إختبار املغرب أمام إفريقيا خالل السنة األوىل من عضويته باالتحاد اإلفريقي

في خطابه أمام قمة الاتحاد الإفر يقي يناير  7102أكد الملك محمد السادس أن انضمام بلاده إلى الاتحاد لا يستهدف وحدة القارة ،بل انه سيساهم في تحقيق
أجندة التنمية لشعوب القارة ولم شملها ،كلمات سرعان ما أماطت الأيام اللثام عن الأهداف الخفية التي حركت المغرب فجأة للعودة إلى المنظمة الإفر يقية رغم

أن أسباب الانسحاب منها لا تزال قائمة.

قمة الاتحاد إلافريقي-اليابان

الاجتماع حول الشراكة بين الاتحاد إلافريقي وألامم املتحدة
اسخغالٌ الاحخماع ملىع الجمهىزٍت الصحساوٍت من املشازهت.
جمسً وفىد الدوٌ بمبادا الاجحاد إلافسٍلي وكسازاجه التي جؤهد على حم حمُع الدوٌ ألاعظاء في املشازهت في
حمُع املؤجمساث والللاءاث.
زأي كاهىوي ًخلص إلى اسخحالت علد الاحخماع دون الجمهىزٍت الصحساوٍت التي هي عظى وامل الحلىق في
الاجحاد.
اللساز ًثير حفُظت الىظام املغسبي الري اتهم ألامم املخحدة باللجىء إلى الخأوٍالث اللاهىهُت الاهخلابُت.

قمة الاتحاد إلافريقي-الاتحاد الاوروبي
جحسواث اهطالكا من بازَس والهدف مىع الجمهىزٍت الصحساوٍت من املشازهت في أشغاٌ اللمت.
مخاوف مغسبُت في أن جخحىٌ املشازهت الصحساوٍت إلى هصس حدًد لللظُت الصحساوٍت.
فسوسا جطمئن املغسب بئفشاٌ اللمت إذا ما جأهدث مشازهت الجمهىزٍت الصحساوٍت.
وىدًفىاز جخعسض لظغىط غير مسبىكت والخلىٍح بملاطعت فسوسا لللمت.
احخماع مجلس وشزاء الخازحُت ًصادق على كساز ًؤهد ان ال كمت بين الاجحححاد ححإلافحسٍحلحي ححو ححالاجحححاد ححألاوزوبحي
دون حظىز الجمهىزٍت الصحساوٍت.
الخلىٍح بىلل اللمت من ابُدحان الى أدٌس ابابا.
أًام كلُلت بعد اللساز وىدًفىاز جىحه دعىة زسمُت للجمهىزٍت الصحساوٍت للمشازهت في أشغاٌ اللمت.
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وشٍس الخازحُت املغسبي ًخللى حعلُماث من اللصس جطالبه بخحلُم هصس دبلىماس ي أمام جىالى الهصابم.
املغسب ٌعلن عن دًىامُىُت حدًدة جطبعها املىاحهت املباشسة واملسخفصة مع هُئاث ومؤسساث الاجحاد إلافسٍلي.
املغسب ًحاوٌ إفشاٌ الاحخماع بيل الىسابل بما فيها الاعخداء الجسدي على الىفد الصحساوي ،والبلد املظُف.
اعتراف وشٍس الخازحُت املغسبي ًأمام البرملان املغسبي بأن إلاستراجُجُت التي اهخهجا املغسب وطعخه في وطع حسج.
فشل املغسب في جحلُم مياسب جدعم أطسوحخه في الصحساء الغسبُت لُلس ان الاجحاد إلافسٍلي مجمع على عدالت اللظُت الصحساوٍت
الفشل في حشىُل حلف مساهد لألطسوحت املغسبُت داخل الاجحاد الافسٍلي ،والخأثير على اللسازاث املخخرة في كمت ًىلُى  7102بأدٌس
ابابا ومن أبسشها الخمسً باللظُت الصحساوٍت همسالت جصفُت اسخعماز ،وبخلسٍس املصير ههدف نهاةي.
فشل املغسب في جحُُد الاجحاد إلافسٍلي عن اللظُت الصحساوٍت وإبلاء امللف بين ًدي ألامم املخحدة بشيل حصسي ،حُث جخىفل
فسوسا العظى الدابم بمجلس ألامن ،بخىفير الدعم والحماًت الحخالٌ املغسب للصحساء الغسبُت.
املىكف املغسبي وان حافصا لحلفاء الجمهىزٍت الصحساوٍت ملظاعفت الجهىد ،حُث طسحت اللظُت الصحساوٍت بئلحاح ألوٌ مسة خالٌ
مؤجمس كمت مجمىعت «سادان" واللمت الخاسعت ملجمىعت "بسٍىس".
هسد على السلىن املغسبي أبدث العدًد من البلدان إلافسٍلُت زغبت كىٍت في جطىٍس عالكاتها مع الجمهىزٍت الصحساوٍت.
حللت اللظُت الصحساوٍت مياسب ألوٌ على مسخىي الجامعت العسبُت حُىما زفظت  01دولت عسبُت طلب املغسب باالوسحاب من
أشغاٌ اللمت العسبُت الافسٍلُت بمالبى .
هسبت الدولت الصحساوٍت مىكفا حدًدا من الامم املخحدة التي أهدث ألوٌ مسة شسعُت مشازهت الجمهىزٍت الصحساوٍت في احخماعاث
اللجىت الاكخصادًت إلفسٍلُا الخابعت لألمم املخحدة اهطالكا من كىاعد ألامم املخحدة وممازساتها وإحساءاتها باعخباز الصحساء الغسبُت
مدزحت طمن ألاكالُم املسخعمسة.
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