الرساميؿ الى 

الذي تتدفؽ عميو السمع مف كؿ الخارج، السيما بعد فتح الحدود عف طريؽ جبؿ طارؽ، 
مكاف، وانو اصبح المقصد االوؿ لمسياح األسباف، بعّدىـ اكثر قربًا منو. وبيذا الشأف، 

، اف المممكة اإلسبانية، اذا ما استرجعت  ٜ٘ٛٔصرح السمطاف الحسف الثاني في آذار 
كما اف ، فسيتغير التوازف بالمنطقة ، ٖٔٚٔجبؿ طارؽ الذي تحتمو بريطانيا منذ عاـ 

الوقت سيكوف مناسبًا السترجاع المغرب المدينتيف المحتمتيف، وقد طالب الراي العاـ 
 .(39)اإلسباني أيجاد حؿ سممي لمقضية

وعمى نحٍو عاـ، تعرضْت المممكة المغربية السيما في ىذه المرحمة إلى خسارة 
وارتفعْت  مميار( دوالر عمى الحرب ٕ( أكثر مف)ٜٓٛٔمالية كبيرة فقد أنفقْت سنة)
مميار(  ٗٔ، لتصؿ إلى )ٜٙٛٔمميار(، وزادْت عاـ  ٜنفقات الجيش والشرطة إلى)

 –دوالر ىذا وأحدثْت إستراتيجية الجدراف معادلة جديدة في الصراع الصحراوي 
المغربي، ما دفع بجبية البوليساريو إلى انتياج أسموب حرب االستنزاؼ طويمة المدى 

بطبيعة المنطقة الصحراوية التي تتصؼ بتقمبات مناخية  وبالفعؿ تمكنوا مف االستعانة
تكثر فييا العواصؼ الرممية مما أدى إلى التشويش عمى عمؿ أجيزة الرصد واإلنذار 
المغربية الموجودة في الجدار الرممي ونتيجة لممعطيات الميدانية وأخرى دولية والتي 

سالـ ُأممي في المنطقة، عف تتمثؿ في بروز دور اأُلمـ الُمتحدة مف جديد في إقرار 
، وبذلؾ أصبحْت قناعة سائدة ٜٜٔٔطريؽ التوقيع عمى اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار لعاـ 

 .(40)بيف الطرفيف لمجوء إلى سالـ الشرعية الدولية
وفؽ ما تقدـ، نمحظ أف اسبانيا عممت ضمنْت مصالح اقتصادية وعسكرية 
عشية انسحابيا، فضاًل عف تحقيؽ اليدؼ األكبر الذي خطط لُو ىو إشعاؿ نار الحرب 
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ف كاف جزءًا مف  بعد مغادرتيا، بما إف الموقؼ االسباني مف قضية الصحراء الغربية، وا 
لصراعات المحمية واإلقميمية، حتى تبرر موقؼ غربي أميركي معني باستمرار الفتف وا

تدخميا مجددًا الستمرار نيب خيرات تمؾ الشعوب المستعمرة، إال إف لمموقؼ األسباني 
دوافع ُأخرى وأىميا إنيا تريد اف أف تستمر المغرب منشغاًل بمشكمة الصحراء حتى ال 

ر الجعفرية التي يستقر حالة مما سيدفعو لممطالبة بتحرير مدينتي سبتة ومميمة والُجز 
تعتبرىا المغرب تابعة ليا، كما إنيا تريد مف خالؿ مشكمة الصحراء الغربية استمرار 

 ابتزاز المغرب بقضايا أمنية واقتصادية، والسيما تمؾ المتعمقة بالصيد البحري.
يطاليا:  ثالثًا: العالقات المغربية حياؿ بريطانيا وا 
د االتفاؽ عمى إلغاء االمتيازات البريطانية بدأت العالقات المغربية مع بريطانيا، بع

، تمؾ االمتيازات التي كانت تتمتع بيا بريطانيا ٜٙ٘ٔفي المغرب في منتصؼ عاـ 
الدولة ، التي منحت بريطانيا بموجبيا حؽ مف بند )ٙ٘ٛٔاستنادًا الى معاىدة عاـ 

 .(42)، ومنح رعاياىا الكثير مف االمتيازات(41) (األولى بالرعاية
عزمت الدولتاف عمى استبداليا بمعاىدة جديدة تتضمف مواضيع ميمة أىميا،  لذلؾ

تنظيـ عالقات الصداقة والتجارة والمالحة، كما تـ االتفاؽ عمى وجود حاكـ القنصمية 
في شماؿ المغرب، وأعمنت الحكومة البريطانية غمؽ دائرة البريد التابعة ليا في تطواف، 

مى تحسيف االقتصاد المغربي، وساعدتيا في فرض ع ٙ٘ٛٔوقد ساعد الغاء اتفاقية 
ضرائب جمركية لغرض حماية صناعاتيا الحديثة، وزيادة ايراداتيا، وتشغيؿ األيدي 

 . ومف االتفاقيات التي تمت بيف المغرب وبريطانيا ىي:(43)العاممة
 .ٜٔٙٔاالتفاقية التجارية في عاـ -ٔ
 لمسائؿ المدنية والتجارية.مشروع اتفاقية تخص االجراءات القضائية في ا-ٕ
 مشروع اتفاقية تخص التجارة البحرية.-ٖ
 اتفاقية حوؿ الغاء تاشيرة الدخوؿ بيف البمديف.-ٗ
 .(44)في لندف ٜ٘ٙٔاتفاقية جوية في عاـ -٘
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، عندما عقدت )شركة ٜٚ٘ٔكما اصبح لممغرب عالقات مع ايطاليا منذ عاـ 
روليًا مع الحكومة المغربية، وتـ التوقيع عميو ( النفطية اإليطالية اتفاقًا بتE .N .Iايني

 -نص عمى: ٜٛ٘ٔفي عاـ 
 مشاركة فعمية مف طرؼ الدولة في حياة الشركة النفطية.-ٔ
حصص مف األرباح والضرائب تضمف لمدولة الحصوؿ عمى جانب ميـ مف -ٕ

 أرباح الشركة.
 يكوف لمقطر المنتج حؽ األسبقية في سد احتياجاتو.-ٖ

 الولى لمتعاوف بيف المغرب وايطاليا فتنص عمى:اما القواعد ا
 إنشاء شركة لمبحث عف النفط واستغاللو.-ٔ
 طف(. ٓٓٓ.ٖٓٓٔإنشاء معمؿ لمتكرير بمغت إمكانيتو )-ٕ

. فضاًل (45)اإليطالية لمنفط(-واصبح اسـ تمؾ الشركة )الشركة المساىمة المغربية
 يا في مجاالت متعدة منيا:مع إيطال ٜٔٙٔعف ذلؾ فقد أبرمت اتفاقيات أخرى عاـ 

 .(46)التجارية، الجوية، والتعاوف االقتصادي والتقني ، واالتفاؽ حوؿ إلغاء التأشيرات
 )السوؽ األوربية المشتركةفضاًل عف ذلؾ، فقد كانت لممغرب عالقة جيدة مع  دوؿ

European Common Market- ECM) (47)  منُذ توقيع اتفاقية روما في آذار عاـ
، إذ سعت المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا الى االنضماـ الى ىذه ٜٚ٘ٔ

السوؽ والحصوؿ عمى امتيازات اقتصادية، منيا اعفاء عدد مف منتوجاتيا المصدرة الى 
اـ الى فبالنسبة لممغرب، قدمت طمبًا لالنضمالسوؽ األوربية مف الرسـو الجمركية. 

