
 استثنائية وشراكة تاريخي تحالف: األمريكية المتحدة والواليات المغرب

 

 منذ ، السادس محمد الملك جاللة فتئ وما. استثنائٌة وشراكة تارٌخً تحالف األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات المغرب ٌجمع

 استراتٌجٌة شراكة أسس وإرساء الثنائً التعاون تعزٌز على المتعاقبٌن األمرٌكٌٌن الرؤساء بمعٌة ٌعمل ، العرش اعتالئه

 .طموحة

 نطاق توسٌع إلى باإلضافة واألمنٌة، والثقافٌة واالقتصادٌة الدبلوماسٌة المستوٌات على البلدٌن بٌن التبادالت كثافة وتعكس

 الوالٌات قبل من المغرب بها ٌحظى التً األهمٌة ، أفرٌقٌا وفً العربً العالم فً والتنمٌة السلم قضاٌا لتشمل العالقات

 .والدولٌة اإلقلٌمٌة الساحة على الملك جاللة ودور ومكانة المتحدة

 السٌد فخامة األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات رئٌس إلى بها بعث التً التهنئة برقٌة فً السادس محمد الملك جاللة عبر وقد

  .العالقات هذه ورسوخ عمق عن تعبٌر أبلغ استقاللها، لذكرى بالده تخلٌد بمناسبة ترامب دونالد

 المتحدة والوالٌات المغربٌة المملكة بٌن تربط التً العرٌقة الصداقة أواصر أن البرقٌة، هذه فً الملك، جاللة وأكد

 القائمة المتمٌزة التعاون لعالقات صلبا أساسا شكلت لطالما المتبادل، والتقدٌر الفاعل التضامن على والمبنٌة األمرٌكٌة،

 .المجاالت مختلف فً بٌنهما

 حرص مؤكدا األمرٌكٌة،- المغربٌة االستراتٌجٌة للشراكة والرفٌع النموذجً بالمستوى الصدد، هذا فً الملك، جاللة وأشاد

 تطبعها، التً القوٌة الدٌنامٌة تعزٌز فً قدما المضً أجل من األمرٌكً الرئٌس مع العمل مواصلة على القوي جاللته

 مختلف بشأن الموصول والتشاور التنسٌق فً السدٌد لنهجهما وتكرٌسا الصدٌقٌن، للبلدٌن المشتركة للمصالح خدمة

 فً بما العالم، فً والسلم األمن على الحفاظ أجل من المشترك عملنا مواصلة والسٌما "المشترك، االهتمام ذات القضاٌا

 ."وازدهارا أمنا أكثر إفرٌقٌة بقارة النهوض أجل من جهودنا توحٌد ذلك

 باعتباره الملك جاللة إلى األمرٌكٌون القرار صناع ٌنظر الكونغرس، مجلسً فً أو األبٌض بالبٌت سواء واشنطن، وفً

 الرٌادي للدور عرفانهم ٌبدون أنهم كما. واالستقرار السلم بتعزٌز بقوة ملتزم وشرٌك ، محوري وحلٌف صدٌق لبلد قائدا

 وتتقاسم.. اإلرهاب ومكافحة األوسط الشرق فً والسالم والهجرة األدٌان بٌن الحوار مثل الراهنة القضاٌا فً الملك لجاللة

 .البلد هذا فً النافذة والمؤسسات التفكٌر دوائر القناعات هذه

" آٌالند إلٌس مٌدالٌة "ب جاللته وج ت حٌث نٌوٌورك، فً السنة هذه خاص بتكرٌم الملك لجاللة الرٌادي الدور حظً وقد

 بالنفع والخٌرٌة والمهنٌة الشخصٌة مساهماتها تعود ودولٌة أمرٌكٌة لشخصٌات ٌمنح مرموق تتوٌج وهً ،2019 الشرفٌة

 .الدولً المجتمع على العمٌم

 وجٌمً فورد وجٌرالد نٌكسون رٌتشارد هم أمرٌكٌٌن رؤساء سبعة الشرفٌة" آٌالند إلٌس مٌدالٌة "ب المتوجٌن قائمة وتضم

 .ترامب ودونالد كلٌنتون وبٌل بوش دبلٌو وجورج رٌغان ورونالد كارتر

 بخصال والعرفان االحتفاء خالل من األمرٌكٌة القٌم جوهر" آٌالند إلٌس مؤسسة "تمنحه الذي الرفٌع التتوٌج هذا وٌجسد

 .والتنوع واإلخاء والتسامح الوطنٌة

 كما الرباط فً االقتصادي القرار وصناع السٌاسٌٌن القادة كبار بٌن المتواترة االجتماعات شكلت ، الدبلوماسً الشق وفً

 وكمثال واالقتصادٌة، السٌاسٌة لإلصالحات كنموذج ، الملك جاللة قٌادة تحت ، بالمغرب لإلشادة مناسبة ، واشنطن فً

 .والتسامح االنفتاح فً به ٌحتذى

 اللذٌن وواشنطن، الرباط بٌن األوجه متعددة االستراتٌجٌة الشراكة تعزٌز تم ، 2019 سنة فً أنه إلى اإلشارة وتجدر

