
 األشكال متعدد وتعاون نموذجية شراكة نحو.. الجنوبية وأمريكا المغرب

 

 من الجانبٌن من راسختان وعزٌمة إرادة تواكبها باستمرار تتعزز الجنوبٌة أمرٌكا وبلدان المغرب بٌن العالقات فتئت ما

 وذلك األشكال، متعدد تعاون قوامها نموذجٌة شراكة إلى بها والوصول المستوٌات أفضل إلى العالقات بهذه الرقً أجل

 .المجاالت كل وفً األصعدة كافة على

 وتنوٌع السٌاسٌة عالقاته توطٌد إلى وسعى استراتٌجٌا، خٌارا جنوب جنوب التعاون من جعل قد المغرب كان وإذا

 الملك الجاللة صاحب رؤٌة ضمن أٌضا توجد الجنوبٌة أمرٌكا فإن بإفرٌقٌا، السٌما الجنوب بلدان مع مثمرة شراكات

 .الجٌوسٌاسٌة المناطق على المملكة انفتاح تعزٌز إلى الهادفة السادس محمد

 كل على ٌتوفران الجانبٌن فإن الجنوبٌة، أمرٌكا وبلدان المغرب تربط التً العالقات وجودة التارٌخً العمق إلى وبالنظر

 .21الـ القرن ومتطلبات لفرص االستجابة شأنها من طموحا أكثر شراكة بلورة بوسعها التً المقومات

 المغربٌة للدبلوماسٌة الفت حضور خالل من الجنوبٌة أمرٌكا بلدان من والعدٌد المملكة بٌن التعاون عالقات وتتعزز

 سواء المستوى رفٌعً مغاربة لمسؤولٌن زٌارات تواكبه الذي الحضور وهو القارة، عواصم جل فً تمثٌلٌاتها المنتشرة

 .برلمانٌٌن أو حكومٌٌن

 إلى بورٌطة، ناصر السٌد الدولً والتعاون الخارجٌة الشؤون وزٌر الماضً، الشهر بها، قام التً الجولة أبرزها ولعل

 من الجزء هذا مع المغرب لعالقات السادس، محمد الملك جاللة بقٌادة المملكة، تولٌها التً األهمٌة عكست والتً المنطقة،

 .كبرى وتحدٌات مشتركة وقواسم وثقافً تارٌخً إرث به ٌجمعه الذي العالم،

 أمرٌكا بلدان علٌه تعول الدولٌة، المحافل مختلف فً مسموعا وصوتا به موثوقا شرٌكا ٌعتبر الذي المغرب أن جلٌا بدا وقد

 القارة نحو البلدان لهذه ولوج بوابة أفضل المغرب لكون فقط لٌس افرٌقٌا، مع التعاون جسور مد أجل من الجنوبٌة

 .المحوري الدور بهذا لالضطالع غٌر من أكثر المؤهل لكونه بل السمراء،

 المتبصرة الملكٌة للرؤٌة التقدٌر من بكثٌر تنظر كما المغرب، مع لعالقاتها متزاٌدا اهتماما الجنوبٌة أمرٌكا بلدان وتولً

 .واالفرٌقً العربً العالمٌن فً ٌحتذى نموذجا المغرب جعلت التً

 أمٌر الملك، لجاللة الروحٌة بالرٌادة عالٌا ألكولومبري، دافً البرازٌلً، الشٌوخ مجلس رئٌس أشاد الصدد، هذا وفً

 الغنٌة المغربٌة الهوٌة فرادة تشكل التً األدٌان بٌن التعاٌش قٌم وابرز الدٌنٌة، الشعائر ممارسة حرٌة وضامن المؤمنٌن

 .والمتوسطٌة والعبرٌة واألندلسٌة االفرٌقٌة بروافدها

 ٌضطلع السادس محمد الملك الجاللة صاحب أن كٌنتانا، خاٌمً الشٌلً، الشٌوخ مجلس رئٌس أكد المنوال، نفس وعلى

 .واالسالمً العربً العالمٌن مستوى على أو إفرٌقٌا فً سواء برٌادة جاللته وٌتمتع هام بدور

 التً بالمساهمة وكذا إفرٌقً، كقائد السادس محمد الملك جاللة به ٌقوم الذي بالدور السورٌنام حكومة أشادت وبدورها،

 .العالم عبر أو بإفرٌقٌا سواء اإلقلٌمٌة للدٌبلوماسٌة جاللته ٌقدمها

 بقٌادة والموازٌة، الرسمٌة المغربٌة، الدٌبلوماسٌة حققته الذي الكبٌر النجاح جلٌا ٌبدو فإنه الوطنٌة، القضٌة وبخصوص