، وقد أوضح الممؾ الحسف الثاني في ٜٗٛٔالسوؽ األوربية المشتركة في منتصؼ عاـ 
أثناء طمبو لالنضماـ اف المغرب اكثر اوربية مف اليوناف التي ىي عضو في السوؽ 

  .(48)األوربية مف الناحية الجغرافية
كية ( البمجيLa Libre Belgiqueوبيذا الصدد، اشارت صحيفة )ال ليبر بميجؾ 

الناطقة بالفرنسية، الى الدور الذي يمكف اف يؤدبو المغرب عند انضمامو الى السوؽ 
اذا كانت اسبانيا وفرنسا تعتقداف اف المغرب سينضـ في نظاـ األمف األوربي، إذ قالت "

الى السوؽ.. فأنيما يشجعانو عمى اإلسياـ في تعاوف جوي لمنطقة حوض البحر 
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عامة األوربية لمنظمة حمؼ شماؿ األطمسي ستزيد مف المتوسط الغربية. بعدا الد
 .(49)"استقالليتيا عف سمطة الواليات المتحدة األمريكية

وقد رأى المسؤولوف األقتصايوف المغربيوف اف انضماـ المغرب الى السوؽ  
سيخمص المغرب مف اختالالت ميزاف تجارتو الخارجية مع بمداف السوؽ األوربية 

النسيج والجمد واإلنتاج الزراعي والثروة السمكية، مف جية أخرى  المشتركة في مياديف
كاف مف المقرر دخوؿ أسبانيا والبرتغاؿ عضويف في السوؽ األوربية، المتيف واجيتا في 
بداية األمر معارضة مف بعض أعضاء السوؽ، الذيف أكدوا اف انضماميما ألسباب 

شؿ أوربا في تحقيؽ األىداؼ سياسية، اكثر منيا اقتصادية، واف ىذا قد يعني ف
السياسية واإلنجازات االقتصادية في المستقبؿ. وفي الثاني عشر مف حزيراف عاـ 

، انضمت اسبانيا والبرتغاؿ الى السوؽ األوربية، عمى اف المباشرة الفعمية كانت ٜ٘ٛٔ
 .(50)ٜٙٛٔفي بداية شير كانوف الثاني عاـ 

االنضماـ، تمؾ المخاوؼ التي ال  وبيذا الصدد، أبدى المغرب مخاوفو مف ذلؾ
تستند الى فراغ، فالمغرب منُذ استقاللو حرص عمى توجيو سياستو الزراعية لتستجيب 
الى متطمبات السوؽ األوربية المشتركة التي ارتبط معيا بعدة اتفاقيات أعطتو العديد 

ركية، مف االمتيازات، منيا دخوؿ منتجاتو الى دوؿ السوؽ، اما عمى أساس أفضمية جم
أو إعفاء جمركي. كما التزمت دوؿ السوؽ األوربية بتمويؿ بعض المشاريع التنموية 
المغربية، ومنحت امتيازات لممغاربة العامميف في دوؿ السوؽ. وعميو، أمست مساحات 
كبيرة مف األراضي في المغرب تزرع بالحمضيات التي تطمبيا دوؿ السوؽ بدؿ القمح، 

ألؼ طف( مف الحمضيات عاـ  ٓٓٗلى دوؿ السوؽ )وقد بمغت صادرات المغرب ا
ٜٔٛٛ (51). 

وتعود تمؾ الصادرات بمردود مف العممة الصعبة لممغرب، لذا كاف النضماـ إسبانيا 
والبرتغاؿ الى السوؽ مشكمة لممغرب، فقد عربت الخارجية المغربية عف تمؾ المخاوؼ، 

واكد عمى رغبة المغرب في استمرار ألنيما ينتجاف السمع الزراعية التي تنتجيا المغرب، 
العالقات التجارية التقميدية مع السوؽ، بمعنى اف تحظى منتجاتو المصدرة باالمتيازات 

%( مف الصادرات ٖٓالسابقة، وعميو، انخفضت صادرات المغرب، إذ وصمت الى )
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، ويعزى ذلؾ الى عامميف (52)ٜٜٔٔ%( في بداية عاـ ٕٙاإلجمالية في الثمانينيات و)
 خارجييف ىما:

القرارات ذات الطابع االحتكاري التي تممييا السوؽ األوربية المشتركة، وتيدؼ -ٔ
الى تقميص استيراد اوربا لممنتجات الزراعية المغربية، مما أضرت بالمصالح التجارية 

 والزراعية المغربية.
رة انضماـ إسبانيا والبرتغاؿ الى السوؽ األوربية، مما سبب تراجعًا في تجا-ٕ

. ويبدو كاف بإمكاف المغرب اف ينجح لو وجو (53)المغرب مع السوؽ األوربية المشتركة
مجيوداتو التنموية الفالحية نحو السوؽ الداخمية، وسد الحاجات الغذائية لمسكاف، 

 والتقميؿ مف التبعية تجاه الخارج.
 األميركية: -رابًعا: طبيعة العالقات المغربية

مكة المغربية والواليات المتحدة األميريكية الى عيد السمطاف تعود العالقات بيف المم
(، الذي اعترؼ باستقالؿ الواليات المتحدة ٜٓٚٔ-٘ٔٚٔسيدي محمد بف عبد اهلل )

 ٙٛٚٔ، ابراـ معاىدة الصداقة والتجارة والمالحة في عاـ ٙٚٚٔاالمريكية في عاـ 
بيف البمديف تكوف عمى قدـ لمدة خمسيف عامًا، إذ تـ االتفاؽ فييا إلى اف التجارة 

المساواة مع اسبانيا اومع الدولة التي تكوف اكثر امتيازًا. وقد جدد ذلؾ االتفاؽ في عاـ 
 ، نص عمى:ٖٙٛٔ
اف التجارة حرة بيف البمديف، وال يمكف اف يقع تقييد او عرقمة الحرية بدوف اتفاؽ  -ٔ

 مع الحكومة األمريكية.
االستيطاف بكؿ حرية في المغرب، وال يكونوا اف الرعايا األمريكاف يمكنيـ  -ٕ

  .(54)مسؤوليف اال أماـ المحاكـ القنصمية األمريكية الموجودة ىناؾ
اسيـ الموقع الجغرافي عمى جعؿ المغرب اقرب البالد العربية الى الواليات المتحدة، 

