
 
 طيف محمد ع

 باحث في العالقات الدولية بكلية الحقوق سال
 

 في أمريكا الالتينية  ةاإلقتصادية والثقافيالمغربية الدبلوماسية 
 

لقد أصبح العمل الدبلوماىسي المغربي يحتل حيزا هاما في عهد الملك محمد السادس 

إلى دول أمريكا الالتينية، حيث تتسم دبلوماسيته بالواقعية المنفتحة والتضامن مع القضايا 

العادلة مع أخذ بعين االعتبار المصالح العليا للمغرب المتمثلة في القضية الترابية المغربية 

تكشف تطورات األحداث المتعاقبة في ، والتي في المجال اإلقتصادي والثقافي  والتعاون

عالقة المغرب مع دول أمريكا الالتينية عن مدى استقطاب هذه المنطقة لإلهتمام الفاعلين في 

السياسة الخارجية المغربية. فبعد إفريقيا تشكل هذه المنطقة أهم وجهة لدعم الحضور 

 .1مقارنة بدول العالمالدبلوماسي المغربي 

دخلت عالقات المغرب مع دول أمريكا الالتينية خالل السنوات  وفي هذا اإلطار

األخيرة في مرحلة جديدة من التعاون بعد حصول تغيير مهم في المواقف السياسية لهذه 

الدول إزاء قضية الوحدة الترابية للمغرب، ويأتي التعاون اإلقتصادي على قائمة األولويات 

التعاون الثقافي بين الجانبين حيث أعيد اإلهتمام بهذا المجال من التعاون من خالل وضع  ثم
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برامج التعاون الثقافي والمشاركة في التظاهرات والمهرجانات الثقافية التي تنظم بالمغرب 

 كا الالتينية.يأو بدول أمر

 الدبلوماسية اإلقتصادية : الفقرة األولى

العالم الخارجي حاول نسج نموذج من التفاعل الذي بدأ  إن المغرب في عالقته مع  

سياسيا تضامنيا يتماشى مع الثوابت العامة للسياسة المغربية ووعيا بأهمية اإلقتصاد ،ودوره 

في خدمة ابتنمية المندمجة ، ويبدو أن المغرب حاليا على تفعيل مقاربة جديدة تهدف إلى 

التي توفرها كل تعامالته ، فتنويع الشركاء ورفع اإلستفادة ما أمكن من الفرص اإلقتصادية 

من حجم المعامالت وجلب اإلستثمارات األجنبية هو الشعار الذي أخذت تتبناه السياسة 

 .2الخارجية من خالل  تفعيل آليات دبلوماسية إقتصادية

لقد تطورت أشكال التعاون الثنائي في المجال اإلقتصادي بشكل كبير أهل للمغرب و

أبرز شريك مع دول أمريكا الالتينية في شمال إفريقيا وألكبر تجمع اقتصادي بأمريكا ليصبح 

الجنوبية "المركوسور"، وقد أعطت الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى هذه 

المنطقة دفعة للتعاون في المجال التجاري وجلب اإلستثمارارت بين الجانبين، ولكن يكتشف 

ين المغرب وهذه المنظمة يتم تركيز المغرب هي عالقة اإلقتصادية أن حجم المعامالت ب

 .3على دول كبرى كالبرازيل والمكسيك واألرجنتين

ولقد عرفت المبادالت التجارية بين المغرب ودول أمريكا الالتينية ارتفاعا ملحوظا 

ق منذ التسعينات من القرن الماضي، وإن كانت مازالت متواضعة مقارنة بخصوص األسوا

التقليدية للمغرب فإنها تمثل فرصة تنويع الشركاء الخارجيين وتعزيزي المبادالت التجارية 

مع الضفة المقابلة من المحيط األطلسي، قد التزم المغرب في سياسته التجارية الخارجية 

باإلنفتاح لجعل التجارة رافعة للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وجذب اإلستثمارات األجنبية 
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دولة ويرتبط باتفاقيات  20باشرة، حيث تجمعه اتفاقيات تجارية تفضيلية مع أكثر من الم

