تطورات العالقات الروسية – المغربية
قام العاهل المغربي  /محمد الساااادز برةارس رسااامةر سلا رالساااةا ا حادةر في من صااا
مارز الماضاااي ةرافقه عدد من الرراء الحكالمر إلجراء محادثات مع الرئةز الرالساااي
العدد من كبار المساااائاللةن الرالز حالل
مالق

الةر الع قات ا ق صااااادةر الثنائةر المناقشاااار

البلدةن من القضاااااةا اإلقلةمةر الراهنر ال ع بر رةارس العاهل المغربي سلي رالسااااةا

الثاانةار لاه منال اللةاه الحكم حةا

كاانات ر ر رةارس له في عام  2002الال ي شااااااا دت

سع ن مشاااارالا شااااراكر اساااا را ةجةر بةن البلدةن الاعقب ا رةارس الرئةز الرالسااااي سلا
المغرب في عام .2002
نتائج الزيارة:
شااااااا ادت لا الرةاارس القةع مجمالعار ا اااقةاات لل عااالن الثنائي في عدس مجا ت حة
جرى القةع رربعر ا ااقةات في المجا ت العساااكرةر الايمنةر المحاربر اإلرهاب الداللي
الالحماةر الم بادلر للمعلالمات المصاانار في المةدان العسااكر الالعسااكر ال قني ال ساالةم
المجرمةن الكالا رربعار ا اااقةاات في مجاال الصاااااااةاد البحر الالرراعار الا ااقة ةن في
مجال ال اقر الالمعادن الا ااقة ةن في مجال دمات النقل الجال ال شاااااااجةع الساااااااةاحر
حماةر البةئر الا ساااا دام الرشااااةد للمالارد ال بةعةر فضاااا عن القةع ا ااق س ار في
مجال شجةع الحماةر ا س ثمار.

الكاالل ا

القةع ماالكرات ااااهم لل عاااالن في مجااا ت :الشاااااااالالن اإلسااااااا مةاار البح ا

الجةاللالجي الا سا كشااا

حت ايرضااي ال اقر الرقابر الصااحةر للمن جات الرراعةر

الرقاابار البة رةر البرنامج عمل مشااااااا ر

ل الا رس ( )2002 -2002ة د

ل ناةل

ا اااقةار عااالن في المجاال الساااااااةااحي بةن حكالمار البلادةن ع الس علا ا ااقةن س ارةةن
ل بااادل ال برات في مجااال الم حاي الالثقااافي اادعةمااا سااااااا را ةجةاار المك ااب الال ني
المغربي للسااةاحر ساا ق اب السااةاس الرالز من
الرئةساةر للبلدةن (مراك

ل عرةر الرب الجال بةن المدن

الركادةر مالساكال السان ب رسبالر )،حة من المقرر سضافر

رح ت ةران شاااار ر ال ر ةب رةارات لالكا ت ساااار رالساااةر سلي المغرب في سبرةل
القادم.
سضااافر سلا بر الكالل بايحر

اياللا في مجال بادل المعلالمات (قبل الالصااالل) بشا ن

البضااااااااائع الالمركبااات الم نقلاار بةن البلاادةن بغرا ال اة

من الالثااائم الم لالباار في

اإلجراءات الجمركةر الالمراقبر الجمركةر ال م اف اس معرا "المغرب الرالسااااةا ارة
قدةم مشااا ر " بم ح

بالشاااكةن بمالساااكال لل عرة

ب ارة المغرب الالل اسااا مر ح ا

 00سبرةل .2002
الفي س ار مناقشااااار القضااااااةا اإلقلةمةر كاد نحصااااار الن ائج العلنةر للرةارس في بح
المالاق

الداللةر جاه ساااالةر قضاااةر الصاااحراء المغربةر الم نارا علة ا حة

اساااارت

الرةارس عن دعم البلدةن مقررات مجلز ايمن بشاا ن القضااةر الصااحراالةر الدعم دالر

ايمم الم حدس في مالاصااالر ال ساااالةر السااالمةر لقضاااةر الصاااحراء المغربةر ر الفم البند
السادز.
سياق الزيارة:
جااءت رةاارس العااهال المغربي اي ةرس في ظال
المغربةر في ساااابةل ساااارةع مالعد سجرائ ا

الرات م مار كاانات دافعاا رمام القةادس
سااااةما ايرمر الدبلالماساااااةر بةن المغرب

الايمةن العام لألمم الم حدس ال ي ثارت عقب صرةحا ه اي ةرس في رةار ه سلا م ةمات
ندال