عف ولذلؾ أبدت االخيرة اىتمامًا بشؤوف المغرب، حتى عند اتباعيا لسياسة العزلة، 
، واقر مبدأ المساواة بيف الدوؿ األجنبية ٜٙٓٔطريؽ المشاركة في مؤتمر الجزيرة عاـ 

في االمتيازات االقتصادية، إذ اتسمت سياسة الواليات المتحدة إزاء اإلدارة الفرنسية في 
المغرب بالتنسيؽ والتعاوف بيف الجانبيف، ولكف بعد اإلنزاؿ األمريكي في المغرب عاـ 
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رنسا تتخوؼ مف الواليات المتحدة، اال اف ىذه األخيرة كانت تطمئف ، أخذت فٕٜٗٔ
 .(55)فرنسا، بأف دورىا يقتصر فقط عمى منع دوؿ المحور مف احتالؿ المغرب العربي

وعمى نحٍو عاـ، كما كانت الواليات المتحدة األميركية تتحاشى حدوث رد فعؿ سمبي 
ت التي جرت بيف الدبموماسييف لدى اإلدارة الفرنسية في المغرب إزاء االتصاال

األميركياف في المغرب والقادة الوطنييف المغربييف، مما جعؿ القائـ باألعماؿ األمريكية 
في طنجة عند دعوتو ألحد المغربييف المسؤوليف لزيادة المفوضية األمريكية ىناؾ، 

بأنو  يدعو معو أحد موظفي القنصمية العامة الفرنسية فييا، لكي ال يعطي انطباعاً 
 .(56)يتدخؿ في الشؤوف الداخمية لممقيمية 

)فرانكميف  انعقد مؤتمر الدار البيضاء، حضرُه الرئيس االميركي ٖٜٗٔوفي عاـ 
( ورئيس وزراء ٜ٘ٗٔ-ٖٖٜٔ  Franklin Delano Rooseveltديالنو روزفمت

(، واثناء المؤتمر ٜ٘ٗٔ-ٜٓٗٔ Winston Churchill ونستوف تشرشؿبريطانيا 
تعرؼ الرئيس االمريكي عمى احواؿ الشعب المغربي، إذ اطمعو السمطاف محمد الخامس 
عمى حقيقة االستعمار الفرنسي، وما أصيب بو مواطنوه بسببو، إذ كاف رد فعؿ فرنسا، 
 الى القوؿ اف تمؾ المقابمة ىي التي شجعت الممؾ عمى تحدي الحماية الفرنسية وقربت

. لذلؾ كانت كؿ الطرؽ مييأة إلقامة عالقات وثيقة بيف المغرب (57)بينو وبيف الوطنييف
 والواليات المتحدة، وبداية التغمغؿ االمريكي في المنطقة.

، وكذلؾ تعميؽ ٜٙ٘ٔونتيجة قطع العالقات الدبموماسية بيف فرنسا والمغرب عاـ 
قالؿ، لجأت الحكومة المغربية الى المساعدة االقتصادية التي وعدت بيا اتفاقيات االست

الواليات المتحدة مف اجؿ تحقيؽ اتفاؽ اقتصادي يسمح لممغرب بمقاومة الضغط 
االقتصادي الفرنسي، وبسبب عدـ توفر الطيراف التجاري مف المغرب الى لندف 
ونيويورؾ، إال عف طريؽ المرور بباريس، قامت الواليات المتحدة بنقميـ مف منطقة 

لندف، ليأخذوا طائرة تنقميـ الى نيويورؾ بدوف المرور بباريس، او حتى  نواصير الى
استخداـ الخطوط الجوية الفرنسية، كانت ميمتيـ ناجحة، حيث اعمف وزير الثقافة احمد 

، باف الواليات المتحدة ستقـو بتوسيع ٜٙ٘ٔبال فريج في التاسع مف كانوف االوؿ عاـ 
 .(58)والر(مميوف د ٕٛمساعدتيا، التي قدرت بػ)
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، باتفاؽ ثنائي وقعتو ٜٚ٘ٔبدأت المساعدات األمريكية لممغرب في نيساف عاـ 
الحكومتاف األمريكية والمغربية، وتشرؼ عمى ىذه المساعدات إدارة التعاوف الدولي 

 األمريكي، اما فوائدىا الرئيسة فيي:
عية القروض واليبات النقدية والعينية، لمساعدة اإلنماء في الحقوؿ الزرا -ٔ

 واألشغاؿ العامة والطرؽ واإلسكاف.
 تدريب المغربييف فنيًا في الواليات المتحدة.-ٕ
 المساعدات الفنية عف طريؽ الخبراء األمريكاف.-ٖ
 ىبات طارئة مف النقد والسمع الزراعية والمساعدة في االزمات.-ٗ

اـ مميوف دوالر( في عٕٓوبيذا الصدد، بمغت المساعدة المالية عمى شكؿ قروض )
مميوف دوالر( في عامي  ٓٗ، و )ٜٛ٘ٔمميوف دوالر( في عاـ  ٜ.ٜٕو ) ٜٚ٘ٔ

(. كما قدمت الواليات المتحدة فضاًل عف ىذه المبالغ مساعدات ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ)
الؼ طف( مف الحميب المجفؼ،  ٙ٘الؼ طف( مف الرز، و) ٘ٙاخرى، وما قيمتو )

 ٜٙ٘ٔس وغيرىا بيف وبمغت اليبات االخرى مف القمح والحميب والجبف والمالب
 .(59)مالييف دوالر( ٓٔنحوًا مف ) ٜٓٙٔو

( حوالي ٜ٘ٙٔ-ٜٚ٘ٔوعمى نحٍو عاـ، قدرت المساعدة األميركية مف عاـ )
دوالر( في القطاع  ٓٓٓ.5ٕٛٓٔدوالر( في القطاع الزراعي، وحوالي ) 5ٕٜٔ5ٓٓٓٔ)

داف دوالر( في مي 5ٓٓٓٗٚٗدوالر( في ميداف الشغؿ، و) 5ٖٓٓٓٔٙالصناعي، و)
( في ٛٛ)…5دوالر( في ميداف اإلدارة العمومية و  5ٕٕٓٓٓٓالتعميـ القروي، وحوالي )

ميداف السكف، كما شممت المساعدات األميركية عدة مرافؽ اخرى حسب احتياج 
مالييف  ٚالمغرب، وقّدر المبمغ اإلجمالي لمساعدة الواليات المتحدة ما يزيد عمى )

 .(60)(ٜ٘ٙٔ-ٜٚ٘ٔدوالر( مف عاـ)
مميوف دوالر( في استخراج الرصاص ٔٔكما استثمرت الشركات األميركية حوالي)

ومناجـ الزنؾ في المناطؽ الشمالية الشرقية مف المغرب، واستثمرت شركات أمريكية 
مالييف دوالر( في اقامة مصنع لإلطارات في الدار البيضاء، ٖلإلطارات مبمغًا قػػػّدر بػ)

ف دوالر( في مصنع لمصابوف والعطور في الدار واستثمرت شركة أخرى ) نصؼ مميو 
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البيضاء، واستثمرت ثالث شركات أمريكية لمزيت)مميوني دوالر( في مشروع لتوزيع 
 .(61)منتوجاتيا في البالد

