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األنشطة امللكية

السنغال/ املغرب/زيارة ملكية

جاللة امللك حيل بداكر

داكر/ 06 نونرب 2016/ ومع/ حل صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا بصاحب المسو 
املليك األمري موالي رشيد، وصاحب المسو األمري موالي إمساعيل، مساء اليوم األحد بداكر، يف زيارة رمسية 

 مجلهورية السنغال.

ولدى نزول جاللة امللك من الطائرة مبطار ليوبولد سيدار سنغور الدويل، وجد جاللته يف استقباله الرئيس 
السنغايل خفامة السيد مايك سال.   إثر ذلك، تقدم للسالم عىل جاللة امللك الوزير األول السنغايل السيد 

دمحم بون عبد اهلل ديون، ورئيس امجلعية الوطنية السنغالية السيد مصطىف نياس، ورئيس املجلس األعىل 
للجامعات احمللية السيد أومسان تانور ديينغ، ورئيسة املجلس االقتصادي واالجمتايع والبييئ السيدة أميناتا 
تال، ووزير الدولة مدير ديوان الرائسة، ووزير الشؤون اخلارجية، ووزير الداخلية، وقائد أراكن القوات املسلحة 

 السنغالية، واجلرنال القائد األعىل للدرك، وقائد األراكن اخلاص للرئيس، وحامك منطقة داكر.

 مث توجه قائدا البلدين إىل املنصة الرشفية لتحية العمل عىل نغامت النشيدين الوطنيني للبلدين.

وبعد أن استعرض جاللة امللك والرئيس السنغايل تشكيلة من خمتلف وحدات القوات املسلحة السنغالية أدت 
التحية، تقدم للسالم عىل جاللة امللك أعضاء احلكومة السنغالية، ونواب رئيس امجلعية الوطنية، وأعضاء السلك 

الدبلومايس العريب واإلفرييق املعمتدون بداكر، ورؤساء الطوائف الدينية، وممثلو اجلالية املغربية املقمية 
 بالسنغال، وسفري املغرب بداكر السيد الطالب برادة، وأعضاء البعثة الدبلوماسية املغربية.

وتقدم للسالم عىل الرئيس السنغايل أعضاء الوفد الرمسي املرافق جلاللة امللك، والذي يضم عىل اخلصوص، 
 مستشاري صاحب اجلاللة السيدين فؤاد عايل اهلمة ويارس الزنايك.

مكا يضم الوفد وزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والوزير املنتدب لدى وزير الشؤون 
 اخلارجية والتعاون السيد نارص بوريطة، إىل جانب عدد من سايم الخشصيات املدنية والعسكرية.

وبعد اسرتاحة قصرية يف القاعة الرشفية ملطار ليوبولد سيدار سنغور، توجه املوكب الرمسي إىل مقر إقامة 
جاللة امللك وسط هتافات وتصفيقات حشد من املواطنني السنغاليني واملغاربة الذين جحوا بكثافة للرتحيب 

 مبقدم جاللة امللك، ممتنني جلاللته مقاما طيبا بالديار السنغالية.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

داكر ختصص استقباال شعبيا حارا جلاللة امللك

داكر/ 6 نونرب 2016/ ومع/ اكتست العامصة السنغالية داكر، اليوم األحد، أهبى حللها، ويه تستقبل صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس الذي بدأ زيارة رمسية هلذا البلد الشقيق.

مفن مطار ليوبولد سيدار سنغور إىل وسط العامصة، تزينت خمتلف الساحات والشوارع الكربى للعامصة 
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السنغالية باألعالم املغربية والسنغالية وبصور جاللة امللك وخفامة الرئيس مايك سال، احتفاء هبذا احلدث 
السعيد الذي يشلك حبق لبنة جديدة يف رصح تعزيز عالقات الصداقة واألخوة العريقة القامئة بني املغرب 

 والسنغال.

وأىب صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، لدى توجه املوكب الرمسي حنو مقر إقامة جاللته، إال أن يتوجه 
حنو حشود املواطنني السنغاليني واملغاربة الذين جحوا بكثافة للرتحيب مبقدم جاللته، وختصيص استقبال 

 محايس منقطع النظري جلاللة امللك الذي حيظى مباكنة خاصة لدى مجموع الشعب السنغايل الشقيق.

ويف جو احتفايل مسته الفرح واحلبور، توافدت حشود من ساكنة العامصة السنغالية، نساء ورجاال، كبارا 
وصغارا، إىل جانب أفراد من اجلالية املغربية املقمية بالسنغال، للرتحيب مبقدم جاللة امللك، واإلعراب عن 

بالغ التقدير واالمتنان جلاللته عىل خمتلف املبادرات واخلطوات التضامنية اليت يقوم هبا املغرب خدمة للبلدان 
 اإلفريقية الشقيقة والصديقة.

ورفعت ساكنة داكر الفتات ترحب جباللة امللك وتشيد باألخوة والصداقة املغربية- السنغالية، حيث هتفوا حبياة 
 صاحب اجلاللة، وصدحت حناجرمه بشعارات وأهازجي تعرب عن الفرح بزيارة ضيف السنغال الكبري.

وأعرب العديد من املواطنني السينغاليني، يف ترصحيات لواكلة املغرب العريب لألنباء باملناسبة، عن بالغ 
سعادهتم ومه يستقبلون، من جديد، جاللة امللك الذي جعل من االنفتاح عىل القارة اإلفريقية وتعزيز العالقات 

 مع الدول الصديقة والشقيقة بإفريقيا جنوب الصحراء، أولوية وهدفا رئيسيا للسياسة اخلارجية لململكة.

وقال موىس، أحد ساكنة داكر، إن »زيارة جاللة امللك دمحم السادس جتسد متزي العالقات بني داكر والرباط، 
ولنا الرشف باستقبال جاللة امللك ونمتىن له مقاما طيبا يف بلده السنغال«، مؤكدا أنه اكن يف استقبال جاللة 

 امللك أيضا خالل زيارته للسنغال سنة 2015.

بدورمه، أعرب أمادو وإبراهميا وساليف ورامادا، الذين قدموا من خمتلف أطراف داكر، عن مشاعر الفخر يف 
 هذه اللحظات القوية املمتثلة يف استقبال ضيف السنغال الكبري صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس.

واكن جاللة امللك قد حل مساء اليوم بداكر يف زيارة رمسية مجلهورية السنغال يف ختام اجلزء األول من 
 اجلولة اليت يقوم هبا جاللته إىل عدد من الدول اإلفريقية الشقيقة.

السينغال/املغرب/مسرية خرضاء/ خطاب مليك

نص اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك من داكر مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء

داكر/ 6 نونرب 2016 )ومع( يف ما ييل نص اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم الساس، 
 نرصه اهلل من العامصة السنغالية داكر مبناسبة الذكرى احلادية واالربعني لملسرية اخلرضاء :

"»امحلد هلل ، والصالة والسالم عىل موالنا لوسر اهلل وآله وحصبه،

 شعيب العزيز،

إنين وأنا أخاطبك اليوم، مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء، من مدينة داكر، عامصة 
 مجهورية السنغال الشقيقة، أعرف أنك لن تتفاجأ هبذا القرار.
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 فالسنغال اكن من بني الدول اليت شاركت يف هذه امللحمة الوطنية، اىل جانب دول إفريقية وعربية أخرى.

 مكا أن هذا البلد العزيز، اكن دامئا يف طليعة املدافعني، عن الوحدة الرتابية لململكة، ومصاحلها العليا.

بل أكرث من ذلك، فقد أبان قوال وفعال، يف عدة مناسبات أنه يعترب مسألة الصحراء املغربية، مبثابة قضيته 
 الوطنية.

ولن ينىس املغاربة موقفه التضامين الجشاع، أثناء خروج املغرب من منمظة الوحدة االفريقية، سنة 1984، 
 حيث اعترب الرئيس السابق، السيد عبدو ضيوف ، أنه ال ميكن تصور هذه املنمظة بدون املغرب.

 وهو نفس املوقف الذي عربت عنه آنذاك، العديد من الدول االفريقية، مثل غينيا والغابون والزايري سابقا.

وقد اخرتت السنغال أيضا ، ملاكنته املمتزية يف إفريقيا، بفضل منوذجه، الدميقرايط التارخيي، واستقراره 
 السيايس واالجمتايع ، وديناميته االقتصادية.

إضافة إىل عالقات االخوة والتضامن، ووحدة املصري اليت مجتع عرب التارخي الشعبني السنغايل واملغريب، 
كشعب واحد، حيث يشلك لك مهنام االمتداد الطبييع لآلخر ، يف تالمح فريد، بني بلدين مستقلني، حيرتمان 

 خصوصيات بعضهام. 

 شعيب العزيز،

إذا كنت قد خاطبتك، يف مثل هذا اليوم ، من السنة املاضية، من العيون، بالصحراء املغربية، خبصوص 
 افريقيا، فإين أخاطبك اآلن من قلب إفريقيا، حول الصحراء املغربية.

 فهذا اخلطاب من هذه األرض الطيبة، تعبري عن األمهية الكربى اليت نولهيا لقارتنا.

إن السياسة االفريقية لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، وإمنا سنحرص عىل أن يكون 
 هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا.

