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باحث متخصص في شؤون أمريكا الالتينية

تأكــد الحصيلــة المتميــزة لعالقــات المغــرب مــع دول أمريــكا الالتينية
خــال ســنة  2019علــى وصــول االختــراق الدبلوماســي المغربــي إلــى النواة
الصلبــة لمعاقــل البوليزاريــو فــي المنطقــة .فقــد شــكل ســحب اعتــراف
الســلفادور بالجمهوريــة الوهميــة واالنفتــاح علــى فنزويــا واإلكــوادور أهــم
أحــداث هــذه الســنة .وقــد ســاهم الحضــور الدبلوماســي المغربــي النشــيط
وتغيــرات المشــهد السياســي الداخلــي بأمريــكا الالتينيــة فــي بلــوغ هــذه
الحصيلــة.

متوفر أيضا على موقع مرصد أمريكا الالتينية
/http://www.marsadamericalatina.com
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أعلنــت حكومــة الرئيــس الســلفادوري الجديــد نجيــب بوكيلــي
منتصــف شــهر يونيــو  2019عــن قــرار ســحبها االعتــراف بالبوليزاريــو.
قــرار اتخــذ لتصحيــح أحــد المواقــف الســلبية للسياســة الخارجيــة لحــزب
جبهــة فارابونــدو مارتــي ،الحركــة السياســية المنبثقــة عــن التنظيمــات
الماركســية المســلحة .وقــد جــرى هــذا اإلعــان بحضــور وزيــر الخارجيــة
المغربــي بالعاصمــة ســان ســالفادور ،حيــث اتفــق مــع نظيرته الســلفادورية
علــى إطــاق المشــاورات السياســية بيــن الطرفيــن ووضــع خارطــة طريــق
للتعــاون.
وبهــدف تكريــس هــذا التوجــه الجديــد فــي العالقــات الثنائيــة قامــت
وزيــرة العالقــات الدوليــة للســلفادور بزيــارة للربــاط نهايــة الســنة لإلعــان
عــن افتتــاح قريــب لســفارة بالدهــا فــي المغــرب واألولــى بإفريقيــا.
أمــا فنزويــا ،فقــد كان المغــرب دائمــا مســتعدا لالنفتــاح وربــط
عالقــات مســتقرة معهــا ،وعندمــا مــدت لــه المعارضــة اليــد مــن أجــل
فتــح صفحــة جديــدة فــي العالقــات الثنائيــة لــم يتأخــر المغــرب عــن هــذه
المحطــة التاريخيــة.
المعارضــة الفنزويليــة نفســها ،كطــرف أساســي فــي المشــهد
السياســي الداخلــي ،لــم تكــن راضيــة عــن توجهــات السياســة الخارجيــة
لهوغــو شــافيز وخليفتــه نيكــوالس مــادورو وعبــرت عــن اســتعدادها لتجاوز
أخطــاء الماضــي وتغييــر موقــف بالدهــا مــن قضيــة الصحــراء المغربيــة.
وعلــى غــرار عــدة عواصــم فــي العالــم ،تدعــم الربــاط الجهــود الرامية
إلــى تغييــر الوضــع المأســاوي للشــعب الفنزويلي ،كمــا اســتقبلت المبعوث
الخــاص لخــوان غوايــدو رئيــس الجمعيــة الوطنيــة الفنزويليــة الــذي أعلــن
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نفســه رئيســا مؤقتــا للبــاد .وتتواصــل الربــاط مــع مجموعــة دول ليمــا
التــي أنشــئت مــن أجــل تنســيق المواقــف حــول األزمــة فــي فنزويــا .وقــد
زادت كل هــذه المبــادرات مــن الحضــور الدبلوماســي للمغــرب فــي أمريــكا
الالتينيــة كطــرف مهتــم بالديمقراطيــة ومســتقبل شــعوب دول الجنــوب.
وخــال شــهر شــتنبر ،كشــفت زيــارة نائــب وزيــر خارجيــة اإلكــوادور
للربــاط عــن دخــول العالقــات الثنائيــة مرحلــة إيجابيــة وجديــدة ،حيــث تــم
االتفــاق علــى تعزيــز الحــوار السياســي الثنائــي فــي أقــرب وقــت كخطــوة
نحــو تغييــر موقــف هــذا البلــد مــن قضيــة الصحــراء .ومنــذ إقامــة العالقــات
الدبلوماســية بيــن البلديــن نهايــة التســعينات ،تعــد هــذه الزيــارة الرســمية
األولــى مــن نوعهــا مــن كيتــو للربــاط.
لــم تعــرف العالقــات بيــن المغــرب واإلكــوادور خــال فتــرة الرئيــس
الســابق رافاييــل كوريــا ،الــذي حكــم البــاد لثــاث واليــات متتابعــة مــا
بيــن  2007و ،2017أي تقــدم بســبب دعمــه ألطروحــة االنفصالييــن ،لكــن
اإلكــوادور اليــوم تعيــش علــى إيقــاع تغييــرات جوهريــة فــي سياســتها
الداخليــة والخارجيــة منــذ تولــي الرئيــس لينيــن مورينــو الحكــم ســنة .2017
فــي إطــار جولــة وزيــر الخارجيــة المغربــي للمنطقــة فــي شــهر
يونيــو شــكلت البرازيــل محطــة أساســية ،فقــد أكــد وزيــر خارجيتهــا علــى
دعــم بــاده لجهــود المغــرب مــن أجــل التوصــل إلــى حــل واقعــي لقضيــة
الصحــراء .ويعتبــر هــذا التأكيــد ذا أهميــة خاصــة بعــد تغيــر رئاســة هــذا البلد
وانتخــاب الرئيــس اليمينــي المتطــرف جاييــر بولســونارو ،الــذي عــرف برغبتــه
فــي تغييــر العديــد مــن المواقــف فــي السياســة الخارجيــة لبــاده.