جنالب الجرائر الال ي الصاااااااات بالمنحارس لجب ر الباللةساااااااارةال الالجرائر ك حد

ر را

فا بةن الربا الايمم الم حدس نشب ب صالص

النراا الصاحراال

علما ب ن

لب اي ةرس السااااااةع م ام بعثر "المةنالرسااااااال" لةشاااااامل الق
ايرمر ال حقر الم مثلر في سلغاء رةارس "بان كي مالن" سلا الربا

س

ق النار ال الرات
السااااااحب رعضاااااااء

البعثر ايممةر "المةنالرساااال" من المالظاةن المدنةةن ال لب المغرب غلم مك ب ا صاااال
عسااكر في من قر الدا لر بالصااحراء الغربةر

ل ايةام القادمر الهال ما ةمثل بداةر

ل قلةص الالجالد العساااااااكر في الصاااااااحراء المغربةر السلغاء المغرب حصااااااا ه المالةر
القالام ا  3ملةالن دال ر ال ي غ ي سااااةر عمل الاح ةاجات حالالي  000عضاااااال مدني
العسكر في بعثر "المةنالرسال" في الصحراء المغربةر.
رضا

سلا لل

الرات ايرمر المغربةر  /ايالرالبةر حة علقت المغرب ا صااا ت

مع ا حاااد ايالرالبي ( 20فبراةر الماااضاااااااي) سثر قرار محكماار العاادل ايالرالبةاار في

دةسمبر الماضي الل رلغت بمق ضاه ا ااق ال حرةر الم بادل للمن جات الرراعةر الالصةد
البحر القادمر من رقالةم الصحراء المغربةر.
لماذا روسيا؟
كشا

رةارس العاهل المغربي اي ةرس سلي رالساةا عن ا اللالةات ا سا را ةجةر المغربةر

ل المرحلر الراهنر فالمغرب م مر بإقناا رالساااااااةا بالرالةر المغربةر في سقامر حكم
لا ي حت الساااااااةادس المغربةر في الصاااااااحراء المغربةر الم نارا علة ا منل عام 0790
سااااااةما مع اح مال رن ةعرا مشاااااارالا جدةد دا ل مجلز ايمن ةحاالل المالارنر بةن
الرالةر المغربةر البةن رالةر جب ر الباللةسااارةال ال ي سااعا من رجل ناةل اساا ا اء ل قرةر
مصاااةر الصاااحراء المغربةر س رن المغرب ةكث

من حركا ه الدبلالماساااةر الداللةر في

اآلالنر اي ةرس جاه الدالل ايالربةر لدعم مالقاه علما ب ن ايرجح رن الجرائر سااا ساااعا
من

ل ع ق ا القالةر مع رالساااةا سلا غةةر مالق

اي ةرس الداعم للمغرب في قضاااةر

الصحراء.
كما رن قالةر الع قات مع رالساااااااةا ساااااااةمكن المغرب من ف ح بالابر جدةدس ل صااااااارة
المن جات الرراعةر المغربةر من

ل السااااةع لب السااااالق الرالسااااي علةا الاساااا ثمارا

لارا رالساااااااةا عقالبات علا صااااااادةر المن جات ال ركةر سلا رالساااااااةا س رن
الشاراكر المغربةر  /الرالساةر

الةر

ةعني رن ا بدةل عن الشراكر المغربةر  /ايالرالبةر حة

ةعالل المغرب علا دالر فرنسااا الاساابانةا الالبر غال في سااالةر ررم ه اي ةرس مع ا حاد
ايالرالبي.
الكلل قدرس المغرب علا السااااةع ا ساااا اادس من الشااااركات الرالسااااةر العاملر في مجال
ال اقر في س ار ساةاسار المغرب نحال الساةع ن اق المنافسار الداللةر ل س ثمار في ق اا
الغااار ال بةعي ب ااد

حجةم ال بعةاار المغربةاار للغااار القااادم سلة ااا من الجرائر عبر

اينابةب المغاربي  -ايالرالبي بحلالل  2020حة من المقرر رن قالم شركات رالسةر
"غار برالم" بمشاااارالعات عم قر في منا م صااااناعةر اساااا را ةجةر مغربةر المن ا بناء
مةناااء للغااار ال بةعي في من قاار "الجر

ايصاااااااار" المغربةاار الم لاار علا المحة

اي لن ي البناء مح ات ر رى بمةناء نجر ال نافسااااااي الم ل علا البحر الم الساااااا
اللل

دعةما ياللالةات مشاااارالا "غار باال" المغربي إلنشاااااء مح ي اللةد ك رباء من

معالجر الغار ال بةعي المسال في كل من نجر الالجر

الايصار.