ويف هذا االطار، مقنا بزيارات إىل لك من رواندا وتزنانيا، رمغ أن العالقات مع دول افريقيا الرشقية، مل تكن 
اكفية، ليس بسبب اإلمهال أو التقصري ،وإمنا ملربرات موضوعية، اكللغة والبعد اجلغرايف، واختالف املوروث 

 التارخيي.

وبإرادة مشرتكة مع القيادات القوية هلذه الدول ، قررنا أن نضيف دينامية جديدة ، عىل العالقات االقتصادية 
والسياسية بني بلداننا، ملا متثله هذه املنطقة من وزن سيايس وما تتوفر هيلع من طاقات اقتصادية، ومؤهالت 

 اسرتاتيجية.

 وقد ارتأيت، يف هناية هذه اجلولة غري املسبوقة، أن اتقامس معك، شعيب العزيز، نتاجئ هذه الزيارات.

لقد بدأت بوادر االنفتاح عىل هذا الفضاء االفرييق اهلام، بالزيارة اليت قام هبا لملغرب، أخونا خفامة السيد 
 الرئيس بول كغايم، رئيس مجهورية رواندا، يف هشر يونيو املايض.

مكا مكنت زيارتنا لرواندا من ترسيخ هذا التوجه، بوضع أسس رشاكة واعدة، يف خمتلف املجاالت، وجعلها 
 حمورا أساسيا، لتطوير عالقاتنا مع هذه املنطقة .

أما توجهنا اىل تزنانيا ، جفاء تقديرا ملاكنهتا اإلقلميية، ولثقلها اجلغرايف والبرشي، وحرصا عىل التنسيق 
 معها يف القضايا اإلقلميية والدولية.
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 مكا أجريت اتصاال مع السلطات جبمهورية اثيوبيا. وسنبدأ، ان شاء اهلل، مرحلة جديدة يف عالقاتنا معها.
وستكون يه احملطة األوىل من اجلزء الثاين، من جولتنا يف عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك يف 

 سياق رجوع املغرب إىل املؤسسة القارية.

 شعيب العزيز،

إن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، ليست قرارا تكتيكيا، ومل تكن حلسابات ظرفية. وإمنا هو قرار منطيق، جاء 
 بعد تفكري معيق.

 وعندما خنرب بعودتنا، فنحن ال نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع.

فاملغرب راجع إىل ماكنه الطبييع، كيفام اكن احلال، ويتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل األرسة 
 املؤسسية اإلفريقية.

وإن املغرب، الذي ال يتدخل يف السياسة الداخلية للدول، وال يهنج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل لك 
 األطراف مع هذا القرار، بلك حمكة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوهبا.

فهذا القرار تتوجي لسياستنا اإلفريقية، وللعمل امليداين التضامين، الذي يقوم به املغرب، مع العديد من دول 
 القارة، عىل مستوى الهنوض بالتمنية االقتصادية والبرشية، يف سبيل خدمة املواطن اإلفرييق.

وإضافة إىل التعاون الثنايئ ومع املجموعات اإلقلميية، سيتيح هذا الرجوع لبالدنا، االخنراط يف اسرتاتيجيات 
التمنية القطاعية بإفريقيا، واملسامهة الفعالة فهيا، وإغناهئا بالتجربة اليت رامكها املغرب يف العديد من 

 املجاالت.

أما عىل مستوى القضايا واإلشاكالت الكربى، فإن عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية، سمتكنه من إمساع 
 صوت القارة، يف احملافل الدولية.

وستتيح له مواصلة وتعزيز اخنراطه، من أجل إجياد حلول موضوعية هلا ترايع مصاحل الشعوب اإلفريقية 
 وخصوصياهتا.

ويف هذا الصدد، فإننا حريصون عىل مواصلة املسامهة يف توطيد األمن واالستقرار مبختلف املناطق، اليت 
 تعرف التوتر واحلروب، والعمل عىل حل اخلالفات بالطرق السملية.

مكا أن هذه العودة، سمتكن املغرب من تقوية اخنراطه يف اجلهود القارية حملاربة التطرف واإلرهاب، الذي 
 يرهن مستقبل إفريقيا.

وإننا ملزتمون بتقامس جتربتنا املمتزية، املهشود هبا عامليا، مع إخواننا األفارقة سواء يف جمال التعاون 
 األمين أو عىل مستوى حماربة التطرف.

ويف ما خيص إشاكلية اهلجرة، فإن بالدنا ستواصل جهودها، من أجل معاجلة األسباب احلقيقية هلذه 
 الظاهرة، وربطها بالتمنية واعمتاد مقاربة إنسانية وتضامنية، حتفظ حقوق املهاجرين، وتصون كرامهتم.

ووعيا منا بأن إفريقيا من بني املناطق األكرث ترضرا من التغريات املناخية، فقد حرصنا عىل جعل مؤمتر 
 املناخ، الذي ستنطلق أشغاله مبراكش هذا األسبوع، مؤمترا من أجل إفريقيا.
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لذا، دعونا لعقد مقة إفريقية، عىل هامش هذا املؤمتر، هبدف بلورة رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب قارتنا، 
 وخاصة يف ما يتعلق بالمتويل ونقل التكنولوجيا.

 شعيب العزيز،

 إن عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية القارية، لن تغري شيائ من مواقفنا الثابتة، خبصوص مغربية الصحراء.

بل إهنا سمتكننا من الدفاع عن حقوقنا املرشوعة، وتصحيح املغالطات، اليت يروج هلا خصوم وحدتنا الرتابية، 
 خاصة داخل املنمظة اإلفريقية.

مكا سنعمل عىل منع مناوراهتم، إلحقامها يف قرارات تتناىف مع األسس، اليت تعمتدها األمم املتحدة، حلل 
 هذا الزناع اإلقليمي املفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة.

 شعيب العزيز،

لقد أثبتت سياستنا يف إفريقيا، وامحلد هلل، جناحها، وبدأت تعيط مثارها، سواء عىل مستوى املواقف 
السياسية بشأن قضية وحدتنا الرتابية، أو من خالل تعزيز احلضور االقتصادي لملغرب، وتطوير عالقاته مع 

 خمتلف دول القارة.

فاملغرب اليوم يعد قوة إقلميية وازنة، وحيظى بالتقدير واملصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول اإلفريقية، وإمنا 
 أيضا عند شعوهبا.

 وإننا نتطلع أن تكون السياسة املستقبلية للحكومة، شاملة ومتاكملة جتاه إفريقيا، وأن تنظر إلهيا مكجموعة.

 مكا ننتظر من الوزراء أن يعطوا لقارتنا، نفس االهمتام، الذي يولونه يف مهامهم وتنقالهتم للدول الغربية.

إن املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة. غري أن احلكومة املقبلة، ال ينبيغ أن تكون مسألة حسابية، تتعلق 
 بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن األمر يتعلق بتقسمي غنمية انتخابية.

بل احلكومة يه برناجم واحض، وأولويات حمددة، للقضايا الداخلية واخلارجية، وعىل رأهسا إفريقيا. حكومة 
قادرة عىل جتاوز الصعوبات اليت خلفهتا السنوات املاضية، يف ما خيص الوفاء بالزتامات املغرب مع 

 رشاكئه.

احلكومة يه هيلكة فعالة ومنجسمة، تتالءم مع الربناجم واألسبقيات. ويه كفاءات مؤهلة، باختصاصات 
 قطاعية مضبوطة.

وسأحرص عىل أن يمت تشكيل احلكومة املقبلة، طبقا هلذه املعايري، ووفق مهنجية صارمة. ولن أتساحم مع أي 
 حماولة للخروج عهنا.

 فاملغاربة ينتظرون من احلكومة املقبلة أن تكون يف مستوى هذه املرحلة احلامسة.

 شعيب العزيز،

إننا نؤمن بأن ترسيخ املسار الدميقرايط والتمنوي، وتعزيز سياستنا اإلفريقية، يسامهان يف حتصني الوحدة 
 الوطنية والرتابية.
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 وأقالمينا اجلنوبية، وامحلد هلل، قوية بتعلق أبناهئا مبغربيهتم وبالنظام السيايس لوطهنم.

وهو ما تعكسه مشاركهتم املكثفة، يف خمتلف االستحقاقات االنتخابية، واخنراطهم بلك حرية ومسؤولية يف 
 تدبري شؤوهنم احمللية.

 ويه مطوحة بالمنوذج التمنوي اخلاص هبا، وباملشاريع اليت مت إطالقها.

مكا أهنا تتوفر عىل مجيع اإلماكنات، من أمن واستقرار، وبنيات حتتية، تؤهلها لتكون قطبا تمنويا مندجما، 
 فاعال يف حميطه اجلهوي والقاري، وحمورا للتعاون االقتصادي بني املغرب ومعقه اإلفرييق.

فتمنية واستقرار أقالمينا اجلنوبية، أمانة تارخيية ومسؤولية وطنية، عىل امجليع التفاين يف القيام هبا بروج 
 التعاون والتضامن.

وإننا نستحرض، هبذه املناسبة، بلك ترمح وإكبار، روح مبدع املسرية اخلرضاء، والدنا املنعم، جاللة امللك 
 احلسن الثاين، أكرم اهلل مثواه، وأرواح هشداء الوطن األبرار.