 .4دولة 50للتبادل الحر مع أكثر من 

وتحتل أمريكا الالتينية موقعا مهما في التجارة الخارجية المغربية حيث انتقلت 

المغرب  المبادالت التجارية بين المغرب ودول أمريكا الالتينية، وفي هذا الصدد أبرم

اتفاقيات تجارية والتي تنص على شرط الدول األولى بالرعاية مع دول أمريكا الالتينية 

باستثناء السيلفادور وكولومبيا، فكل اإلتفاقيات الموقعة مع دول المنطقة تدخل في إطار 

( بين البلدان النامية الذي يهدف إلى تعزيزي S.G.P.Cالنظام الشامل لألفضليات التجارية )

جنوب، حيث توفر هذه اآللية بشكل متبادل للدول الموقعة عليها تفضيالت  –تعاون جنوب ال

تعريفية على أساس المعاملة بالمثل، وقد وقع المغرب على بروتوكول اإلنضمام إلى النظام 

، ولم توقع لحد الساعة على هذه اآللية 1997فبراير سنة  14الشامل لألفضليات التجارية في 

من أمريكا الالتينية، ويرتبط المغرب مع ست منها باتفاقيات تجارية كما هو دول  10سوى 

 :5مبين في الجدول أسفله

 6اإلتفاقيات التجارية الثنائية المبرمة بين المغرب ودول أمريكا الالتينية

 نوع التجارة نوع المعاملة الثنائية تاريخ التوقيع اسم االتفاقية الدولة

 1973-12-11 اتفاق تجاري كوبــــا
مبدأ الدولة األولى بالرعاية 

 الشامل لألفضليات التجارية

جميع 

 المنتجات

مبدأ الدولة األولى بالرعاية  1983-02-17 اتفاق تجاري البرازيل
 الشامل لألفضليات التجارية

جميع 
 المنتجات

مبدأ الدولة األولى بالرعاية  1987-03-18 اتفاق للتعاون األرجنتين
لألفضليات التجاريةالشامل   

جميع 
 المنتجات

مبدأ الدولة األولى بالرعاية  1991-06-14  البيــــرو
 الشامل لألفضليات التجارية

جميع 
 المنتجات

جميع  مبدأ الدولة األولى بالرعاية  1995-06-22 اتفاق تجاري كولومبيا
 المنتجات

مبدأ الدولة األولى بالرعاية  1999-05-24 اتفاق تجاري األوروغواي
جميع 

 المنتجات
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 الشامل لألفضليات التجارية

جميع  مبدأ الدولة األولى بالرعاية 1999-04-21 اتفاق تجاري السلفادور
 المنتجات

 2000-10-03 اتفاق تجاري الباراغواي
مبدأ الدولة األولى بالرعاية 

 الشامل لألفضليات التجارية

جميع 
 المنتجات

 

أخرى يسجل الميزات التجاري فائضا مهما لصالح المغرب منذ عدة  ومن جهة

عتمد سنوات بحيث يعتبر المغرب مصدرا رئيسيا لمادة الفوسفاط بالنسبة للبرازيل التي ت

 بشكل أساسي من أجل تغطية حاجياتها من األسمدة الضرورية لرفع نسبة خصوبة األرض،

رم ريب خدماته من السوق البرازيلية، أبوفي إطار خطته اإلستراتيجية الرامية إلى تق

يف المغرب عقود تزويد البرازيل بالفوسفاط على المدى البعيد، كما تمكن المجمع الشر

من رأس مال شركة  %10للفوسفاط الذي يشرف على تدبير هذا القطاع من حيازة نسبة 

 ر.مليون دوال 55"هرينجر" أحد أكبر شركات األسمدة في البرازيل بقيمة تصل إلى حوالي 

 2003وتعد البرازيل شريكا تجاريا مهما بالنسبة للمغرب، فهي تحتفظ منذ سنة 

 بمكانتها ضمن مجموعات الزبائن التجاريين العشر للمغرب:

 2012ولقد بلغت البرازيل مرتبة الزبون التجاري الثالث عالميا ما بين سنوات 

 ا وفرنسا.خلف أبرز الشركاء التقليديين للمغرب إسباني 2014و

رسم بياني: تطور المبادالت التجارية بين المغرب ودول أمريكا الالتينية خالل سنة 

20157. 
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 un contradeقاعدة معطيات  على المصدر: بناء

اوز وتقدم المغرب فرصا اقتصادية عديدة تسعى البرازيل إلى استغاللها من أجل تج

ي قطاع عجز ميزانها التجاري مع المغرب وهو ما يدفع الحكومة البرازيلية إلى إشراك ممثل

قاوالت الخاص بشكل قوي وكذا تنظم منتديات لألعمال بالرباط بشراكة مع اإلتحاد العام لم

وتشجيع  ب أن يوقع كل البلدان قريبا إلى اتفاقية لتسهيل اإلستثماراتالمغرب، ومن المترق

 الفاعلين اإلقتصاديين على اإلنخراط في تعزيز الشراكة بين المغرب والبرازيل. 

قات التجارية مع األرجنتين يستمر الميزان التجاري في تسجيل فائض الوبالنسبة للع

مليون دوالر حسب  415ن البلدين حوالي كبير لصالح األرجنتين، حيث بلغت التجارة بي

 un contradeحسب قاعدة معطيات التجارة الدولية لألمم المتحدة ) 2015إحصائيات سنة 

databose مليون دوالر من السلع المكونة أساسا من  411( الثورة المغرب خاللها أكثر من

 .8الحبوب والزيوت

راسات المشتركة وإمكانية ومع الشيلي لم يحصل المغرب تقدم على مستوى الد

التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين الرباط وسنتياغو، ذلك أن حجم التجارة البينية ال يرقى 

، نفس الشيء للبيرو الذي 2019مليون دوالر سنة  49إلى تطلعات الطرفين فهو لم يتجاوز 
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متبادلة التي لم يتجاوز تحدوه رغبة في اإلنفتاح على السوق المغربية ورفع مستوى التجارة ال

، ويالحظ كذلك أن الميزان التجاري مع المكسيك أصبح 2015الست مليون دوالر سنة 

يسجل عجزا بالنسبة للمغرب مقارنة بالسنوات الماضية، فقد بلغ مجموع المبادالت الثنائية 

 .9مليون دوالر 166حوالي  2015سنة 

ي يستوردها المغرب من أمريكا ومن خالل هذا الجدول سنستعرض أهم الموارد الت

 الالتينية.

 القيمة المواد
النسبة من 

 مجموع الواردات
 الدول المصدرة

 البرازيل + األرجنتين. %2250 2.250.352.165 زيت نباتية خام

البرازيل + الباراغواي+  %21.90 1.309.123.405 سكر
 غواتيماال.

 البرازيل + األرجنتين. %15 902.042.656 الذرة

البرازيل + األرجنتين+  %11.08 714.837.260 بذور وفواكه زيتية
 الباراغواي+ البيرو.

 المصدر: مكتب الصرف

من خالل الجدول يتضح أن المنتجات الفالحية أهم الواردات التي يستوردها 

من مجموع  %70المغرب من دول أمريكا الالتينية )سكر، الذرة...( نسبة هاته وصلت 

 الواردات.

جانب آخر يستورد المغرب مواد أخرى كالبترول من فنزويال والنحاس من  وإلى

 الشيلي والبن من البرازيل وقطع الغيار وأجزاء السيارات من األرجنتين.