%( مف 5ٖٕٚٔوتعد الواليات المتحدة المموؿ األساسي لممغرب بعد فرنسا بنسبة )
ارات والمعدف غير الحديدي والمنتوجات مجموع وارداتو، فالزيوت والخيوط واآلالت والسي

االستيالكية ىي ما يستورده المغرب مف الواليات المتحدة، كما توصمت الحكومة 
المغربية لمنح امتيازات الترخيص بالتنقيب عف النفط قدمتيا شركات أمريكية منيا 

  Ambassador  Coredreshan  oil)شركة امباسادور اوبؿ كوريدرشياف )
companyف فورث وورث بوالية تكساس، وقد اقترحت انشاء شركة مغربية تحت ( م

 (62)(Ambassador  morocan  oil  companyاسـ )

(، المرتبة األولى بيف الدوؿ التي ٜٔٚٔ-ٜٗٙٔاحتمت الواليات المتحدة في المدة )
مميوف دوالر(، تمؾ 5٘ٚ٘5ٕٔقدمت اليبات الى المغرب، وقدر مجموعيا حينذاؾ بنحو )

ساعدة تمثؿ ستارًا لعدة اشكاؿ مف الدعـ الفني او قروض لمتنمية وىبات ميمة، الم
وذلؾ لمواجية المشاكؿ الزراعية والتخطيط االقتصادي، حيث استطاع المغرب شراء 

 .(63)طف( مف الحنطة، وضماف االعتمادات المالية األميركية5ٖٓٓٓٓٓ)
القروض واليبات، وكانت مف ىنا يتضح اف المساعدة األمريكية لممغرب تمثمت ب

%( في العشر االعواـ االولى، بعدىا ٕعامًا(، بفائدة )ٓٗ-ٕٓألجاؿ طويمة تمتد مف )
%(، مف ٖٕ%(، حيث شكمت القروض المقدمة لممغرب نسبة )ٖارتفعت الى )

القروض المقدمة لمعالـ الثالث، ويالحظ مف الجدوؿ اآلتي المساعدات األمريكية 
 .(64)(ٜٔٚٔ-ٜ٘ٙٔلممغرب )

 (ٕجدوؿ رقـ )
 (65)(/ بمالييف الدراىـٜٔٚٔ-ٜ٘ٙٔالمساعدات األمريكية لممغرب )

 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 العاـ
 28.3 47.9 875 112.5 68.7 103.6 51.5 اليبات المساعدات العامة

 255 258 177 164.4 135.2 137.3 184 القروض
 538 737 1052 276.8 203.9 240.9 699 مجموع القروض واليبات
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أما بشأف القواعد األميركية في المغرب، فمف المعروؼ انو في كانوف األوؿ عاـ 
، وقع اتفاؽ مع فرنسا سمح لمواليات المتحدة ببناء أربع قواعد جوية وقاعدة ٜٓ٘ٔ

بحرية وعدت الواليات المتحدة انو ال يمكف تسوية مسألة القواعد في المغرب بعد 
االستقالؿ بدوف اشتراؾ فرنسا، التي بموجب نصوص معاىدة الحماية تتحمؿ مسؤولية 

 .(65)الدفاع عف المغرب
لذلؾ أثيرت مسألة القواعد األمريكية في المغرب، مما دعا الممؾ محمد الخامس الى 

عمى  ٜٚ٘ٔالسفر الى الواليات المتحدة في الرابع والعشريف مف تشريف الثاني عػاـ 
  Dwight Eisenhower)دوايت أيزنياورمتف طػائرة أمريكيػػة عسكرية، لمقابمة الرئيس 

الخارجية احمد بال فريج، ووزير االقتصاد الوطني  (، وقد رافقو وزيرٜٔٙٔ-ٖٜ٘ٔ
السيد عبد الرحيـ بوعبيد ،ووزير الدفاع الوطني احمد اليزيدي وغيرىـ، وتتعد ىذه 
الزيادة تاريخية، ألنيا اوؿ زيارة ممكية في تاريخ المغرب الى الواليات المتحدة 

لقواعد الجوية األمريكية، وكاف الغرض مف ىذه الزيارة ىو لمتباحث في قضية ا
 .(66)األميركية في المغرب، والمساعدات المالية لممغرب

وبيذا الصدد، وافقت اإلدارة األميركية عمى مبدأ الجالء، واشترطت اف تبقى القواعد 
مقًرا لمعمميات الحربية، ال قواعد تمويف ومطارات لمدة خمس سنوات، ثـ تقوـ بدور 

الحكومة المغربية كانت متحفظة، واستمرت التصفية الذي يستغرؽ عاميف، بيد إفا 
زار الرئيس األميركي ايزنياور المغرب،  ٜٜ٘ٔالمفاوضات بيف الجانبيف، وفي عاـ 

. وفي غضوف ٖٜٙٔواعمف اف اخر موعد لتصفية تمؾ القواعد سيكوف قبؿ نياية عاـ 
مف بدأت الواليات المتحدة باالنسحاب  ٜٔٙٔثمانية عشر شيرًا، وتحديدًا منذ عاـ 

 .(67)القواعد الجوية االستراتيجية في المغرب خطوة في تطبيع العالقات مع الممؾ
-ٜٔٙٔ، John F. Kennedyوبدعوة مف الرئيس األميركي )جوف كيندي 

( سافر الممؾ الحسف الثاني الى الواليات المتحدة في الثاني والعشريف مف اذار ٖٜٙٔ
وزير الدفاع المحجوب احرضاف ، ومعو وزير الخارجية احمد فاليج و ٖٜٙٔعاـ 

وغيرىما، مف اجؿ التباحث حوؿ القواعد الجوية األمريكية في المغرب، وبحث عالقات 
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المغرب مع الواليات المتحدة وتقويتيا، وفي تمؾ الزيارة تـ عقد اتفاؽ سري بيف الجانبيف 
  .(68)في إبقاء قاعدة القنيطرة تحت النفوذ األميركي لمدة عاميف إضافيتيف

نتيجة ذلؾ، توسعت القواعد األميركية، إذ توجد قاعدة في نواصير وسيدي سميماف 
وقاعدة برنيوتي عمى المحيط األطمسي، وىي بمجموعيا قواعد أميركية، وأىميتيا تكمف 
في أنيا تؤدي فضاًل عف تيديد أمف المنطقة العربية، الى ضماف سيطرتيا عمى مضيؽ 

 .(69)ي الوحيد لمبحر المتوسطجبؿ طارؽ الذي يمثؿ المدخؿ الغرب
وفي ىذا الشأف فإف القواعد العسكرية األميركية في المغرب، ال يقتصر دورىا عمى 

في لبناف  ٖٜٚٔمراقبة الشعوب بؿ اإلسياـ في العدواف عمييا، فخالؿ احداث عاـ 
وصمت الى قاعدة القنيطرة فرؽ مف المظمييف بقصد التدريب ودراسة المغة العربية، في 