مكا نشيد بالتجند الدامئ ألفراد قواتنا املسلحة امللكية، بلك مكوناهتا، حتت قيادتنا، وتفانهيا يف الدفاع عن 
 وحدة الوطن وسيادته، وصيانة أمنه واستقراره.

 والسالم عليمك ورمحة اهلل تعاىل وبراكته«.

خطاب مغرب/السينغال /مسرية خرضاء / 

جاللة امللك يؤكد أن تعزيز السياسة اإلفريقية يسامه يف حتصني الوحدة الوطنية والرتابية

ومع/أكد  صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أن ترسيخ املسار الدميقرايط  داكر /6 نونرب 2016 / 
 والتمنوي، وتعزيز سياستنا اإلفريقية، يسامهان يف حتصني الوحدة الوطنية والرتابية.

وقال  جاللة امللك يف خطاب وجهه إىل األمة من العامصة السينغالية مبناسبة الذكرى احلادية واالربعني 
لملسرية اخلرضاء إن »أقالمينا اجلنوبية، وامحلد هلل، قوية بتعلق أبناهئا مبغربيهتم وبالنظام السيايس لوطهنم 
، وهو ما تعكسه مشاركهتم املكثفة، يف خمتلف االستحقاقات االنتخابية، واخنراطهم بلك حرية ومسؤولية يف 

 تدبري شؤوهنم احمللية«.

وأضاف أن االقالمي اجلنوبية »مطوحة بالمنوذج التمنوي اخلاص هبا، وباملشاريع اليت مت إطالقها.مكا أهنا 
تتوفر عىل مجيع اإلماكنات، من أمن واستقرار، وبنيات حتتية، تؤهلها لتكون قطبا تمنويا مندجما، فاعال يف 

 حميطه اجلهوي والقاري، وحمورا للتعاون االقتصادي بني املغرب ومعقه اإلفرييق«.

وأبرز جاللته أن »تمنية واستقرار أقالمينا اجلنوبية، أمانة تارخيية ومسؤولية وطنية، عىل امجليع التفاين يف 
 القيام هبا بروج التعاون والتضامن«.
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املسرية اخلرضاء /خطاب مليك املغرب/ السنغال / 

جاللة امللك يشيد بالدور الطالئيع للسنغال يف الدفاع عن الوحدة الرتابية لململكة ومصاحلها 
العليا

داكر / 6 نونرب 2016 /ومع/ أشاد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس ، نرصه اهلل، اليوم األحد بالدور 
 الطالئيع للسنغال يف الدفاع عن الوحدة الرتابية لململكة ومصاحلها العليا.

وقال جاللة امللك يف اخلطاب السايم الذي وجهه جاللته من العامصة السنغالية داكر مبناسبة الذكرى احلادية 
واالربعني لملسرية اخلرضاء، إن هذا البلد الشقيق »أبان قوال وفعال، يف عدة مناسبات أنه يعترب مسألة 
الصحراء املغربية، مبثابة قضيته الوطنية مربزا جاللته أن هذا البلد »اكن دامئا يف طليعة املدافعني، عن 

 الوحدة الرتابية لململكة، ومصاحلها العليا«.

وحرص جاللة امللك عىل التأكيد بأن الشعب املغريب لن ينىس املوقف التضامين الجشاع للسنغال أثناء خروج 
املغرب من منمظة الوحدة االفريقية، سنة 1984، وهو نفس املوقف الذي عربت عنه آنذاك، العديد من الدول 

 االفريقية، مثل غينيا والغابون والزايري سابقا.

وخبصوص اختيار السنغال إللقاء اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء، توقف جاللة امللك ، 
عند املاكنة املمتزية هلذا البلد يف إفريقيا، بفضل منوذجه، الدميقرايط التارخيي، واستقراره السيايس 

واالجمتايع ، وديناميته االقتصادية ،إضافة إىل »عالقات االخوة والتضامن، ووحدة املصري اليت مجتع عرب 
التارخي الشعبني السنغايل واملغريب كشعب واحد، حيث يشلك لك مهنام االمتداد الطبييع لآلخر ، يف تالمح 

 فريد، بني بلدين مستقلني، حيرتمان خصوصيات بعضهم«.

وبعد اخلطاب الذي وجهه جاللته يف مثل هذا اليوم من السنة املاضية، من العيون، بالصحراء املغربية، 
 خبصوص افريقيا، قال جاللته  »أخاطبك اآلن من قلب إفريقيا، حول الصحراء املغربية«.

وأضاف جاللة امللك يف هذا السياق »فهذا اخلطاب من هذه األرض الطيبة، تعبري عن األمهية الكربى اليت 
نولهيا لقارتنا« مؤكدا أن السياسة االفريقية لملغرب، »لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، وإمنا 

 سنحرص عىل أن يكون هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا«.

وأكد جاللته إرادة املغرب املشرتكة مع رشاكئه برشق إفريقيا إلضفاء دينامية جديدة عىل العالقات االقتصادية 
 والسياسية، ملا متثله هذه املنطقة من وزن سيايس وما تتوفر هيلع من طاقات اقتصادية، ومؤهالت اسرتاتيجية.

وجسل جاللة امللك أن الزيارة اليت قام هبا جاللته اىل تزنانيا ، »جاءت تقديرا ملاكنهتا اإلقلميية، ولثقلها 
اجلغرايف والبرشي، وحرصا عىل التنسيق معها يف القضايا اإلقلميية والدولية«، مربزا جاللته أن االتصاالت 

 جارية مع السلطات جبمهورية اثيوبيا يف أفق تدشني مرحلة جديدة يف العالقات بني البلدين.

وقال جاللة امللك يف هذا الصدد، إن هذا البلد سيكون احملطة األوىل من اجلزء الثاين من جولة ستقود جاللته 
اىل عدد من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك يف سياق رجوع املغرب إىل املؤسسة القارية.
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السنغال/املغرب/مسرية خرضاء/خطاب مليك

عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق قرار منطيق جاء بعد تفكري معيق جاللة امللك: 

داكر 6 نونرب 2016/ ومع/ أكد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، أن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، ليست 
 قرارا تكتيكيا، وإمنا هو قرار منطيق جاء بعد تفكري معيق.

وقال جاللة امللك يف اخلطاب السايم الذي وجهه جاللته من العامصة السنغالية داكر مبناسبة الذكرى احلادية 
واالربعني لملسرية اخلرضاء، »إن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، ليست قرارا تكتيكيا، ومل تكن حلسابات 

 ظرفية. وإمنا هو قرار منطيق، جاء بعد تفكري معيق.«

وشدد اخلطاب املليك عىل أنه »عندما خنرب بعودتنا، فنحن ال نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع«، 
موحضا أن »املغرب راجع إىل ماكنه الطبييع، كيفام اكن احلال، ويتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده 

 داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية.«

وأبرز أن املغرب، الذي ال يتدخل يف السياسة الداخلية للدول، وال يهنج سياسة التفرقة، يأمل أن تتعامل لك 
 األطراف مع هذا القرار، بلك حمكة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوهبا.

وأكد اخلطاب املليك عىل أن هذا القرار يعد تتوجيا لسياسة املغرب اإلفريقية، وللعمل امليداين التضامين، 
الذي يقوم به مع العديد من دول القارة عىل مستوى الهنوض بالتمنية االقتصادية والبرشية، يف سبيل خدمة 

 املواطن اإلفرييق.

وشدد جاللة امللك أن »عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية القارية، لن تغري شيائ من مواقفنا الثابتة، خبصوص 
 مغربية الصحراء«.

وأشار إىل أن هذه العودة سمتكن اململكة من الدفاع عن حقوقها املرشوعة، وتصحيح املغالطات، اليت يروج 
هلا خصوم وحدهتا الرتابية، خاصة داخل املنمظة اإلفريقية، مضيفا أن املغرب سيعمل عىل منع مناوراهتم، 

إلحقامها يف قرارات تتناىف مع األسس، اليت تعمتدها األمم املتحدة، حلل هذا الزناع اإلقليمي املفتعل، 
 وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة.

وقال جاللة امللك »لقد أثبتت سياستنا يف إفريقيا، وامحلد هلل، جناحها، وبدأت تعيط مثارها، سواء عىل 
مستوى املواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الرتابية، أو من خالل تعزيز احلضور االقتصادي لملغرب، 

 وتطوير عالقاته مع خمتلف دول القارة.«

وذكر جاللة امللك بأن املغرب اليوم يعد قوة إقلميية وازنة، وحيظى بالتقدير واملصداقية، ليس فقط لدى قادة 
الدول اإلفريقية، وإمنا أيضا عند شعوهبا، معربا عن تطلع جاللته أن تكون السياسة املستقبلية للحكومة، شاملة 

 ومتاكملة جتاه إفريقيا، وأن تنظر إلهيا مكجموعة.

وأشار اخلطاب املليك إىل أنه باإلضافة إىل التعاون الثنايئ ومع املجموعات اإلقلميية، سيتيح هذا الرجوع 
لململكة، االخنراط يف اسرتاتيجيات التمنية القطاعية بإفريقيا، واملسامهة الفاعلة فهيا، وإغناهئا بالتجربة اليت 

 رامكها املغرب يف العديد من املجاالت.