أما على مستوى الصادرات فهي ال تخرج عن المواد التي تعتبر أساس الصادرات 

 لمنتجات الفالحية.المغربية وهي الفوسفاط والمالبس الجاهزة واألسماك وبعض ا
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 .10ويبين الجدول التالي أهم الصادرات المغربية نحو أمريكا الالتينية

 القيمة المواد

نسبة من 

مجموع 

 الصادرات

 الدول المستوردة

سماد طبيعي 

 وكيميائي
2.201.935.747 48.01% 

 البرازيل+ األرجنتين+

 البيرو+ المكسيك 

 %2248.01 637.045.597 فوسفاط
 البيرو+البرازيل+ 

 فنزويال+ المكسيك

حمض 

 فوسفوري
 البرازيل + المكسيك 19.27% 525.907.803

سمك طري، 

 مملح وجاف
80.842.525 4.33% 

األوروغواي+ إكوادور+ البرازيل+ 

 البيرو+ بانما+ كوستاريكا

 المصدر: مكتب الصرف

كا أمريوبالرغم من التطور الحاصل في حجم المبادالت التجارية بين المغرب ودول 

ي د األوربالالتينية إال أنها تبقى ضعيفة في حصيلتها بسبب ارتباط المغرب التجاري باإلتحا

 وإفريقيا وهو نفس الشيء لدول أمريكا الالتينية.

ومن جهة أخرى نجمع بعض الدول دول أمريكا الالتينية التي يتم فيها التبادل 

 .2017 -2001التجاري خالل سنة 

 الدولة
سنة  المركز خالل

2017 
 2001أهم مركز خالل سنة 

 2014 -2013 -2012سنوات  3المركز  5 البرازيل

 2010سنة  17المركز  31 المكسيك
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 2010سنة  26المكرز  37 األرجنتين

 على مستوى الصادرات نحو أمريكا الالتينية

 2010 -2009 -2004 -2002سنوات  10المركز  13 البرازيل

 2008سنة  14المركز  17 األرجنتين

 2001سنة  34المركز  34 المكسيك

 2016سنة  25المركز  48 الشيلي

 على مستوى الواردات المغربية من أمريكا الالتينية

ي فأمريكا الالتينية تتركز  وويالحظ من خالل هذا الجدول أن صادرات المغرب نح

برازيل أما بالنسبة ال 48بالنسبة للثانية  33البرازيل واألرجنتين حيث يحتل المغرب المركز 

لواردات بالنسبة ل 35على مستوى واردات دول أمريكا الالتينية فالمغرب يتموقع في المركز 

 .نبالنسبة لألرجنتي 48والمركز 

لجنوبية لمنطقة أمريكا الالتينية فيظهر أن أمريكا اوبالنظر إلى التوزيع الجغرافي 

كا مليون دوالر بالنسبة ألمري 26مليار دوالر مقابل  2.5تشكل فضاء تجاريا تقدر بـ 

 الوسطى.

 

 

بالمليون  2017التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية بين المغرب بأمريكا الالتينية سنة 

 11.دوالر
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ا دماجات اإلقليمية اإلقتصادية الجهوية في أمريكوعلى عالقات المغرب مع اإلن

لمكسيك الالتينية أصبح تحالف المحيط الهادي الذي أعلن تأسيسه بين الشيلي وكولومبيا وا

د يمثل فرصة جديدة لتنشيطك العالقات اإلقتصادية مع دول المنطقة خاصة بع 2011عام 

ا التجمع وهو أول دولة على صفة عضو المالحظ في هذ 2014حصول المغرب خالل سنة 

ات عربية تحظى بهذه الصفة، مما سيمكن من التنسيق بشكل مشترك حول سبل تطوير العالق

ماج ذا اإلندالتجارية مع المغرب، وقد جاء اختيار مدينة الدار البيضاء لفتح مكتب اقتصادي له

ألسرع لكشف عن مكانة المغرب في السياسة اإلقتصادية للدول األعضاء التي تعتبر ا

 اقتصاديا لهذا اإلندماج من حيث النمو داخل منطقة أمريكا الالتينية.