ار التحضير الحتالؿ لبناف، فضاًل عف مجموعة مف طائرات الفانتوـ، التي تـ اط
رساليا الى )إسرائيؿ( لمعدواف عمى الشعب العربي،  إصالحيا بعد عودتيا مف فيتناـ وا 

، وجيت ٜٗٚٔوالّسيما عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في لبناف، وفي أيموؿ عاـ 
العربية المنتجة لمنفط، ووضعت القواعد األمريكية  الخارجية األميركية تيديدات لمدوؿ

في المغرب في حالة استنفار، وقاـ األسطوؿ السادس بمناورات عسكرية مف بينيا 
دخوؿ حاممة الطائرات األمريكية )ساراتوكا( الى ميناء القنيطرة وعمى متنيا خمسة االؼ 

 .(70)إلسرائيؿ(جندي، كما اف ىذه القواعد تستعمؿ لنقؿ األسمحة والتمويف )
اف مجموع القواعد العسكرية اإلمبريالية الموجودة في المغرب ىي موجية ضد 
تطمعات. جماىير الشعب المغربي الكادح، وطعنًا مباشرًا لمسيادة الوطنية، التي ال 
يحسب ليا النظاـ الممكي أي حساب، وىي بالنياية تبقى الميدد المباشر لكؿ تحرؾ 

لبمداف العربية كما ساندت الدبموماسية األميركية لممغرب، ثوري داخؿ المغرب او ا
وشجعتو عمى التقارب مع أسبانيا، ودعمت وسائؿ الدفاع المغربي ضد االعتداءات 
الخارجية، سواء عف طريؽ تزويده بأسمحة مباشرة، وتشجيع بعض األطراؼ األخرى 

 عمى نقؿ أسمحتيا األميركية الى المغرب.
تجارة بيف البمديف تقدمًا وازديادًا واضحًا، فقد بمغت مف جانب اخر، شيدت ال

مميوف دوالر( اما ٗٛٔما قيمتو ) ٜٗٚٔالصادرات األمريكية لممغرب في عاـ 
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مالييف دوالر(، واف عممية الموازنة بيف المواد المصدرة  ٖ.ٕٙٛ.ٖالمستوردات فقيمتيا )
القات اكثر بيػػػػف البمديف، مميوف دوالر(، ومف اجؿ توطيد الع5ٖٗٙٔوالمستوردة قدرت بػ)

(، التي عمى أساسيا ٕٜٛٔ-ٜٔٛٔتـ توقيع اتفاقية التعاوف االستراتيجي بيف عامي)
 .(71)تـ فتح األسواؽ المغربية اماـ المنتجات الصناعية والزراعية األمريكية

وفي الوقت نفسو، أخذت واشنطف بتجييز الجيش الممكي المغربي باألعتدة الجديدة، 
( االمريكية الصنع، التي F٘ارض مافريؾ لتجييز بيا طائرات)-واريخ جوالسيما ص

يممكيا الجيش المغربي. وقد اعمف الممؾ الحسف الثاني اف السالح ليس بفاعميتو 
العسكرية، وانما بفاعميتو السياسية، فواشنطف ال تتردد في اف تدعـ أصدقاءىا الموثوؽ 

، قدمت الواليات المتحدة معونة مالية بيـ ميما كاف الثمف، وفي تمؾ المدة ايضاً 
 .(72)مميوف دوالر(ٖٓعسكرية لممغرب قدرت بػ)

أما بشأف الديوف المغربية لمواليات المتحدة عمى صعيد قطاع السمع، فقد انقضى  
الموعد النيائي الذي حدده اتفاؽ نادي باريس، إلعادة جدولة سداد الديوف في الحادي 

، بدأت البنوؾ األميركية ٜ٘ٛٔ. وفي مطمع عاـ ٜٗٛٔاـ والثالثيف مف كانوف األوؿ ع
بتبميغ الخزانة األمريكية بالمدفواعت المتراكمة، التي وصمت في نياية شير شباط مف 

مميوف دوالر(، وبمغت قيمة القرض األميركي المختمط المخصص ٓٗالى ) ٜ٘ٛٔعاـ 
  .(73) مميوف دوالر(ٕٓ٘لممغرب )

غرب بعد إصدار المحكمة االتحادية األميركية قرارًا بوقؼ وزاد األمر تعقيدًا عمى الم
القروض، مما دفع المغرب الى استيراد القمح مف فرنسا ودوؿ أخرى، وفي الرابع عشر 

دوالر(، ٕٕٓ.٘ٗٙ، سددت الحكومة المغربية قسطًا بمغت قيمتو )ٜ٘ٛٔمف شباط عاـ 
يونيتو بعد التحسف الذي (، تمكف المغرب مف دفع فوائد مدٜٜٔٔ-ٜٛٛٔوأثناء المدة )

 .(74)طرأ عمى ميزاف المدفوعات المغربي
( ٜ٘ٙٔ-ٜٚ٘ٔاألمريكية الثقافية، فقد شيدت المدة)-وعف العالقات المغربية

مميوف دوالر(مف اجؿ النيوض  ٓٓٓ.ٗٚٗمساعدات مالية أمريكية لممغرب قدرت بػ)
المغاربة في الجامعات بمستوى التعميـ في المغرب، كما قدمت منح دراسية لمطمبة 

، فضاًل عف إرساؿ المدرسيف ٜٔٙٔطالب( في عاـ ٓٓٔاألمريكية، والذيف يقدروا بػ)
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األميركييف الى المدارس المغربية، إلعطاء دروس في تعميـ المغة اإلنكميزية، وتطورت 
تقرر انشاء جامعة أمريكية في الرباط،  ٜٚٙٔالعالقات الثقافية بيف البمديف، ففي عاـ 

د إفا ذلؾ المشروع وجد معارضة فرنسية، ألنيا ال تحبذ الوجود األجنبي الثقافي في بي
المغرب، اال انو تقرر إنشاء جامعة اميركية في مدينة طنجة، عمى اثر توقيع اتفاقية 
بيف المغرب والواليات المتحدة، الذي نص أيضا عمى التبادؿ الثقافي بيف البمديف مف 

 .(75)قافية أخرىطمبة ومدرسيف ومنجزات ث
كما شيدت األعواـ الالحقة زيادة في حجـ التبادؿ الثقافي، منيا قياـ الواليات 
المتحدة بتزويد جامعة محمد الخامس بمراكز لمبحوث، وزيادة عدد الطمبة المغاربو 
الوافديف الى الجامعات االميركية، بطمب مف الحكومة االمريكية في مدة الثمانينيات؛ إذ 

األميركي مف ذلؾ ىو كسر السيطرة الفرنسية عمى النخب المثقفة مف  كاف الغرض
جية، واستمرار ارتباط الطمبة المغاربو بعد تخرجيـ بالجامعات األميركية، عمى عكس 