أما عىل مستوى القضايا واإلشاكالت الكربى، يضيف اخلطاب املليك، فإن عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية، 
سمتكنه من إمساع صوت القارة، يف احملافل الدولية، وستتيح له مواصلة وتعزيز اخنراطه، من أجل إجياد 
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 حلول موضوعية هلا ترايع مصاحل الشعوب اإلفريقية وخصوصياهتا.

ويف هذا الصدد، أعرب جاللة امللك عن حرصه عىل مواصلة املسامهة يف توطيد األمن واالستقرار مبختلف 
 املناطق، اليت تعرف التوتر واحلروب، والعمل عىل حل اخلالفات بالطرق السملية.

وأضاف أن هذه العودة، سمتكن املغرب من تقوية اخنراطه يف اجلهود القارية حملاربة التطرف واإلرهاب، 
الذي يرهن مستقبل إفريقيا، مؤكدا الزتام اململكة بتقامس »جتربهتا املمتزية، املهشود هبا عامليا، مع إخواننا 

 األفارقة سواء يف جمال التعاون األمين أو عىل مستوى حماربة التطرف.«

وخبصوص حتدي التغريات املناخية، قال جاللة امللك »وعيا منا بأن إفريقيا من بني املناطق األكرث ترضرا من 
التغريات املناخية، فقد حرصنا عىل جعل مؤمتر املناخ، الذي ستنطلق أشغاله مبراكش هذا األسبوع، مؤمترا 

 من أجل إفريقيا«.

ويف هذا الصدد، أفاد اخلطاب بأن جاللة امللك دعا لعقد مقة إفريقية، عىل هامش هذا املؤمتر، هبدف بلورة 
 رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب القارة، وخاصة يف ما يتعلق بالمتويل ونقل التكنولوجيا.

ويف ما يتعلق بإشاكلية اهلجرة، أكد جاللة امللك أن املغرب سيواصل جهوده، من أجل معاجلة األسباب 
احلقيقية هلذه الظاهرة، وربطها بالتمنية واعمتاد مقاربة إنسانية وتضامنية، حتفظ حقوق املهاجرين، وتصون 

 كرامهتم.

املغرب/السنغال /مسرية خرضاء/ خطاب

جاللة امللك: املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة

داكر/06 نونرب2016/ومع/ أكد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، اليوم األحد، أن املغرب حيتاج حلكومة 
 جادة ومسؤولة.

وقال جاللة امللك يف اخلطاب السايم الذي وجهه جاللته من العامصة السنغالية داكر مبناسبة الذكرى احلادية 
واالربعني لملسرية اخلرضاء املظفرة إن »املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة. غري أن احلكومة املقبلة، ال 

ينبيغ أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن األمر يتعلق 
 بتقسمي غنمية انتخابية«.

وشدد جاللة امللك عىل أن »احلكومة يه برناجم واحض، وأولويات حمددة، للقضايا الداخلية واخلارجية، وعىل 
رأهسا إفريقيا. حكومة قادرة عىل جتاوز الصعوبات اليت خلفهتا السنوات املاضية، يف ما خيص الوفاء 

 بالزتامات املغرب مع رشاكئه«.

وأبرز جاللة امللك، يف هذا السياق، أن احلكومة يه هيلكة فعالة ومنجسمة، تتالءم مع الربناجم واألسبقيات، 
 موحضا جاللته أن األمر يتعلق بكفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة.

وقال جاللة امللك »سأحرص عىل أن يمت تشكيل احلكومة املقبلة، طبقا هلذه املعايري، ووفق مهنجية صارمة. ولن 
 أتساحم مع أي حماولة للخروج عهنا«.

ومن جهة أخرى، جسل جاللة امللك أن املغاربة ينتظرون من احلكومة املقبلة أن تكون يف مستوى هذه املرحلة 
 احلامسة.
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املغرب/السينغال/نشاط مليك

جاللة امللك جيري مباحثات عىل انفراد مع الرئيس السنغايل

داكر/ 07 نونرب 2016/ ومع/ أجرى صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، اليوم االثنني بالقرص 
 الرائيس بداكر، مباحثات عىل انفراد، مع رئيس مجهورية السنغال خفامة السيد مايك سال.

 واكن جاللة امللك قد حل أمس األحد بداكر يف زيارة رمسية مجلهورية السنغال.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

جاللة امللك والرئيس السنغايل يرتأسان حفل إطالق رشاكة ملواكبة الفالحة الصغرى والوسط 
القروي بالسنغال

داكر 7 نونرب 2016/ ومع/ ترأس صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا بصاحب المسو 
األمري موالي إمساعيل، ورئيس مجهورية السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم االثنني بالقرص الرائيس 

 بداكر، حفل إطالق رشاكة ملواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال.
ويف مسهتل هذا احلفل، ألىق وزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش لكمة أمام قائدي البلدين، 

أبرز من خالهلا اخلطوط العريضة هلذا الربناجم الذي متت بلورته تنفيذا للتعلميات امللكية السامية، وذلك من 
أجل متكني السنغال من اخلربة اليت اكتسهبا املغرب يف جمال تطوير الفالحة الصغرى، السميا يف إطار 

 خمطط املغرب األخرض.

وأكد السيد أخنوش أن هذه الرشاكة تندرج يف إطار تعاون فاليح جد نشط بني املغرب والسنغال، مجسال أن 
اخلربة اليت مت اكتساهبا يف هذا اإلطار ومجموع املبادالت القامئة بني البلدين، إن يف جمال التكوين، وتبادل 

 التكنولوجيات أو يف ما يتعلق بالدمع املايل، ستتيح جناح هذه الرشاكة المطوحة.

وأوحض السيد أخنوش أن الرشاكة املتعلقة مبواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تقوم عىل 
مقاربة مشرتكة بني أربعة فاعلني أساسيني، مه مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، ومجموعة القرض 

 الفاليح لملغرب، ومجموعة البنك الشعيب املركزي، ووزارة الفالحة والصيد البحري.

وأوحض الوزير أن »مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة اليت ستقدم خربهتا يف جمال التمنية 
االجمتاعية والتضامنية، إىل جانب دمع مايل قميته 1 مليون أورو عبارة عن هبة من أجل إحداث صندوق 

للضامن بدمع من وزارة االقتصاد واملالية والتخطيط جبمهورية السنغال، واملخصص للقروض اليت سمتنح من 
طرف أتالنتيك ميكرو فايننس فور أفرياك »أميفا«، فرع مجموعة البنك الشعيب املركزي لالستغالليات الفالحية 

 الصغرى«.

وستضع مجموعة القرض الفاليح لملغرب، يؤكد السيد أخنوش، رهن إشارة السنغال خربهتا يف جمال 
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هندسة المتويل، مع منح مسامهة مالية مبارشة يف هذه اآللية تصل إىل 1,5 مليون أورو، مشريا إىل أن 
مجموعة البنك الشعيب املركزي من خالل »أميفا« املمتركزة بالسنغال، سمتنح مسامهة مالية إضافية قدرها 

"1,5 مليون أورو، إىل جانب الولوج إىل شباكهتا واالستعانة برشكهتا األم.

وأضاف أن »وزارة الفالحة والصيد البحري ستقدم خربهتا املسمتدة من خمطط املغرب األخرض، وذلك يف 
جمال تسيري املشاريع والتأطري االسرتاتيجي«، مشريا إىل أن 3 ماليني أورو اليت رصدت هلذه املنظومة 

مدعومة بصندوق للضامن ممول من طرف مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، سيكون هلا أثر الرافعة 
 مع توفري 10 ماليني أورو من القروض اليت سيمت توزيعها.

وحسب السيد أخنوش »سميكن هذا األمر من اسهتداف 7000 فالح صغري بشلك مبارش وحنو 70 ألف ستمت 
 مرامكهتا يف أفق 5 سنوات«.

إثر ذلك، ترأس جاللة امللك والرئيس السنغايل حفل التوقيع عىل اتفاقيتني تتعلقان بتنفيذ برناجم الرشاكة 
 الفالحية املغربية- السنغالية.

وتتعلق الوثيقة األوىل باتفاقية رشاكة هتم إحداث منظومة للمتويل من أجل مواكبة الفالحة الصغرى والوسط 
 القروي.

ووقع هذه االتفاقية، عن اجلانب السنغايل، وزير االقتصاد واملالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفالحة 
والتجهزي القروي السيد بيبا عبدوالي سيك، وعن اجلانب املغريب السيد عزيز أخنوش، والرئيس املنتدب 

ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة السيد مصطىف الرتاب، ورئيس جملس إدارة البنك املركزي الشعيب 
 السيد دمحم بنشعبون، ورئيس جملس إدارة القرض الفاليح لملغرب السيد طارق الجسملايس.

وتتعلق االتفاقية الثانية مبذكرة تفامه هتم تنفيذ خمطط لهتيئة صيد األخطبوط بني حكومة اململكة املغربية 
 وحكومة مجهورية السنغال.

 ووقع هذه املذكرة الوزير السنغايل للصيد واالقتصاد البحري السيد معر غايي، والسيد عزيز أخنوش.