وبالنسبة لتجمع السوق المشتركة ألمريكا الجنوبية المعروف بالمركوسور الذي 

يضم أهم شريكين للمغرب في المنطقة وهما البرازيل واألرجنتين إلى جانب البراغواي 

فالمالحظ أن جو التفاهم السياسي الذي أصبح يطبع واألوروغواي وفنزويال ومؤخرا بوليفيا. 

، وترجع عالقة المغرب مع هذا التجمع 12عالقات المغرب مع أغلب الدول األعضاء

وذلك خالل الزيارة التي قام بها ملك المغرب للبرازيل، وحيث تم  2004اإلقتصادي إلى سنة 

اإلتفاق خطوة أولية نحو إبرام اإلتفاق على إطار للتعاون التجاري مع المركوسور. ويعد هذا 

 اتفاق تفضيلي ثابت قبل الوصول إلى التوقيع على اتفاقيات للتبادل الحر بين كال الجانبين. 
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من مجموع المبادالت  %80يالحظ أن حوالي  2016وحسب إحصائيات سنة 

سنة نها مالتجارية للمغرب مع دول أمريكا الالتينية تتم مع الدول األعضاء في المركوسور، 

عرفت  2017مع األرجنتين، خالل سنة  %24من التجارة مع البرازيل ونسبة  53%

 المبادالت التجارية مع التجمعات اإلقتصادية ارتفاعا ملحوظا.

 2016حجم المبادالت التجارية المغربية مع المركوسور خالل سنة 

 

 

 

 

 

 

 

في أمريكا الالتينية خالل سنة المبادالت التجارية بين المغرب واإلندماجات اإلقتصادية ( 2

 13بالمليون دوالر 2017
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 الدبلوماسية الثقافية. : الفقرة الثانية

كلما تحدثنا عن مجاالت العالقات الدولية إال وستحضر بشكل واع أو غير واع 

العالقات السياسية بالدرجة األولى متبوعة بالعالقات اإلقتصادية في شقها التجاري، لكن 

التبادالت الثقافية ظل آخر شيء، يفكر فيه في عالقات الكثير من دول الجنوب مع مجال 

دول تنتمي إلى نفس الدائرة الجغرافية، وتكمن أهمية الدبلوماسية الثقافية في اإلنفتاح على 

أوسع شرائح المجتمع، بعيدا عن لغة القوة واإلكراه وهذا اإلنفتاح يساهم في إشاعة روح 

 .14الدوليينالسلم والتعاون 

ومن مظاهر التعاون بين المغرب ودول أمريكا الالتينية وبحكم اللغة اإلسبانية التي 

عندما استقرت مجموعات من اليهود والمسلمين القادمين  1492دخلت إلى المغرب منذ عام 

من شبه جزيرة اإليبيرية ساعد هذا المعطى في تعزيزي التعاون الثقافي بين الجانبين، 

تعليم مجاالت خصبا للتعاون الثقافي من خالل التعاون الجامعي واألكاديمي وتبادل ويعتبر ال

األساتذة وتخصيص المنح للطلبة والباحثين الستكمال دراستهم، وقد ساعد انتشار اللغة 

اإلسبانية في الجامعات والمدارس المغربية على ظهور اهتماما مشترك على التعاون 
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انبين ومن هنا سنعرض في هذا الجدول اتفاقات التعاون بين الجامعي واألكاديمي بين الج

 .15المغرب ودول أمريكا الالتينية

 