 .(76)الجامعات الفرنسية
 :الخاتمة

بعد ىذا البحث الموجز عف طبيعة العالقات لممممكة المغربية حياؿ الدوؿ الغربية؛ 
المغرب ارتبطت بعالقات سياسية واقتصادية وثقافية مع الدوؿ الغربية، نمحظ، أف 

الّسيما مع فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، كاف مف نتائجيا زيادة مديونيتو ليـ، 
بسبب القروض الكبيرة التي كاف يأخذىا منيـ، مما أدى الى تدىور االقتصاد المغربي 

كما كاف لممغرب عالقات مع الدوؿ العربية، وتوجييو نحو الخارج لسد مديونيتو، 
سياسية واقتصادية وثقافية، اال انيا لـ تكف عالقات قوية ومتينة، مثمما مع الدوؿ 
األوربية، والدليؿ عمى ذلؾ ىو وجود قواعد عسكرية أجنبية في المغرب موجية 

 إلجياض أي ثورة او انقالب او مقاومة ضد الشعب العربي كمو. 
اقتصاد المغرب، بداية كاف بيد االحتالؿ في اخذ اخصب األراضي ليـ، ويبدو اف 

مع استخراج المعادف كالفوسفات لمصمحتيـ، عمى انو بعد االستقالؿ شيد االقتصاد 
بعض التطور، غير انو يالحظ انو اقتصاد تابع لمخارج وليس لمداخؿ، أي اف جميع 

جؿ الحصوؿ عمى العممة المحاصيؿ الزراعية والمعادف خاضعة لمتصدير، مف ا
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الصعبة ىذا مف جية، ومف جية أخرى كاف الشعب يعيش حالة مف الفقر والبؤس 
فقار الفقير. كما تبيف بإمكاف  وارتفاع األسعار المستمر، التي أسيمت في إغناء الغني وا 
المغرب اف ينجح لو وّجو اقتصاده نحو السوؽ الداخمية بشكؿ اكثر، وسد حاجات 

 اء، والتقميؿ مف تبعيتو لمخارج.السكاف مف الغذ
مف وجية نظر الكثيريف فإفا النظاـ في المغرب نظاـ ممكي رجعي تابع لمغرب، 
والذي عزز ىذه الصورة توتر العالقة مع الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر، ومحاولتي 
االنقالب في السبعينيات ضد النظاـ، وأحداث العنؼ في مدف مراكش وشماؿ المغرب 

قد الثمانينيات مف القرف العشريف، والعالقة المتميزة التي أقاميا المغرب مع بعض في ع
 األنظمة ذات السمعة السيئة والمناىضة لمعرب كالواليات المتحدة األمريكية و)إسرائيؿ(.
وعند مناقشة الوجود القانوني لمقواعد األميركية في المغرب، نمحظ، اف معظـ تمؾ 

مف التراب المغربي، وتحتفظ بالحرية التامة فيما يخص الشحنات  القواعد ال تعد جزءاً 
التي تصؿ الييا جوًا او بحرًا، حيث يمكف لألمريكاف تصدير او استيراد ما يشاؤوف دوف 
تدخؿ مف المغرب، أما  الجنود األميركاف الموجودوف في تمؾ القواعد، فيتمتعوف بحقوؽ 

ف المغربية، وذلؾ طبقًا لالتفاقية المبرمة بيف الحصانة الدبموماسية وال يخضعوف لمقواني
 المغرب وأمريكا حوؿ قانوف تسيير القواعد.

اف مجموع القواعد العسكرية اإلمبريالية الموجودة في المغرب ىي موجية ضد 
تطمعات. جماىير الشعب المغربي الكادح، وطعنًا مباشرًا لمسيادة الوطنية، التي ال 

ي حساب، وىي بالنياية تبقى الميدد المباشر لكؿ تحرؾ يحسب ليا النظاـ الممكي أ
ثوري داخؿ المغرب او البمداف العربية كما ساندت الدبموماسية األمريكية لممغرب، 
وشجعتو عمى التقارب مع أسبانيا، ودعمت وسائؿ الدفاع المغربي ضد االعتداءات 

طراؼ األخرى الخارجية، سواء مف خالؿ تزويده بأسمحة مباشرة، وتشجيع بعض األ
 عمى نقؿ أسمحتيا األمريكية الى المغرب.
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 ىوامش البحث: 
، د.ت، ٜٙٙٔ-ٜٙ٘ٔالمغرب، الدبموماسية المغربية في عشر سنوات  -ٔ

 .٘ٛ-ٗٛص
دار الكتب والوثائؽ العراقية. د.ؾ. و، ممفات البالط الممكي، الممؼ  -ٕ

 .ٙ، صٜٛ٘ٔ/ٖ/ٖ(، )المغرب العربي(، ٗ)ٓ، و ٖٔٔ/ٕٔٛٗرقـ
صالح العقاد، السياسة الخارجية لممممكة المغربية، "مجمة السياسة الدولية"،  -ٖ

 .ٗٗ، صٜٜٙٔ، القاىرة،٘ٔالعدد 
: مصطمح إقتصادي يطمؽ عمى أية مجموعة مف المنشآت أو المنتجيف كارتؿ -ٗ

الذيف يتحدوف إلنتاج سياسة مشتركة في سبيؿ تقسـ األسواؽ أو تنظيـ 
إلبقاء عمى إستقالؿ كؿ مشروع مف الناحية القانونية المنافسة، مع ا

 واإلقتصادي. ُينظر:                                                             
عربي ، )بغداد، مطبعة اإلدارة  –حسف النجفي، القاموس اإلقتصادي انكميزي 

 ٖ٘(، صٜٚٚٔالمحمية ، 
بو قنطار الحساف، السياسة الخارجية الفرنسية ازاء الوطف العربي منذ عاـ  -٘

 . ٔٔٔ-ٓٔٔ، صٜٚٛٔ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٜٚٙٔ
6- F.Peouxet  Barre,  Development  croissance  progres  

morocco , Tunisie ,  paris ,  1959,  p.  136.                                                                          
 .ٜٔٙٔ/ٛ/ٖ، السنة الثانية، ٖٗٙ"جريدة البياف"، بغداد، العدد  -ٚ
مجموعة مؤلفيف، تطور الوعي القومي في المغرب العربي، مركز دراسات  -ٛ

 . ٕٗٔ-ٔٗٔ، صٜٗٛٔالوحدة العربية، بيروت، 
ثرىا عمى اقطار المغرب فائز يوسؼ خوشابة، السياسة الفرنسية ازاء افريقيا وا -ٜ

العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العموـ السياسية، جامعة بغداد، 
 .ٕٕٔ، صٜٛٛٔ

-ٜٜٔٔعمي محافظة، موقؼ فرنسا والمانيا وايطاليا مف الوحدة العربية  -ٓٔ
 .ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، ص ٜ٘ٛٔ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٜ٘ٗٔ
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 .ٜٗالحساف، المصدر السابؽ، ص -ٔٔ
د زينبر، دور الثقافة في بناء المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة محم -ٕٔ