 .2012 سنة منذ انطلق استراتٌجً حوار وكذا 2006 سنة التنفٌذ حٌز دخلت الحر للتبادل اتفاقٌة تجمعهما



 وٌحذو. واألمنٌة والثقافٌة االقتصادٌة المحاور وكذا والدبلوماسٌة السٌاسٌة الجوانب الثنائً التعاون محاور وشملت

 .أرقى مستوٌات إلى عالقاتهما بمستوى االرتقاء على أكٌد عزم العاصمتٌن

 ووزٌر بورٌطة، ناصر الدولً، والتعاون الخارجٌة الشؤون وزٌر بحث الماضً، فبراٌر فً جمعهما لقاء وخالل

 االستراتٌجٌة الشراكة على مؤكدٌن اإلقلٌمٌة، القضاٌا بشأن الثنائً التعاون توسٌع سبل بومبٌو، ماٌك األمرٌكً، الخارجٌة

 .والمغرب المتحدة الوالٌات بٌن األمد طوٌلة

 .المستمر تجدٌدها وضمان ، االستراتٌجٌة الشراكة هذه خصوصٌة على الحفاظ على البلدان وٌحرص

 الممثل وصف ، كوشنر جارٌد األمرٌكً الرئٌس مستشاري كبٌر بمعٌة الرباط إلى قادته دبلوماسٌة مهمة إثر وعلى

 مشٌدا المتحدة، للوالٌات" مهم وحلٌف صدٌق "بأنه المغرب غرٌنبالت، جٌسون الدولٌة، للمفاوضات األمرٌكً الخاص

 .السادس محمد الملك جاللة بحكمة

 الثنائً التعاون فً الجدٌد الزخم خالل من االستراتٌجٌة الشراكة تعمٌق فً الرغبة تجسدت ، االقتصادي الصعٌد على

 .البلدٌن بٌن الحر التبادل اتفاق ٌتٌحها التً الهائلة المزاٌا من االستفادة بهدف

 ٌعد اقتصادي كقطب ٌوفرها التً االستثمار وفرص القوٌة ركائزه على الضوء المغرب ٌسلط ، المتحدة الوالٌات وفً

 .اإلفرٌقٌة القارة إلى ولوج بوابة بمثابة

 وهً بفلورٌدا، مٌامً فً العام هذا عقدت التً المغرب - المتحدة الوالٌات التجاري للمنتدى الخامسة الدورة وشكلت

 مناسبا إطارا ،( ألف 30 من أزٌد )كبٌرة مغربٌة جالٌة بها تتمركز ووالٌة الالتٌنٌة أمرٌكا نحو رئٌسً اقتصادي مركز

 .األفرٌقٌة القارة بلدان باقً ومع والمملكة المتحدة الوالٌات بٌن التجارة لتعزٌز جدٌدة مسالك الستكشاف

 المبادالت تعزٌز فً المتحدة والوالٌات المغربٌة المملكة بٌن األطلسٌة عبر الروابط دور "السنة هذه دورة شعار وٌعكس

 وقارة العالم فً اقتصاد أكبر بٌن التجارٌة العالقات لتعزٌز الجانبٌن طموحات" إفرٌقٌا مع واالستثمارات االقتصادٌة

 .مطردا نموا تشهد إفرٌقٌة

 من ثلة بمشاركة المنتدى هامش على نظم لقاء خالل كلمة فً العلوي، جمالة لال بواشنطن، الملك جاللة سفٌرة وأكدت

 السادس، محمد الملك لجاللة الشخصً وااللتزام الرؤٌة بفضل أنه والدبلوماسٌٌن، والخبراء األعمال ورجال المسؤولٌن

 .إفرٌقٌا فً لالستثمار حقٌقٌة بوابة المغرب أضحى

 فً رئٌسٌا اقتصادٌا فاعال المتحدة، الوالٌات مع الحر للتبادل اتفاق ٌجمعه الذي الوحٌد اإلفرٌقً البلد المغرب، وٌعد

 وااللتزام المتبصرة الرؤٌة ذلك فً حافزها والقطاعات، المناطق جمٌع فً المغربٌة الشركات استثمرت حٌث القارة،

 فً المستدامة والتنمٌة للتقدم كرافعة جنوب- جنوب التعاون عن القوي المدافع السادس، محمد الملك لجاللة الشخصً

 .أفرٌقٌا

 جدٌدة فرص عن الباحثة األمرٌكٌة للشركات رئٌسٌا حافزا تشكل ألنها المتحدة الوالٌات فً لها صدى المقومات هذه وتجد

 .بعد تستغل لم هائلة مؤهالت على تتوفر التً اإلفرٌقٌة القارة تتٌحه ما وهو ، واعدة وأسواق

 وأفرٌقٌا، العالم فً اقتصاد أكبر بٌن واعدة لشراكة كقاعدة المغرب موقع ٌبرز التجارٌة، للمبادالت هاما محورا وباعتباره

 صاحب رؤٌة مع تماما تتوافق كبرى خطوة وهً اإلفرٌقٌة، القارٌة الحرة التجارة منطقة بتشغٌل أكثر سٌتعزز وضع وهو

 .ومزدهرة مندمجة إفرٌقٌا أجل من السادس محمد الملك الجاللة

 ....................

 عاشً عمر

 