وبجمهوريــة الدومينيــكان ،التــي كانــت تشــغل مقعــد عضــو غيــر
دائــم بمجلــس األمــن الدولــي ،كان البيــان الختامــي الصــادر عقــب زيــارة وزيــر
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الخارجيــة لســانتو دومينغــو أكثــر دعمــا للمغــرب ،فقــد تــم تجديــد التأكيــد
علــى احتــرام الوحــدة الترابيــة للمغــرب ودعــم جهــوده إليجــاد حــل سياســي
إلنهــاء نــزاع الصحــراء.
كمــا شــكلت العاصمــة الشــيلية ســنتياغو محطــة مهمــة لتجديــد
رغبــة الربــاط فــي تطويــر العالقــات الثنائيــة بشــكل أكبــر مــع الشــيلي التــي
تدعــم أغلــب مكوناتهــا السياســية جهــود المغــرب حــول قضيتــه الوطنيــة
األولــى.
وقــد مكنــت الجولــة التــي قامــت بهــا كاتبــة الدولــة فــي الخارجيــة
المغربيــة لمنطقــة أمريكا الوســطى خالل شــهر أبريــل من تطويــر العالقات
الثنائيــة مــع كل مــن غواتيمــاال والهنــدوراس وكوســتاريكا والتوقيــع علــى
عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون .كمــا شــاركت كاتبــة الدولــة فــي أشــغال
الــدورة األولــى لمنتــدى المغــرب والنظــام االندماجــي ألمريــكا الوســطى
بهــدف دعــم الحضــور المغربــي فــي هــذه المنطقــة .ومــن المرتقــب أن
تســتضيف الربــاط الــدورة الثانيــة لهــذا المنتــدى مــن أجــل اســتقطاب الــدول
التــي ال تــزال تعتــرف بالكيــان الوهمــي فــي أمريــكا الوســطى.
نجاحــات الدبلوماســية المغربيــة لــم تســتثني منطقــة الكاراييــب،
فقــد تــم إدراج ســورينام فــي إطــار جولــة وزيــر الخارجيــة ،حيــث جــددت
حكومــة هــذا البلــد التزامهــا بالقــرار الــذي اتخذتــه فــي مــارس  2016حــول
ســحب اعترافهــا بالبوليزاريــو ،كمــا تــم االتفــاق علــى إحــداث آليــة لتفعيــل
مقتضيــات االتفــاق اإلطــار الــذي يجمــع بيــن حكومتــي البلديــن.
وســواء علــى هامــش التظاهــرات الدوليــة أو خــال زياراتهــم للربــاط
ســنة  ،2019لــم تتوانــى حكومــات دول كاريبيــة مثــل أنتيغــوا وبربــودا
وجامايــكا وباربــادوس عــن تجديــد دعمهــا لمبــادرة الحكــم الذاتــي المغربية.
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وفــي إطــار مواكبــة الدبلوماســية البرلمانيــة لهــذه الديناميــة ،تــم
بالربــاط التوقيــع علــى اتفاقيــة بيــن رؤســاء البرلمانــات اإلقليميــة فــي
إفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة تــروم إنشــاء منتــدى برلمانــي بيــن إفريقيــا
وأمريــكا الالتينيــة كمبــادرة تاريخيــة للتقــارب بيــن ممثلــي شــعوب دول
الجنــوب .كمــا يواصــل مجلســا البرلمــان المغربــي تطويــر عالقــات التعــاون
البرلمانــي الثنائــي والحضــور بفعاليــة فــي اجتماعــات المؤسســات
التشــريعية الجهويــة فــي أمريــكا الالتينيــة.
ويظهــر أن ســنة  2020ســتعرف تغييــرا مرتقبــا فــي الخطــة
الدبلوماســية للمغــرب نحــو أمريــكا الالتينيــة .ذلــك أن تراجــع عــدد دول
المنطقــة التــي تدعــم البوليزاريــو ،ســيدفع الربــاط لتبنــي دبلوماســية
هجوميــة .وتعــد بانمــا المتذبذبــة فــي مواقفهــا والمكســيك التــي تعامــل
انفصاليــي البوليزاريــو كممثلــي بلــد حقيقــي ،الوجهتــان المقبلتــان للخطة
الجديــدة .وليســت نيكاراغــوا التــي تعيــش أزمــة سياســية بقيــادة حــزب
الجبهــة الســندينية ببعيــدة عــن الموقــف المرتقــب للربــاط.
إن تســارع إيقــاع االختــراق الدبلوماســي لمعاقــل البوليزاريــو وتغيرات
المشــهد السياســي الداخلــي فــي المنطقــة ،أدى إلــى تفــكك الدعــم
المقــدم لالنفصالييــن مــن طــرف التحالــف البوليفيــاري الــذي تقــوده
فنزويــا وكوبــا.
ومــن المرشــح أن تنتقــل بوليفيــا واألوروغــواي إلــى محــور الداعميــن
للحكــم الذاتــي كحــل لقضيــة الصحــراء ،بعدمــا اختــارت كوبــا خيــار الواقعيــة
باتخــاذ قــرار فتــح ســفارة لهــا فــي الربــاط مــن أجــل رفــع مســتوى التعــاون
مــع شــريك جعــل التعــاون جنوب-جنــوب فــي صلــب سياســته الخارجيــة.
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