 .ٙٙٔ-٘ٙٔ، صٜٙٛٔالعربية، بيروت، 
(، )توقيع ٛ٘) ٓ، ؤٔٗ/ٖٛٓد.ؾ.و، ممفات مجمس السيادة، الممؼ رقـ  -ٖٔ

 . ٗٛ، صٜٚ٘ٔ/ٓٔ/ٜاالتفاقيتيف الثقافية والقضائية(، 
بالعمـ والتقوى، في فاس مف اسرة اشتيرت  ٜٓٔٔعالؿ الفاسي: ولد عاـ  -ٗٔ

درس في المدرسة العربية واكمؿ دراستو العميا في جامعة القروييف، وفي سنة 
حصؿ عمى الشيادة العالية واصبح رئيسًا لجمعية سرية اسماىا )اتحاد  ٖٜٔٔ

الطمبة(. ينظر: سراب جبار خورشيد الربيعي، التطورات السياسية واالقتصادية  
، اطروحة دكتوراه غير منشورة كمية ـ(ٜٜٔٔ–ٜٙ٘ٔفي المممكة المغربية )

 .ٖٓ، ص ٕٗٓٓالتربية لمبنات، جامعة بغداد، 
 .ٖٚ، ص ٕٜٙٔعالؿ الفاسي، منيج االستقاللية، مطبعة الرسالة، الرباط،  -٘ٔ
 .ٗٔ، صٜٚٛٔ/ٖ/ٙٔ، باريس، ٕٔٓ"مجمة الطميعة العربية"، العدد -ٙٔ
مركز دراسات نازلي معوض، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي،  -ٚٔ

 .ٖٗٔ-ٕٗٔ، صٜٙٛٔالوحدة العربية، بيروت، 
 .ٕٜٕمحافظة، المصدر السابؽ، ص -ٛٔ
 .ٜ٘الحساف، المصدر السابؽ، ص -ٜٔ
 .ٗٔٔ-ٖٔٔالربيعي، المصدر السابؽ، ص  -ٕٓ
، ٕمجموعة باحثيف، العرب وافريقيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -ٕٔ

 .ٖٓٓ، صٜٚٛٔ
ف  : ُأطمقْت العديدالصحراء الغربية -ٕٕ مف التسميات عمى الصحراء الغربية، وا 

التسمية المتعارؼ عمييا بالصحراء الغربية إلقميمي الساقية الحمراء ووادي 
تعني باألرض القاحمة الخالية مف البشر  -الذىب ىي تسمية استعمارية

، كما وردت في دائرة ٜ٘ٚٔ، لذا فإف تمؾ التسمية الشائعة منذ عاـ -والحياة
"، عرفْت الصحراء اإلسبانيةية والكتاب الحديثة، أما تسمية "المعارؼ اإلسالم
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بيذا المصطمح عند الدوؿ األوربية، وىي محاولة إسبانية إلبقاء ذلؾ اإلقميـ 
تحت النفوذ اإلسباني، لممزيد ُينظر: خديجة فتيسي، تأثير قضية الصحراء 

تير، ، رسالة ماجسٕٓٓٓ-ٜ٘ٚٔالغربية عمى العالقات الجزائرية المغربية 
 .ٖٔ، صٜٕٔٓماي، الجزائر،  ٛجامعة 

(، )القضية ٗ) ٓ، ؤٖٔ/ٙٔٛٗد.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الممؼ رقـ  -ٖٕ
 .ٗ، صٜٙ٘ٔ/ٙ/ٛٔالمراكشية(، 

(، )العالقات ٚٔ)ٓ، ؤٖٔ/ٜٜٕٙد.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الممؼ رقـ  -ٕٗ
 .ٖٔ-ٖٓ، صٜٚ٘ٔ/ٕ/ٕٔاألسبانية(، -المغربية

(، ٖٙ،ٖ٘) ٓ، ؤٖٔ/ٕٔٓٚلممكي، الممؼ رقـ د.ؾ.و، ممفات البالط ا -ٕ٘
 .٘٘-ٗ٘، صٜٛ٘ٔ/ٗ/ٚٔ)اتفاؽ المغرب وأسبانيا حوؿ المنطقة الجنوبية(، 

ٕٙ- Robert Rezett, the western sahara and the frontiers of 
morocco, Paris, 1975, P.27.                                       

                                                          
حميد فرحاف الراوي، قضية الصحراء الغربية في المنظمات الدولية، اطروحة  -ٕٚ

-ٖٕ، صٕٔٓٓدكتوراه غير منشورة، كمية العموـ السياسية، جامعة بغداد، 
ٕٗ. 

مسعود شعناف، نزاع الصحراء الغربية والشرعية الدولية، أطروحة دكتوراه،  -ٕٛ
 .ٖٔ، صٕٚٓٓبف خده(، جامعة الجزائر، )بف يوسؼ 

صالح الديف حافظ، حرب البوليزاريو، بيروت، دار الوحدة لمطباعة والنشر،  -ٜٕ
 .ٕٔ-ٔٔ، صٜٔٛٔ

مؤتمر ٓ(، ٕٖ)ٓ، ؤٔٗ/ٖٚٚد.ؾ.و، ممفات مجمس السيادة، ممؼ رقـ  -ٖٓ
 . ٗٔٔ-ٖٔٔ، صٜٛ٘ٔ/ٓٔ/ٔموريتانيا والصحراء الغربية(، 

الشعبية لتحرير الساقية الحمراء : اختصار بالمغة األسبانية لمجبية البوليساريو -ٖٔ
، وسعْت الستقالؿ ٖٜٚٔووادي الذىب، التي ُأسست في العشر مف آيار 
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الصحراء الغربية. ُينظر: محمد صادؽ صبور، مناطؽ الصراع في أفريقيا، 
 .ٖٚٔ، صٕٙٓٓمصدر، دار األميف لمنشر، 

ة المستقبؿ عبد اهلل ابراىيـ، تأمالت في رصيد الحركة الوطنية المغربية، "مجم -ٕٖ
، السنة السابعة عشر، مركز دراسات الوحدة العربية، ٙٛٔالعربي"، العدد 

 .ٜٓ، صٜٜٗٔبيروت، 
حميد فرحاف الراوي، المغرب والصحراء المغربية جزء ال يتجزأ، أوراؽ أفريقية،  -ٖٖ

 .٘، صٕٕٓٓ، السنة الرابعة، مركز الدراسات الدولية، بغداد،ٜ٘العدد 
ة الصحراء الغربية، رسالة ماجستير)غير منشورة(، عادؿ خميؿ الدليمي، مشكم -ٖٗ

 .ٚٚٔ-ٙٚٔ، صٜٛٚٔجامعة بغداد، كمية العمـو السياسية، 
زاف منى، زورقي سومية، أزمة الصحراء الغربية جذورىا ودور ىيئة اأُلمـ  -ٖ٘

، رسالة ماجستير، جامعة الجياللي بونعامو بخميس ٖٕٓٓ-ٜ٘ٚٔالمتحدة 
 .ٕٖٔ،ص ٕٙٔٓمميانو، الجزائر، 