 الصحراء لمغربٌة المدنً المجتمع ومنظمات وبرلمانات حكومات ودعم تأٌٌد تكسب أن استطاعت والتً الملك، جاللة

 .ترابها كامل على المملكة وسٌادة

 العدٌد فً ولكن الالتٌنٌة، أمرٌكا فً فقط لٌس تحتضر أضحت االنفصال أطروحة أن متتبع كل على ٌخفى ال بات وهكذا

 فً النظر اعادة فً وبدأت االستقرار على االنفصالٌة النزعة تمثله الذي الخطر بلدانه أدركت حٌث العالم عبر المناطق من

 .أنشطتها لتبرٌر كذرٌعة االنفصال تستخدم التً بالمجموعات عالقاتها



 لهم لٌس وراءها ٌقف ومن" البولٌسارٌو "أن تدرك صارت الجنوبٌة، أمرٌكا ضمنها ومن العالم، بلدان من الكثٌر أن كما

 استقرارا البلدان أكثر ٌعد الذي المغرب فإن ،بالمقابل، لكن وشرب، الدهر علٌها أكل إٌدٌولوجٌة خطابات سوى ٌقدمونه ما

 وروسٌا، والهند الصٌن مثل دول مع المملكة أقامتها التً الشراكات بفضل مطردا نموا اقتصاده ٌعٌش والذي المنطقة، فً

 .الجنوبٌة أمرٌكا بلدان مع ٌتقاسمها أن ٌمكن التً المقومات من الكثٌر لدٌه التقلٌدٌٌن، شركائها عن فضال

 وزٌر لسان وعلى البرازٌل مؤخرا أعربت حٌث الصحراء لمغربٌة الجنوبٌة أمرٌكا بلدان تأٌٌد ٌتجدد مرة، كل وفً

 معربا الصحراء، لقضٌة" واقعً حل "إلى التوصل أجل من المغرب لجهود برازٌلٌا دعم عن أراوجو، إرنستو خارجٌتها

 ."الخطابات مجرد من أبعد هو ما إلى تذهب حلول "إلى التوصل إلى الرامٌة الجهود مختلف فً لإلسهام بالده استعداد عن

 دعمها "عن الماضً ٌونٌو فً أمرٌكً الجنوب البلد لهذا بورٌطة السٌد زٌارة توج بٌان فً الشٌلً أعربت وبدورها

 قابل واقعً، سٌاسً حل إلى التوصل أجل من الجادة لجهودها وكذا المغربٌة المملكة اقترحته الذي الذاتً الحكم لمخطط

 .الصحراء لقضٌة" ونهائً للتطبٌق

 قرارها بارامارٌبو تأكٌد البلد، لهذا بورٌطة السٌد زٌارة عقب صدر الذي المشترك للبٌان وفقا السورٌنام، جددت كما

 فً الصحراء حول المفتعل االقلٌمً للنزاع ونهائً سٌاسً لحل دعمها عن معربة الوهمٌة، بالجمهورٌة اعترافها بسحب

 .الترابٌة ووحدته المغرب سٌادة إطار

 أكذوبة من لتتخلص ،"االفتراضً الكٌان "،+البولٌسارٌو +مع عالقاتها بقطع مؤخرا السلفادور تبنه الذي الموقف وٌعد

 األمد إلى تعتبرها كانت التً المنطقة، بهذه البولٌسارٌو أطروحة نعش فً تدق التً المسامٌر آخر الوهم،" جمهورٌة"

 .الحقٌقة شمس تسطع أن قبل المغربٌة، الصحراء بشأن ومغالطات وأكاذٌب افتراءات لتروٌج إلٌه تركن" معقال "القرٌب

 لم التً ولحٌلها للبولٌسارٌو المكشوفة للمناورات حزم بكل التصدي من االستباقٌة المغربٌة الدٌبلوماسٌة ٌقظة تمكنت لقد

 القابل الوحٌد الواقعً الحل باعتباره بالصحراء الذاتً الحكم مخطط وجاهة وباتت المنطقة، فً أحد على تنطوي تعد

 .الجنوبٌة أمرٌكا عواصم مختلف قبل من إشادة محط للتطبٌق،

 تطوٌر على تقوم التً جنوب جنوب للشراكة نموذجا لتكون تتعزز فتئت ما تارٌخٌة عالقات الجنوبٌة وأمرٌكا المغرب بٌن

 .المنطقتٌن شعوب على بالنفع ٌعود األشكال متعدد تعاون أسس

 

 