 الجامعات المغربية جامعات أمريكا الالتينية السنوات

 معهد اآلداب بجامعة برازيليا 2003
كلية علوم التربية )محمد 

 الخامس الرباط(

 جامعة األوروغواي 2002
جامعة القاضي عياض 

 )مراكش(

 كلية العلوم )مراكش( معهد التكنولوجيا المكسيكي 2000

 جامعة سلفادور 1998
جامعة عبد الملك السعدي 

 )تطوان(

 كلية اآلداب الرباط جامعة سيردومي األرجنتين 1999

 كلية اآلداب الرباط جامعة سان باولو البرازيل 1991

 جامعة الكاثوليك للبيرو 1982
السعدي جامعة عبد الملك 
 )تطوان(

 المصدر: موقع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

و في هذا الصدد حرصت المملكة المغربية وجمهورية فنزويال على تشجيع 

يوليوز  21لطرفين إتفاقا في وإنعاش التعاون والتبادل الثقافي والعلمي ، حيث أبرما ا

لمغرب كاتبة المكلفة بالتعاون عائشة ، مكونا من ثالث عشر مادة ، وقعه من جانب ا1999

بلعربي ومن الجانب الفنزويلي ممثل حكومة جمهورية فنزويال ، وقد نصت معظم بنود 

اإلتفاق في تطوير التعاون بين المؤسسات والمنظمات الثقافية والتربوية والعلمية والرياضية 

متعاقدان التعاون بين ،فمثال جاء في المادة اإلتفاق " يسهل الطرفان ال 16بين البلدين،

المؤسسات التربوية )المعاهد الجامعية واألكاديميات ومراكز التكوين المتخصصة (  وذلك 
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من خالل األساتذة والطلبة والمكونين لكال البلدين في حلقات دراسية وتداريب خاصة 

 17بالتكوين."

وإن دور الجامعات ومراكز الدراسات اإلستراتيجية تلعب دورا في تقريب 

المسافات والثقافات وتقاطع المصالح، وهنا الحاجة الماسة إلى اإلنفتاح الثقافي وتقريب 

 .18المغرب بالالتينيين والعكس، وهذا لن يتأت إال بشراكة جامعية بين مراكز الدراسات

ولقد تطورت العالقات الثقافية والعلمية خالل السنوات األخيرة حيث استفاد طالب 

الستكمال دراساتهم العليا في المكسيك واألرجنتين حيث استفاد  مغاربة من منح دراسية

، كما تم إلقاء محاضرات في 2008 -2009طالبا مغربيا خالل السنة الجامعية  80حوالي 

جامعات دول أمريكا الالتينية وأبرزها محاضرة الدكتور أمامة عواد استاذ اللغة اإلسبانية 

، وتم توشيح هذه 2004مكسيكو في نونبر  بجامعة محمد الخامس بالرباط في جامعة

لقد نظم  2018األخيرة بوسام األزتيك من طرف الرئيس المكسيكي، باإلضافة خالل سنة 

مؤتمرا دوليا  –الرباط  –المعهد للدراسات اإلسبانية والبرتغالية بجامعة محمد الخامس 

إفريقيا، ولقد تم في آخر تحت عنوان: المغرب جسر للتعاون مع أمريكا الالتينية وبوابة نحو 

أيام هذا المؤتمر بعرض كتب ثقافية بين الجانبين مترجمة من اإلسبانية إلى العربية ومن 

 العربية إلى اإلسبانية.

ولقد عقدت مؤخرا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ندوة من تنظيم مختبر الدراسات 

الالتينية: العولمة والتبادل الثقافي وتحديات في أمريكا الالتينية بتعاون مع ماستر أمريكا 

، شارك فيها من المغرب الدكتور ادريس الكنبوري ومن كولومبيا الدكتورة كالرا 21القرن

 .19ريفيروس في نظريتين متقاطعتين تمثالن المغرب وأمريكا الالتينية
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ة ومن مظاهر التعاون في األنشطة التي تنظم بالمغرب أو دول أمريكا الالتيني