وتنجسم هذه االتفاقيات، اليت تأيت لتعزيز االتفاقيات املائة األخرى املوقعة بني البلدين يف خمتلف املجاالت 
وإلغناء اإلطار القانوين املكثف للتعاون املغريب- السنغايل، متام االنجسام، مع التوجه املليك الرايم إىل 

 تعزيز الرشاكة جنوب- جنوب.

وتعكس االتفاقيتان، ال حمالة، االلزتام الراخس جلاللة امللك بتدعمي أسس تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، 
وكذا اإلرادة املشرتكة لقائدي البلدين من اجل امليض قدما عىل درب تعزيز العالقات القامئة بني املغرب 

 والسنغال.

ويف ختام هذا احلفل، تلت الوزيرة السينغالية للسياحة والنقل اجلوي السيدة مميونة ندوي سيك بيانا لوزاريت 
خارجية اململكة املغربية ومجهورية السينغال، حول ترسيع املباحثات هبدف إرساء رشاكة بني اخلطوط امللكية 

 املغربية و)إير سينغال إس أ( لفائدة الرشكتني.

حرض هذا احلفل أعضاء الوفد الرمسي املرافق جلاللة امللك، وعدد من أعضاء احلكومة السنغالية إىل جانب 
 عدد من سايم الخشصيات املدنية والعسكرية.
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املغرب/ السنغال/ زيارة ملكية

جاللة امللك والرئيس السنغايل يرشفان عىل إطالق خمطط هتيئة مصايد األخطبوط لفائدة 
السنغال

داكر/ 7 نونرب 2016/ ومع/ أرشف صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا بصاحب المسو 
األمري موالي امساعيل، ورئيس مجهورية السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم االثنني بداكر، عىل إطالق 

 خمطط هتيئة مصايد األخطبوط لفائدة السنغال.

وسيمت إجناز هذا املخطط الذي مت توقيع مذكرة تفامه من أجل تفعيله اليوم حتت رائسة قائدي البلدين، عىل 
 مخس مراحل.

ويتوىخ املخطط أساسا، احلفاظ وتمثني فصيلة األخطبوط، وجتديد خمزون هذا املورد، وكذا احلفاظ عىل 
 الوقع السوسيو-اقتصادي هلذه الفصيلة.

وهتم املرحلة األوىل إحداث فريق معل مهنيج سيتكفل بتحديد املخطط ومنطقة االستكشاف العيمل، ووضع 
اسرتاتيجية ألخذ العينات، والتخطيط للحملة.

وسينعقد اجمتاعان ثنائيان سنويا يف هذا اإلطار بني اخلرباء املغاربة والسنغاليني.

وتمتحور املرحلة الثانية، اليت هتم امحللة العملية، حول معليات مسح األمعاق والصيد بشباك اجلر، وإجناز 
 جرد للفصائل وأخذ العينات البيولوجية، وانتقاء العينات ودراسة إعدادت احمليطات.

 ويف هذا الصدد، سيمت تنظمي محلتني يف السنة خالل الفصل البارد والفصل احلار.

أما املرحلة الثالثة، فتتوىخ املعاجلة اإلحصائية واجليو-إحصائية، وإحداث خريطة لعمليات التوزيع، وبنيات 
 دميغرافية لالعدادات البيولوجية، واعدادات الوفرة والكتلة احليوية.

 ومن املرتقب يف هذا اإلطار، عقد اجمتاع لفريق العمل املشرتك يف هناية املهمة )املغرب –السنغال(.

وتتعلق املرحلة الرابعة من جههتا، بتقيمي ومنذجة املؤهالت القابلة لالستغالل عرب تقيمي مؤهالت الصيد األمثل، 
وتقيمي سيناريوهات االستغالل وجمهود الصيد البحري. وستفيض هذه املرحلة إىل إحداث فريق لتقيمي 

 املوارد.

وهتم املرحلة اخلامسة واألخرية إحداث خمطط هتيئة يتعلق باملناطق والفرتات احلساسة )الراحة البيولوجية، 
واملناطق الواجب محايهتا(، والكتلة احليوية واملؤهالت القابلة لالستغالل )حصة الصيد(، عالوة عىل دينامية 

 واسرتاتيجية الصيد )وحدة الهتيئة(.

 وسيمت يف هذا الصدد إحداث جلنة للتقيمي العيمل جتمتع لك ثالث سنوات.

وهبذه املناسبة أرشف جاللة امللك عىل تسلمي السلطات السينغالية، هبة من اململكة املغربية عىل شلك 12 قاربا 
 مطاطيا )زودياك(، من أجل معليات اإلنقاذ يف عرض البحر ومراقبة أنشطة الصيد.
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وتندرج هذه اهلبة يف إطار التعاون الذي جيمع املغرب والسنغال يف جمال الصيد البحري، ويف سياق رؤية 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس الذي ما فتئ يعمل عىل إضفاء بعد متعدد القطاعات للرشاكة مع الدول 

 الصديقة والشقيقة بإفريقيا جنوب الصحراء، وللتعاون جنوب-جنوب.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

الرئيس السنغايل يقمي مأدبة غذاء رمسية عىل رشف جاللة امللك

داكر/ 07 نونرب 2016/ ومع/ أقام رئيس مجهورية السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم االثنني بالقرص 
الرائيس بداكر، مأدبة غذاء رمسية عىل رشف صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، والوفد 

 املرافق جلاللته.

 حرض هذه املأدبة، بعض أعضاء احلكومة السنغالية، وعدد من سايم الخشصيات املدنية والعسكرية.

املغرب/ السنغال/ نشاط مليك

جاللة امللك يستقبل بداكر الفنان املصور دمحم مراديج الذي قدم جلاللته كتابه اجلديد
داكر/ 07 نونرب 2016/ ومع/ استقبل صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، اليوم االثنني مبقر 

إقامة جاللته بداكر، الفنان املصور دمحم مراديج الذي قدم جلاللته كتابه اجلديد حتت عنوان »امللوك الثالثة.. 
 التارخي عرب الصورة«.

ويهشد هذا الكتاب عىل منجزات امللوك الثالثة جاللة املغفور له امللك دمحم اخلامس وجاللة املغفور له امللك 
احلسن الثاين، طيب اهلل ثرامها، وصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، حفظه اهلل، حيث يؤرخ جلهودمه من 

 أجل بناء املغرب احلديث، من خالل ألف صورة تارخيية التقطها هذا الفنان املصور.

املغرب/السينغال/نشاط مليك

جاللة امللك والرئيس السنغايل يطلقان بداكر مرشوع إحداث مركز للتكوين خمصص لملقاولة

داكر/ 08 نونرب 2016/ ومع/ ترأس صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، ورئيس مجهورية 
السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم الثالثاء بالقرص الرائيس بداكر، حفل إطالق مرشوع إحداث مركز 
للتكوين خمصص لملقاولة، املرشوع الذي يؤكد االلزتام الدامئ جلاللة امللك من أجل تعاون جنوب- جنوب قوي 

 فاعل ومتضامن.
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ويف مسهتل هذا احلفل، قدم الرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة السيد مصطىف الرتاب 
أمام قائدي البلدين، لكمة أكد من خالهلا أن إجناز هذا املركز يستند عىل رؤية مشرتكة لتقامس اخلربات 

 والتجارب بني الرشاكء املغاربة والسنغاليني.

وأوحض السيد الرتاب أن املركز الذي سينجز عىل مستوى القطب احلرضي اجلديد ديامنيانديو )داكر(، 
سيوفر مسارا دراسيا تصاعديا للتكوينات التقنية يروم إحداث املقاوالت، مضيفا أن املركز املزمع إجنازه 

سيؤمن تكوين 300 شاب يف السنة يف جمال املقاولة، إىل جانب مصاحبة 100 شاب من حاميل املشاريع يف 
إحداث مقاولهتم، مؤكدا أن املركز سيشمتل، أيضا، عىل وحدة تكوينية يف مهن السياحة بطاقة 100 طالب يف 

 السنة.

وأوحض السيد الرتاب أن مركز التكوين هذا الذي يعد مثرة رشاكة بني مؤسسة دمحم السادس للتمنية 
املستدامة، ووزارة التكوين املهين والتعمل والصناعة التقليدية، ومكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل، سيوفر 
تكوينات لفائدة الشباب )18- 35 سنة( املنحدرين من أوساط معوزة والذين أخفقوا يف دراسهتم، فضال عن 

 خرجيي التكوين املهين والتعلمي التأهييل.

وأكد السيد الرتاب أن مسار التكوين واملواكبة باملركز يمشل ثالث مراحل أساسية، يه انتقاء املرحشني 
وتوجهيهم )التكوين »سوفت سكيلز« وحدات املقاوالت(، اختيار حاميل املشاريع )املصاحبة الفردية يف تصممي 

 املشاريع، التداريب(، املصاحبة يف إحداث املقاوالت )آليات الدمع والمتويل، املواكبة والتدريب املقاواليت(.

وهيم تصممي املرشوع مسارا تصاعديا للتكوينات التقنية يتالءم مع السياق احمليل ويزاوج بني احلصص 
 األساسية )التسيري، احملاسبة( والتداريب التطبيقية، وذلك هبدف إحداث املقاوالت.