بطرس بطرس غالي، الخميفة التاريخية والسياسية لقضية الصحراء، مجمة  -ٖٙ
، ٜٙٚٔ(، أبريؿ، ٗٗالسياسة الدولية، القاىرة، مؤسسة األىراـ، العدد)

 .ٕ٘ٔص
ٖٚ-  
حميد فرحاف الراوي، تطور االحداث في المغرب ومشكمة الصحراء، اوراؽ  -ٖٛ

، ٕٔٓٓبغداد، ، السنة الثالثة، مركز الدراسات الدولية، ٙٚافريقية، العدد
 .ٖ-ٕص

حميد فرحاف الراوي، الصحراء المغربية وتنمية االزدىار، اوراؽ افريقية، العدد  -ٜٖ
 .ٕ-ٔص ٕٔٓٓ، السنة الثالثة، مركز الدراسات الدولية، بغداد، ٗٚ

ادومو بابكر أحمد، التسوية الدبموماسية لألزمات في إفريقيا )دارسة حالة:  -ٓٗ
 .ٖٜ، صٕٕٔٓكمية العمـو السياسية، الصحراء الغربية(، جامعة النيميف، 

 .ٕٖٔ-ٖٔٔالربيعي، المصدر السابؽ، ص  -ٔٗ
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: ىو بند يتـ إدراجو في اتفاؽ دولي )ثنائي، أو  الدولة األولى بالرعاية -ٕٗ
جماعي(، يتعيد بموجبو طرؼ أو أكثر في االتفاؽ )ويسمى  الواعد( بمنح 

يا أي طرؼ طرؼ آخر يسمى المستفيد معاممة ال تقؿ عف تمؾ التي يعامؿ ب
ثالث.فإذا ما وعدت الدولة )أ( الدولة )ب( بمعاممتيا وفقًا ليذا الشرط، فإف أي 
ميزة تمنحيا )أ( لمدولة )ج( أو )د( أو)ىػ( تسري تمقائيًا تجاه )ب( المستفيدة مف 

محسف الشرط باعتبارىا أولى )أحّؽ( برعاية )أ( مف أي طرؼ ثالث. ُينظر: 
،) بيروت، دار الكتب، ٔالدولي العاـ،ج الشيشكمي، الوسيط في القانوف

  .ٚٓٗ(، صٖٜٚٔ
(، العالقات ٗ٘)ٓ، ؤٖٔ/ٜٜٕٙد.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الممؼ رقـ  -ٖٗ

 .ٜ٘، صٜٙ٘ٔ/ٕٔ/ٖالبريطانية(، -المغربية
 .ٕٜالمغرب، المصدر السابؽ، ص -ٗٗ
 .ٖٔٔالربيعي، المصدر السابؽ، ص  -٘ٗ
في افريقيا الغربية، مجمة  األوربي -عبد الواحد الحميد، الحضور المغاربي -ٙٗ

، السنة الخامسة والعشريف، مركز دراسات الوحدة ٕٕٛالمستقبؿ العربي، العدد 
 .ٔٗٔ، صٕٕٓٓالعربية، بيروت، 

قتصادية وسياسية تعود السوؽ األوربية المشتركة -ٚٗ قميمية وا  : منظمة دولية وا 
في  ُأسست بشكؿ رسمي بموجب معاىدة روما ٜٔ٘ٔبداياتيا األولى إلى عاـ 

يطاليا وىولندا ٜٚ٘ٔآذار  ٕ٘ ، لتضـ كاًل مف فرنسا وألمانيا الغربية، وا 
نشاء اتحاد  ولوكسمبورغ، تيدؼ إلى  توثيؽ العالقات بيف الدوؿ األعضاء وا 
كمركي يمنح حرية مرور البضائع بإزالة القيود والحواجز الكمركية، فضاًل عف 

تحقيؽ التقارب والتجانس حرية إنتقاؿ األشخاص ورؤوس األمواؿ والخدمات، و 
في التشريعات الضريبية، واعتماد سياسة اقتصادية  مشتركة، وٌتعد المبنة 

 األساسية في إقامة األتحاد األوربي. ُينظر:                                        
احمد عمي دغيـ، السوؽ األوربية المشتركة حاضرىا ومستقبميا،)القاىرة، مطابع الييئة 

؛ أنجمترا والسوؽ األوربية المشتركة، " مجمة ٕٚ-٘(، ص ٜٙٛٔرية، المص
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، ص ٜٚٙٔ، األوؿ مف حزيراف ٖٕٛاالىراـ اإلقتصادي"، القاىرة، العدد 
٘ٛ-ٙٓ. 

ابو بكر الصديؽ الشريؼ، المغرب يطالب االنضماـ الى السوؽ األوربية  -ٛٗ
 .ٖ٘، صٜٗٛٔ/ٕٔ/٘ٔ، ٛٛالمشتركة، "مجمة التضامف"، العدد 

 .ٖٚنفسو، ص المصدر  -ٜٗ
 .ٖٖٔالربيعي، المصدر السابؽ، ص  -ٓ٘
 .ٖٗٔالمصدر نفسو، ص  -ٔ٘
 .ٖٙالشريؼ، المصدر السابؽ، ص  -ٕ٘
 .ٖٛالمصدر نفسو، ص  -ٖ٘
عبد الخالؽ القباج، المبادالت التجارية بيف المغرب والواليات المتحدة، "مجمة  -ٗ٘

افاؽ المغرب"، العدد الثالث، السنة الثانية، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
 .ٖٔ-ٖٓ، صٜٗٙٔ

 .ٓ٘العقاد، المصدر السابؽ، ص -٘٘
، ٜٜٓٔكفاح الخزعمي، تطور مصالح الواليات المتحدة في المغرب، بغداد،  -ٙ٘

 .ٜٕٖ-ٕٖٚص
نازلي معوض، شماؿ افريقيا )قضايا التنمية واالندماج(، "مجمة المستقبؿ  -ٚ٘

، المجمد التاسع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٜٙالعربي"، العدد 
 .ٚٙٔ، صٜٚٛٔ

كنعاف خورشيد عبد الوىاب، الجزائر بيف التدخؿ الفرنسي واالطماع االمريكية،  -ٛ٘
 .ٖبغداد، د.ت، ص

(، السفارة ٖٖ، و.)ٖٔٔ/ٖٔٓ٘د.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الممؼ رقـ  -ٜ٘
 .ٗٛ، صٕٜ٘ٔ/ٖ/ٕٓالممكية العراقية في واشنطف، 

(، )موقؼ ٕٔ)ٓ، ؤٖٔ\ٖٕٚٓد.ؾ.و، ممفات البالط الممكي، الممؼ رقـ  -ٓٙ
 .ٕٗ، صٜٚ٘ٔ\٘\ٕٗالمغربية(، -فرنسا مف العالقات األمريكية
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ٙٔ- Leon  Borden  Blair  ,  Western  window  in  the  arab  
world  ,u.s.a , 1965 ,  p. 205.                                     
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