وسوق نستعرض في هذا الجدول أهم المهرجانات التي يشارك فيها المغرب دول تلك 

 .20المنطقة

ةالمهرجانات المنظمة بدول أمريكا الالتيني  المهرجانات المنظمة بالمغرب 

 مهرجان موازين مهرجان الموسيقى الدينية بكولومبيا

الروحيةمهرجان الموسيقى  مهرجان اإليبيري األمريكي بكولومبيا  

مهرجاناإليبيرياألمريكيللمسرح والسينما 
 والموسيقى

 مهرجان السينما للفلم الدولي بمراكش

 مهرجان الصويرة 

 منتدى أصيال 

 المهرجان الوطني للعرائش 

 المهرجان الدولي لألندلسيات األطلسية 

 

مجاالت وباإلضافة إلى المشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية وتوجد 

تحظى باهتمام مشترك كالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء أو المعارض المنظمة بدول 

أمريكا الالتينية، وكما يتم اإلهتمام بترجمة الكتب من العربية إلى اإلسبانية والعكس بالنسبة 

لدول أمريكا الالتينية كالمجموعات القصصية التي ترجمها المغرب بشكل متبادل مع 

وفي األخير تأتي  2002وكتب أخرى مع األرجنتين في يوليوز  1998بيا سنة كولوم

اتفاقيات توأمة المدن من أبرز مظاهر التعاون الثقافي التي تدعم أواصر الصداقة 

 .21والتعاون

 المدن المغربية مدن أمريكا الالتينية تاريخ التوأمة

 تطـــــــوان سانتا / األرجنتين 1989
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 الربـــــــاط كولومبيابوغوتا /  1988

 ســـــــال تالكسكاال / المكسيك 1997

 فـــــــاس بوييال/ المكسيك أكتوبر

 فـــــــاس قرطاجة/ كولومبيا 1997ماي 

 الداخلـــــــة إيكا/ البيرو 2004نونبر 

 

ويالحظ أن دول أمريكا الالتينية تعتمد على هذه التبادالت الثقافية وذلك من أجل 

أنشطتها الثقافية في العالم، فهي تعتبر المغرب كمحطة تربطها بأوروبا أو العالم  تدبير

 العربي أو إفريقيا لذلك يظهر حضورها الثقافي في المغرب بشكل أكبر نسبيا.

 خاتمة

لقد دفعت التحوالت التي عرفها العالم المغرب إلى إعادة مواءمة سياسته     

واإلنتشار العقالني عامال حيويا في توعية األطراف األخرى ،مدركا أن التواصل ةالخارجي

تي تترتب عن اإلستمرار في مقاربات لليس فقط بعدالة قضيتنا ، ولكن أساسا بالصعوبات ا

 ال يمكن أن تكون فعالة وناجعة .

المستوى اإلقتصادي يتبين لنا أن حجم المبادالت التجارية بين المغرب ودول  فعلى

،رغم وجود العجز في الميزان التجاري المغربي أصبحت تعرف تطوراة أمريكا الالتيني

لصالح  أمريكا الالتينية بسبب ضعف صادراته اتجاه هذه المنطقة ،إضافة إلى ذلك ابرم 

المغرب  إتفاقية مع بعض اإلندماجات اإلقتصادية في أمريكا الالتينية من ابرز هذه 

رجنتين واألوروغواي البرازيل واألاإلندماجات المركوسور الذي يضم كال من 

،من إقامة منطقة التبادل الحر على المدى المتوسط بهدف تحرير التجارة بين والباراغواي

 الجانبين.

ما يحتاج كال الجانبين إلى تقوية اإلطار القانوني  في مختلف المجاالت اإلقتصادية ك

ختلطة  من أجل تعزيز التعاون الثنائي والثقافية واألمنية والبيئية وتفعيل اللجان الثنائية الم

 بين المغرب ودول أمريكا الالتينية .



وعلى المستوى الثقافي أصبح المغرب  كمحطة للتبادل اإلرث الحضاري والتبادل 

الثقافي بين الدول العربية ودول أمريكا الالتينية في مختلف الميادن الثقافية وذلك من خالل 

 .نظيم المعارض الدولية والمهرجانات الدوليةتنظيم المؤتمرات الثقافية وت
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