ويف هناية هذا املسار التكويين، سيتوفر الشباب الذين سيخضعون للتكوين عىل اآلليات اليت سمتكهنم من 
 إحداث واستدامة مقاوالهتم، مما سييرس اندماجهم املهين واالجمتايع.

من جهة أخرى، استعرض الرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، جماالت اشتغال، وفلسفة 
 وإجنازات املؤسسة اليت أحدثت مببادرة من صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس سنة 2008.

وقال إن املؤسسة، املنمظة غري النفعية اليت تضع التمنية البرشية يف قلب إسرتاتيجية معلها، تعمل عىل تنفيذ 
عرشين مبادرة يف 7 بلدان )السنغال، مايل، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، الكوت ديفوار، الغابون، مدغشقر(، 

وتعمل من أجل الهنوض بالولوج للصحة والرتبية، وحتقيق التمنية السوسيو- اقتصادية هلذه البلدان، وبلورة 
 براجم حملاربة الفقر.

ويف املجال اليحص، أشار السيد الرتاب إىل املرشوع االفتتايح لملؤسسة، واملمتثل يف بناء وجتهزي مصحة 
طب العيون دمحم السادس بداكر، اليت مت افتتاحها يف 2013، مؤكدا أنه مت إجناز 16 ألف استشارة طبية 
و800 معلية يف اختصاص طب العيون لك سنة هبذه البنية االستشفائية اليت تؤمن، أيضا، التكوين املسمتر 

 لألطر الطبية.

مكا تمشل إجنازات املؤسسة بناء وجتهزي مصحة متخصصة يف الصحة اإلجنابية بباماكو، ومستشىف »األم 
والطفل« بكوناكري، ومركز إلطعام املرىض الذين خيضعون للعالج )مرشوع مزمع إجنازه( برواندا، إىل جانب 

تزويد السلطات الصحية يف لك من السنغال والكوت ديفوار والغابون وغينيا بيساو باألدوية واملعدات الطبية 
 احليوية.
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وخبصوص اجلهود املبذولة يف قطايع التعلمي والتكوين، ذكر السيد الرتاب باملشاريع الرائدة اليت نفذهتا 
املؤسسة، السميا بناء وجتهزي مراكز التكوين املهين يف مهن السياحة، والبناء واألشغال العمومية، والصحة، 

 والنقل واللوجيستيك، فضال عن بناء مدارس للتعلمي االبتدايئ يف عدد من دول القارة.

وعىل مستوى السنغال، أشار الرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة إىل بناء نقطة جمهزة 
لتفريغ مسك الصيد التقليدي بسميبوديون بداكر، مجسال أن هذا املرشوع الذي يوجد يف طور اإلجناز، 

 سيسمل يف ممت سنة 2017.

إثر ذلك، ترأس جاللة امللك مرفوقا بصاحب المسو األمري موالي امساعيل والرئيس السنغايل حفل التوقيع 
 عىل بروتوكول اتفاقية تتعلق بإحداث مركز للتكوين خمصص لملقاولة.

ووقع هذه الوثيقة عن اجلانب السنغايل، وزير التكوين املهين والتعمل والصناعة التقليدية السيد ممادو تاال، 
وعن اجلانب املغريب السيد مصطىف الرتاب الرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، والسيد 

 العريب بن الشيخ املدير العام ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل.

حرض هذا احلفل أعضاء الوفد الرمسي املرافق جلاللة امللك، وعدد من أعضاء احلكومة السنغالية إىل جانب 
 عدد من سايم الخشصيات املدنية والعسكرية.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

جاللة امللك يرشف عىل تسلمي هبة عبارة عن أدوية لملجلس الوطين السنغايل حملاربة داء 
السيدا

داكر/ 08 نونرب 2016/ ومع/ أرشف صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، ورئيس مجهورية 
السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم الثالثاء باملستشىف الرئييس لداكر، عىل تسلمي هبة ملكية عبارة عن 

 مكية من األدوية لفائدة املجلس الوطين السنغايل حملاربة داء السيدا.

وتندرج هذه املبادرة اليت تؤكد العزم الراخس جلاللة امللك عىل إضفاء حمتوى إنساين لتضامن املغرب مع 
بلدان القارة اإلفريقية والتعاون جنوب-جنوب، يف إطار التعاون الفاعل ومتعدد األشاكل واملكثف الذي جيمع 

 اململكة املغربية جبمهورية السنغال.

مكا جتسد هذه املبادرة جبالء إرادة جاللة امللك املسامهة يف تقدم ورخاء الشعب السنغايل الشقيق، وحتسني 
الظروف الصحية واملعيشية للساكنة يف وضعية هشاشة، وتوفري الرشوط الرضورية لتحقيق تمنية برشية 

 مستدامة.

وتتألف اهلبة امللكية، واليت يه عبارة عن 1,6 طن من األدوية اخلاصة بعالج األمراض االنهتازية املرتبطة بداء 
السيدا، ممنوحة من طرف مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة لفائدة املجلس الوطين السنغايل حملاربة 
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داء السيدا، من ثالثة أصناف من األدوية تمتثل يف مضادات الفريوسات، ومضادات اجلراثمي، ومضادات 
 الفطريات.

وهبذه املناسبة، أخذت جلاللة امللك والرئيس السنغايل، صورة تذاكرية مع طلبة بلكية الطب يتابعون دراسهتم 
 بالسينغال، قبل أن يقوم قائدا البلدين بزيارة ملصلحة الوالدة باملستشىف الرئييس لداكر.

ولدى وصول جاللة امللك والرئيس السنغايل إىل املستشىف الرئييس لداكر، تقدم للسالم علهيام لك وزير 
القوات املسلحة السنغالية السيد أوغيستان تني، واألمينة التنفيذية لملجلس الوطين السنغايل حملاربة داء 

السيدا، السيدة صافياتو ثيام، والطبيب اجلرنال مدير املستشىف الرئييس لداكر، والرئيس املنتدب و األعضاء 
 املتوطوعون ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة.

املغرب/السنغال/زيارة ملكية

جاللة امللك والرئيس السنغايل يرتأسان حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية-
السنغالية

دياماندياو )السنغال( 09 نونرب 2016/ ومع/ ترأس صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، ورئيس 
مجهورية السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم األربعاء باملركز الدويل للندوات عبدو ضيوف بدياماندياو 

")قرب داكر(، حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية.

ويف مسهتل هذا احلفل، قدم وزير الشؤون اخلارجية والسينغاليني باخلارج السيد مانكور ندياي، بصفته 
الرئيس املشرتك ملجموعة الدفع االقتصادي املغربية السينغالية، مضمون أشغال اجمتاع اعضاء املجموعة الذي 
انعقد أمس الثالثاء بداكر والذي خصص أساسا إلعداد االتفاقيات األربعة املهمة للرشاكة اليت اتفق الطرفان 

 عىل توقيعها.

وقال السيد ندياي إن األمر بتعلق باتفاقية رشاكة هتم املشاريع املشرتكة للهنوض والتمنية السياحية بني 
املكتب الوطين املغريب للسياحة والواكلة السينغالية لإلنعاش السيايح، واتفاقية هتم إحداث معرض بشلك 

دوري لالقتصاد االجمتايع والتضامين وللصناعة التقليدية وتبادل املامرسات اجليدة لملبادرة الوطنية للتمنية 
البرشية والربناجم االستعجايل للتمنية امجلاعية واتفاقية رشاكة من أجل إحداث مركز للكفاءات الرمقية 
بالسنغال وبروتوكول اتفاق من اجل إحداث مقاولة مشرتكة بني املجموعة اللوجستيكية  املغربية )ال فوا 

 إكسربيس( والرشكة السينغالية )تيكس كوريي(.

 وأضاف أن اتفاقييت رشاكة وتعاون ثنايئ أخريني يوجدان يف طور اإلعداد.

من جهته، ألىق رئيس املجلس الوطين الحتاد أرباب العمل بالسنغال السيد بايدي آنيي، لكمة أكد فهيا أن 
انعقاد لقاء متابعة أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغريب السينغالية، يدل عىل متانة العالقات اليت تربط  
السنغال واملغرب وكذا الدينامية اجلديدة للتعاون االقتصادي ورشاكة األمعال اليت يرغب البلدان يف الهنوض 

 هبا.
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وجدد السيد أنيي هبذه املناسبة التأكيد عىل الزتام أطراف املجموعة بالعمل عىل إرساء رشاكة راحب راحب بني 
 القطاع اخلاص يف لكا البلدين وتوحيد مصاحل الطرفني.

من جههتا، عربت رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب السيدة مرمي بنصاحل شقرون يف لكمة مماثلة، عن عزم 
أعضاء مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية عىل امليض قدما يف إجناز أهداف املجموعة، واليت 

تمتثل يف مضاعفة االستمثارات، والعمل عىل بروز فاعلني اقتصاديني إقلمييني بوسعهم إحداث فرص الشغل 
 وتجشيع االندماج االقتصادي اإلقليمي.

وهلذه الغاية، معلت مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية، حسب السيدة بنصاحل، عىل بلورة تسع 
توصيات، تمتحور حول حتسني حاكمة املجموعة، وإحداث منحة خاصة بالنقل واللوجستيك، والعمل عىل 
التقائية املعايري، والهنوض بالواردات السياحية، وتبادل تدفقات االستمثارات، وتمنية الرأمسال البرشي 
احمليل، وتدعمي االقتصاد االجمتايع، وحتسني الولوج لملعلومة املالية، والتوقيع عىل اتفاقية جتارية بني 

 املغرب واملجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا..

