
 

 شامل ملكي اللتزام وهدفا عنوانا باعتبارها التنمية: إفريقيا في المغرب

 

 وتكرٌسه التارٌخً المعطى هذا تأكٌد تم وقد للمملكة، أولوٌة للمغرب، استراتٌجً وعمق طبٌعً كامتداد إفرٌقٌا، تمثل

 .السادس محمد الملك الجاللة صاحب عهد فً الماضٌة عاما العشرٌن مدى على وتعزٌزه

 واألخوة الصداقة عرى معه توطدت أكبرا، زخما اإلفرٌقٌة البلدان مع التارٌخ فً المتجذرة المغرب عالقات اكتسبت فقد

 ٌتثمل وحٌد هدف تحقٌق سبٌل فً الملك جاللة أطلقها التً والسٌاسات المبادرات من العدٌد بفضل وذلك البلدان، هذه مع

 .المستوٌات كل على جنوب-جنوب والتعاون التنمٌة وتخدم الجمٌع على بالنفع تعود شراكة إقامة فً

 البلدان من العدٌد فً الملك لجاللة التارٌخٌة الجوالت من بسلسلة الماضٌة العشرٌن السنوات تمٌزت فقد وبالفعل،

 والتً أجلهم، ومن األفارقة لصالح الموجهة واإلجراءات بالمبادرات غنٌة الزٌارات كانت القارة، أنحاء كل ففً. اإلفرٌقٌة

 األولوٌة وذات الثابتة األهداف ضمن ٌندرج إفرٌقٌا الزدهار المملكة تولٌه الذي االهتمام أن ملموس، نحو على تؤكد،

 .الخارجٌة المغرب لسٌاسة

 ذلك على وٌشهد بٌنا، واقعا الصحراء جنوب إفرٌقٌا فً والصدٌقة الشقٌقة البلدان مع جنب إلى جنبا المغرب التزام وٌعد

 .اإلفرٌقٌة السوق على الوطنٌة للشركات المتزاٌد واالنفتاح البلدان لهذه المستدامة التنمٌة جهود فً المملكة انخراط

 لجاللة المتبصرة للرؤٌة الحسنة واآلثار اإلٌجابٌة بالحصٌلة المجٌد، العرش بعٌد المملكة احتفاالت ظل فً التذكٌر، وٌجدر

 .المستقبل نحو ومتطلعة حكٌمة دبلوماسٌة أسس أرست التً السادس محمد الملك

 التً والثقافٌة الروحٌة للعالقات بالنظر الدبلوماسٌة، هذه أركان أحد ٌظل الذي والدٌنً، الثقافً المحور إلى فباإلضافة

 معززا التصاعدي منحاه االقتصادي التعاون ٌواصل اإلفرٌقٌة، البلدان بمختلف المغرب تجمع التً الروابط أساس تشكل

 .وإفرٌقٌا المغرب بٌن الناجحة الشراكة مسلسل

 وبلدان وغٌنٌا والكامٌرون والغابون دٌفوار وكوت السنغال إلى البعثات من العدٌد خالل من المغاربة، الفاعلون ساهم وقد

 شك، بال سٌساهم، الذي" إفرٌقٌا فً صنع "هدف تحقٌق فً وكذا أفضل، إفرٌقً اندماج أجل من النمو تسرٌع فً أخرى،

 .العالمٌة القٌمة سلسلة فً موقعها وتحسٌن افرٌقٌا استقرار فً

 انفتاح وتٌرة ٌوما تتوقف لم ،2017 ٌناٌر فً االفرٌقً، االتحاد المؤسساتٌة، عائلته إلى التارٌخٌة المغرب عودة قبل وحتى

 .االفرٌقً محٌطها على المملكة

 استراتٌجٌة خالل من األفارقة نظرائها من قرٌبة ظلت فقد اإلفرٌقٌة، المنظمة مؤسسات عن المملكة غٌاب فترة وطوال

 .جنوب - جنوب للتعاون مستقبلً وبتفكٌر مستنٌرة برؤٌة مسترشدة شاملة، شراكة

 ٌمنع لم عقود ثالثة من ألكثر اإلفرٌقً االتحاد عن الطوٌل المغرب غٌاب أن كسامة، كادٌالً السنغالً االقتصادي وٌرى

  .القارة بلدان جمٌع مع تقرٌبا، ،"قوٌة اقتصادٌة عالقات "نسج من المملكة

 إلى مشٌرا إفرٌقٌا، فً المغرب طورها التً رابح - رابح استراتٌجٌة على الضوء مؤخرا، نشر له عمود فً كسامة وسلط

 تشكل "الكبرى الصحراء جنوب إفرٌقٌا مع والثقافً والتارٌخً اإلنسانً التضامن من كبٌرا رصٌدا تملك التً المملكة، أن

 ."المنطقة اقتصاد شك، بدون ٌنعش، أن ٌمكن رئٌسٌا عامال

 جنوب للشراكة ناجحا نموذجا ، الٌوم إفرٌقٌا، على المملكة انفتاح ٌعتبر السادس، محمد الملك الجاللة صاحب قٌادة وتحت

 تبناه الذي للجمٌع المربح التبادل لمقاربة قاعدة بذلك مشكال افرٌقٌا، غرب منطقة مع سٌما ال المتمٌزة، وللعالقات جنوب- 

 .القارة مع عالقاته فً أبعاده بكل المغرب



 فً رئٌسٌا فاعال أدٌسٌنا، إٌكونومً للتنمٌة اإلفرٌقً البنك مجموعة رئٌس مؤخرا، أشار، كما المملكة أصبحت وهكذا

 .االفرٌقٌة للقارة االقتصادي التكامل

 " لالستثمار االفرٌقٌة المنصة فً للمساهمٌن الرابع السنوي العام الجمع هامش على للوكالة تصرٌح فً أدٌسٌنا وقال

 والدفع االفرٌقٌة القارة فً لالستثمار رائعة عزٌمة المغرب لدى "إن كٌغالً الرواندٌة العاصمة فً انعقد الذي" 50 أفرٌكا

 ."الفرٌقٌا االقتصادي بالتكامل

 بالتنمٌة واعد مستقبل. المستقبل أجل من والتزام استراتٌجً خٌار هو االفرٌقً محٌطه على المغرب انفتاح فإن وهكذا،

 . القارة تمثله الذي واالزدهار
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