
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .عملية سلوكات إىل قناعته مترمجا العامل يف والتعايش والسلم احلوار قيم نشر على املغرب يعمل

  للمغرب؟ اخلارجية السياسة يف السلم مكانة هي فما 

  الترابية؟ وحدته الستكمال املغرب سلكه الذي السلمي النهج هو وما 

  العاملي؟ السلم حفظ يف دوره ما هو و 

І – الوحدة الترابية واستكمال اخلارجية السياسة يف السلم مكانة: 

 :للمغرب اخلارجية السياسة مرتكزات تتعدد -  1

 إنقاذ يف املنظمة هذه ألمهية املتحدة، األمم هيئة إطار يف املشترك الدويل بالعمل اإلميان على للمغرب اخلارجية السياسة ترتكز

 لذلك الدول، بني السلمي التعايش واألمن، وضمان السالم عقيدة وترسيخ التخلف من املستضعفة الشعوب وانتشال الدمار، من احلضارة

 على أكد كما واختياراا، سيادا واحترام األخرى، للدول الداخلية الشؤون يف التدخل عدم على للمغرب اخلارجية السياسة ارتكزت

 .إفريقيا بشمال التسلح حنو التسابق من احلد املتحدة، لألمم العامة اجلمعية على اقترح حيث التسلح، حضر

 :الترابية الوحدة استكمال يف السلم دور -  2

 احلوار بواسطة كانت االستقالل بعد استرجعها اليت فاملناطق الترابية، الوحدة قضية مع التعامل يف السلمي بنهجه املغرب متسك

 ألجل السلمي النهج تطبيق يف درسا تعترب واليت ،1975 سنة اخلضراء املسرية هي ذلك يف حمطة وأبرز واملفاوضات، السلمية واالتفاقيات

 ، والساقية1969 وافين ،1958 سنة وطرفاية فضالة، مؤمتر مبوجب 1956 سنة طنجة منطقة استعاد كما الترابية، الوحدة استكمال

 باحلوار والتفاوض يؤمن املغرب زال ال...)  ومليلية سبتة( حمتلة جيوب من تبقى ملا بالنسبة وحىت ،1979 الذهب ، وواد1975 احلمراء

  .األم الوطن إىل استرجاعها من أجل

ІІ – العاملي السلم حفظ يف مهما دورا املغرب يلعب:  

  :الدولية الرتاعات حل يف املغرب دورـ  1

 دائم حل على اقتراح عمل القدس، للجنة رئيسا ملكه فباعتبار السلمية، بالطرق الدولية الرتاعات بعض حل يف يساهم املغرب

 عاصمتها فلسطينية دولة وإقامة 1967سنة  احتلتها اليت األراضي من إسرائيل انسحاب يف يتجلى اإلسرائيلي، العريب للرتاع وعادل

 ووحيد شرعي كممثل التحرير مبنظمة االعتراف يف أساسيا دورا لعب بعدما وفلسطني، إسرائيل دوليت بني التعايش أسلوب وج القدس،

  .1974 سنة بالرباط املنعقد السابع العريب القمة مؤمتر خالل الفلسطيين للشعب

  :العاملي السلم حفظ يف املغرب يشاركـ  2

 الكونغو من بكل وذلك العاملي، السلم حلفظ األممية والبعثات العمليات يف اآلن وإىل 1960 سنة منذ املغربية املشاركة تعددت

 عودة وتسهيل الغذائية املساعدات توزيع على كاإلشراف إنسانية، خدمات تقدمي  على عمل حيث ،...وهاييت  والبوسنة والصومال

 األمن على واحلفاظ النار إطالق وقف كمراقبة أمنية، مبهام والقيام املتنازعة، األطراف بني االتفاقيات تطبيق على واملساعدة الالجئني

  .االنتخابات إلجراء اإلعداد وكذا السالح نزع على واإلشراف

  :ةخامت

  .واحلروب للصراعات ونبذا األمن على حفاظا إقرارامها على وساعد والسلم التعايش أسلوب ج على املغرب عمل

 العالمي والسلم المغرب