وخبصوص حتسني حاكمة مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية، أوحضت السيد بنصاحل أن هذا 
األمر سيتطلب إعادة هيلكة مجموعات العمل، وإحداث خلية للذاكء االقتصادي، والتنسيق اجليد بني الفاعلني 

 العموميني واخلواص.

وأضافت رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب أن منحة النقل واللوجستيك ستتيح، من جانهبا، اإلخبار حول 
عروض اإلماكنيات املتاحة من حيث الشاحنات واحلاويات، وتمثني الرجوع الفارغ، ومن مث، خفض تاكليف 

النقل، مجسلة أن أعضاء املجموعة يقرتحون أيضا التقائية املعايري من خالل العمل عىل تنامغ املعايري 
 الصحية، ورفع احلواجز التقنية عىل التجارة، واالعرتاف املتبادل بالعالمة التجارية اخلاصة باملختربات.

ويف ما يتعلق بتطوير الواردات السياحية واالستمثار، شددت السيدة بنصاحل عىل رضورة فتح متثيليات 
لبنيات الهنوض بالسياحة عىل مستوى البلدين، وخلق نوع من التفاعل بني الرحالت السياحية املنمظة، وإقرار 
آليات التواصل اليت من شأهنا حتفزي االستمثارات اخلاصة السنغالية حنو املغرب، وحتديد املجاالت الكفيلة 

 بإجياد األرضية إلحداث مشاريع ورشااكت متقاطعة.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب عىل أمهية الهنوض بالرأمسال البرشي احمليل، 
وذلك من خالل االستعانة باخلربة واملوارد البرشية الوطنية، مشددة يف هذا الصدد عىل رضورة إرساء إطار 

 حيفز االقتصاد االجمتايع..

وقالت »نقرتح تنظمي معرض سنوي سميكن من تبادل وتقامس التطبيقات املثىل يف جمال االقتصاد االجمتايع 
والتضامين والصناعة التقليدية، السميا األنشطة املدرة للدخل واحملدثة لفرص الشغل«، مضيفة أن املبادرة 

 الوطنية للتمنية البرشية والربناجم االستعجايل للتمنية امجلاعية، سيشلكان املجالني األولني هلذه املبادالت.

وخبصوص حتسني الولوج لملعلومة املالية، أكدت السيدة بنصاحل شقرون أنه سيمت وضع إطار للتبادل بني 
املؤسسات املالية، مشرية إىل أن حتصيل األصول املالية من طرف اخلواص عىل مستوى سويق الرساميل 

 سيهسم يف دمع االستمثار الصنايع.

وخلصت السيدة بنصاحل إىل أن التوصية األخرية ملجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية يه الدعوة 
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إىل توقيع اتفاقية جتارية بني املغرب واملجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدة أنه يتعني عىل املغرب 
والسنغال توحيد جهودمها وإنشاء تكتل مشرتك من أجل تنفيذ هذه االتفاقية اليت سمتكن من توسيع آفاق 

 االستمثار املشرتك بني البلدين.

وتعد مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية، اليت أحدثت خالل الزيارة اليت قام هبا جاللة امللك يف 
ماي 2015 لداكر، بنية تروم إضفاء الدينامية عىل التعاون االقتصادي، وحتفزي المنو املشرتك، والهنوض 
بالرشاكة القامئة بني القطاعني اخلاصني بلكا البلدين ومضان تتبع إجناز االتفاقيات قطاع خاص- قطاع 

 خاص وقطاع عام- قطاع خاص بني البلدين.

ويأيت إحداث هذه البنية تنفيذا للتعلميات السامية جلاللة امللك املتعلقة بتدعمي العالقات مع السنغال، البلد 
 الشقيق الذي جيمعه باململكة تعاون ممثر ومتعدد األشاكل.

مكا ينجسم إحداث املجموعة، متام االنجسام، مع رؤية قائدي البلدين صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس 
 ورئيس امجلهورية خفامة السيد مايك سال، والرامية إىل جعل التعاون الثنايئ منوذجا يف إفريقيا.

وتمشل مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية، اليت يرتأهسا بكيفية مشرتكة وزيرا الشؤون اخلارجية 
ورئيسا احتادي أرباب العمل للكا البلدين، 10 قطاعات حتظى باألولوية ويرتأس لك واحد مهنا رئيسان عن 

 اجلانبني.

وهبذه املناسبة، ترأس صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، حفظه اهلل، والرئيس السنغايل خفامة السيد 
مايك سال، حفل التوقيع عىل أربع اتفاقيات للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- 

 قطاع خاص.

وهبذه املناسبة، أخذت صورة تذاكرية جلاللة امللك ورئيس مجهورية السنغال مع أعضاء مجموعة الدفع 
 االقتصادي املغربية- السنغالية.

حرض هذا احلفل أعضاء الوفد الرمسي املرافق جلاللة امللك، وعدد من أعضاء احلكومة السنغالية، وفاعلون 
 اقتصاديون مغاربة وسنغاليون، إىل جانب عدد من سايم الخشصيات املدنية والعسكرية.

املغرب/السنغال/نشاط مليك

أمري املؤمنني يؤدي صالة امجلعة باملجسد الكبري بداكر

داكر 11 نونرب 2016/ومع/ أدى أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا 
بصاحب المسو األمري موالي إمساعيل، والوزير األول السينغايل السيد دمحم بون عبد اهلل ديون، صالة 

 امجلعة باملجسد الكبري بداكر.
واسهتل اخلطيب خطبيت امجلعة، بالتأكيد عىل امحلد هلل الذي خلق البرشية من أدم وحواء، وجعل من 

نسلهام شعوبا وقبائل وأمما، ال يستغين بعضهم عن بعض، ونهشد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، أمر 
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بالتعاون عىل الرب والتقوى، وهنى عن التعاون عىل اإلمث والعدوان، ونهشد أن سيدنا دمحما عبده ورسوله 
ومصطفاه وحبيبه، عىل اهلل هيلع ملسو وعىل آله وحصبه أمجعني، والتابعني ومن تبعهم بإميان وإحسان إىل 

 يوم الدين.

وذكر اخلطيب ، بقول اهلل سبحانه وتعاىل »يا أهيا الناس إنا خلقنامك من ذكر وأنىث، وجعلنامك شعوبا وقبائل 
لتعارفوا، إن أكرممك عند اهلل أتقامك، إن اهلل علمي خبري«، مشريا إىل أن هذا النداء الرباين هو نداء عام للك 

 الناس، أي للك البرش، بقطع النظر عن انمتاءاهتم أو قومياهتم أو أوطاهنم.

وأشار إىل أن قول احلق سبحانه »إنا خلقنامك من ذكر وأنىث« تنصيص عىل أصل النوع البرشي، فهم إخوة 
يف اإلنسانية، إخوة يف البرشية، وهذا املعىن العظمي يف هذه اآلية هو الذي مضنه النيب ىلص اهلل هيلع 

ملسو يف خطبة جحة الوداع عندما قال »يا أهيا الناس إن ربمك واحد، وإن أبامك واحد، ال فضل لعريب عىل 
 مجعي، وال لعيمج عىل عريب، وال ألسود عىل أمحر، وال ألمحر عىل أسود إال بالتقوى«.

وأكد أن هدف دعوة اإلسالم هو سعادة اإلنسان وعزته وكرامته، والوسيلة إىل تلك السعادة ملء القلوب باهلدى 
 والطهر، واإلميان واليقني، واحلب والوائم، فتتألف األفئدة يف عروة وثىق ال انفصام هلا.

وذكر اخلطيب بأن هذه املبادئ العظمية يه اليت ذكر هبا موالنا أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك دمحم 
السادس نرصه اهلل يف خطابه التارخيي، من العامصة السنغالية داكر، مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني 

لملسرية اخلرضاء، فميا يتعلق بالتعاون مع بلدان إفريقيا، ومما قاله حفظه اهلل »مكا أن هذا البلد العزيز، أي 
السنغال، اكن دامئا يف طليعة املدافعني عن الوحدة الرتابية لململكة، ومصاحلها العليا ... وقد اخرتت السنغال 

أيضا، ملاكنته املمتزية يف إفريقيا، بفضل منوذجه الدميقرايط التارخيي، واستقراره السيايس واالجمتايع، 
وديناميته االقتصادية  فهذا اخلطاب، من هذه األرض الطيبة، تعبري عن األمهية الكربى ليت نولهيا لقارتنا«، 

 انهتى النطق املليك الكرمي.

وأشار إىل أن التعاون غريزة وفطرة يف أنوع خمتلفة من عامل األحياء، واإلنسان، وهو سيد هذه األحياء، 
جيب أن يكون تعاونه أوثق وأمعق، ألنه خري من يدرك بعقله الذي مزيه اهلل به، أن امجلاعة خري من الفرقة وأن 

 التعاون أجدى وأنفع للفرد وامجلاعة.

وشدد اخلطيب عىل أن مبادئ الدين معلية، وتوجهياته إرشادات أساسية، فال جيوز أن تتكرر عىل مسامعنا 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتناول املبادئ والتوجهيات، فنتعامل معها تعاملنا مع اللكام املتكرر املألوف، بل 

حناسب أنفسنا يف حراكتنا وسكناتنا عىل مدى العمل بتلك اآليات واألحاديث، ومن أمه ما ينبيغ العمل به 
 قمي اإلسالم يف التعاون عىل الرب والتقوى.

وأضاف أن »بلداننا وشعوبنا حباجة ماسة إىل مثرات هذا التعاون يف امليادين املختلفة ، وإذا دعانا قادتنا 
إىل العمل مبا أمر اهلل به يف ميدان التعاون فإهنم يكونون قد ادوا أمانهتم وعلينا حنن مجيعا واجب االخنراط 

 العميل واخلليق يف هذا التعاون ملا فيه من خريي الدينا واالخرة«.

ويف هذا الصدد، أكد اخلطيب أن الزيارة املميونة ملوالنا أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس 
عاهل اململكة املغربية، حفظه اهلل إىل مجهورية السينغال، لتجسيد مبادئ التعاون بني الدول والشعوب، ومتتني 

 وشاجئ احملبة واألخوة والقرىب.

وأضاف أن السنغال تعيش هذه األيام، قيادة وشعبا وأمري املؤمنني بني ظهرانينا، اياما جميدة خالدة، 
 مستبرشة مبا ستخلفه هذه الزيارة املباركة من اثار محيدة، وفوائد مجة عىل البلدين يف مجيع املجاالت.
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ويف اخلتام، ابهتل اخلطيب، إىل اهلل عز وجل يأن حيفظ قائدي البلدين موالنا دمحم السادس، وخفامة 
الرئيس مايك صال وأن يكون هلام درعا واقية من لك سوء ويوفقهام للك خري ، ويعيهنام يف مجيع ما مها 

 بصدده من جالئل األمعال وروائع املنجزات.

وبعد صالة امجلعة، تفضل أمري املؤمنني صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، حفظه اهلل، بإهداء اجلهات 
امللكفة بتدبري الشؤون الدينية جبمهورية السينغال، 10 آالف من نسخ املصحف الرشيف يف طبعته الصادرة 

 عن مؤسسة دمحم السادس لنرش املصحف الرشيف قصد توزيعها عىل مساجد امجلهورية السنغالية.

ويأيت إهداء هذه املجموعة من املصاحف يف إطار تنفيذ التعلميات امللكية السامية والقاضية بأن تقوم مؤسسة 
دمحم السادس لنرش املصحف الرشيف بزتويد مساجد بلدان غرب إفريقيا بلك ما حتتاجه من مصاحف 

 برواية ورش عن نافع، اليت يه من االختيارات املشرتكة بني املغرب وهذه البلدان.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

جاللة امللك يغادر داكر يف ختام زيارة رمسية للسنغال

داكر/ 12 نونرب 2016/ ومع/ غادر صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا بصاحب المسو 
 األمري موالي امساعيل، داكر بعد ظهر اليوم السبت، يف ختام زيارة رمسية مجلهورية السنغال.

واكن يف وداع جاللة امللك مبطار ليوبولد سيدار سنغور الدويل بداكر، الوزير األول السنغايل السيد دمحم 
 بون عبد اهلل ديون.

وتقدم للسالم عىل جاللة امللك أعضاء باحلكومة السنغالية، وسفري املغرب بالسنغال، وأعضاء البعثة 
 الدبلوماسية املغربية.

واستعرض جاللة امللك والوزير األول السنغايل تشكيلة من خمتلف وحدات القوات املسلحة السنغالية أدت 
 التحية.

إثر ذلك، تقدم للسالم عىل جاللة امللك، وزير الشؤون اخلارجية وسينغاليي املهجر، وقائد أراكن القوات املسلحة 
 السنغالية، والقائد األعىل للدرك، وقائد األراكن التابع للرئيس.
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املغرب/السينغال/برقية

جاللة امللك يبعث برقية شكر وامتنان اىل الرئيس مايك سال يف ختام الزيارة الرمسية امللكية 
للسينغال

الرباط 12/نونرب 2016 )ومع( بعث صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، برقية شكر وامتنان اىل الرئيس 
 السينغايل السيد مايك سال يف ختام الزيارة الرمسية اليت قام هبا جاللته للسينغال.

وعرب جاللة امللك يف هذه الربقية عن شكره اخلالص لالستقبال اخلاص واحلار والودي الذي حظي به جاللته 
 والوفد املرافق له ، معربا جاللته عن ممتنياته للرئيس مايك سال بالصحة والسعادة.

وأكد جاللة امللك أن هذه الزيارة، بالنظر لداللهتا ومحولهتا وما أفرزته من نتاجئ، ستبىق راخسة لألبد يف 
تارخي العالقات املغربية السينغالية، مربزا جاللته أن اختيار داكر لتوجيه خطاب املسرية اخلرضاء ، ألول مرة 
خارج املغرب، تعبري عىل ارتباط جاللة امللك الخشيص بالسنغال والزتامه بتعزيز العالقات املمتازة اليت تربط 

 بني البلدين.

ويف هذا الصدد، شدد جاللة امللك عىل أن املشاريع املتعددة اليت مت اطالقها واالتفاقيات اليت مت التوقيع 
علهيا، مبناسبة هذه الزيارة »جتسد إرادتنا املشرتكة يف إعطاء دينامية جديدة هلذه العالقات، مقدمة بذلك 

 المنوذج األمثل لرشاكة اسرتاتيجية افريقية مستقرة ومستدامة تشلك مصدر ازدهار مشرتك«.

وقال صاحب اجلاللة ان »املباحثات الودية للغاية واملمثرة اليت أجريناها ، عززت تطابق وجهات النظر بشأن 
خمتلف القضايا االقلميية والدولية ذات االهمتام املشرتك ، وفتحت آفاقا جديدة لعملنا املشرتك من اجل إقرار 

 السمل واالمن واالستقرار يف افريقيا وعرب العامل«.

وهبذه املناسبة عرب جاللة امللك عن إشادته الكبرية بالسياسة النرية للرئيس السينغايل، وللعمل املضطرد الذي 
ما فتئ يقوم به من اجل مضان مزيد من املكتسبات للشعب السينغايل الشقيق عىل درب التقدم واالزدهار.
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العالقات الثنائية

السنغال/ املغرب/ اقتصاد

املغرب-السنغال: رشاكة اقتصادية ناحجة من أجل مستقبل واعد 

")إعداد: رشيد معبودي من مكتب داكر(

داكر/ 5 نونرب 2016/ ومع/ يعترب املغرب والسنغال بلدين شقيقني وصديقني جيمعهام تارخي عريق يمشل 
خمتلف املجاالت، وتربطهام عالقات اقتصادية ممتزية تعد مبستقبل واعد بفضل إرادة قائدي البلدين جاللة 

 امللك دمحم السادس، والرئيس مايك سال إعطاء دفعة حقيقية للتعاون الثنايئ.

وتعددت الزيارات اليت قام هبا جاللة امللك دمحم السادس إىل بالد التريانغا، منذ سنة2001، ومكنت من 
إضفاء بعد جديد للعالقات االقتصادية بني البلدين اللذين باتا كرسا صورهتام كرشيكني قويني يف قارة ما زال 

 التعاون اإلقليمي فهيا ال يرىق إىل املستوى املطلوب.

ويف هذا اإلطار بالضبط، تأيت الزيارة الرمسية اليت يقوم هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس ابتداء من 
يوم غد األحد إىل داكر، مبا يؤكد- إن اكن يف األمر حاجة إىل التأكيد، متزي العالقات بني الشعبني الشقيقني 

 ورؤية جاللة امللك الرامية إىل جعل قطب –الرباط-داكر رافعة للتمنية اإلفريقية.

وجتدر اإلشارة إىل أن املبادالت املغربية السينغالية ما فتئت تتطور سنة بعد أخرى، مكا يدل عىل ذلك 
 االرتفاع املجسل يف الواردات والصادرات يف االجتاهني.

وتهشد هذه الرشاكة اليت هتم قطاعات اسرتاتيجية متنوعة تتوزع بني الفالحة والتكوين والنقل والطاقة، مرورا 
بالسكىن والصناعة الدوائية والتكنولوجيات احلديثة، عىل اختيار مدروس ملنتوجات موجهة بالدرجة األوىل 

 لتلبية حاجيات الساكنة.

ومكا تظهر ذلك اإلحصائيات، فالسنغال يعد الزبون األول لملغرب بإفريقيا جنوب الصحراء ب12 يف املائة من 
 الصادرات، واملورد الثامن لململكة عىل مستوى املنطقة ب2,13 يف املائة من الواردات.

ويف سنة 2014، مشلت أمه واردات املغرب انطالقا من السنغال لكا من األمساك املعلبة )30,41 مليون 
 درمه(، والقطن )27,46 مليون درمه(، ومنتجات األجشار املمثرة )9,17 مليون درمه(.

ويف املقابل، تضمنت املنتوجات األكرث تصديرا يف اجتاه السنغال املنتوجات اآلزوتية واألمسدة اليت بلغت 
قميهتا 180,4 مليون درمه، ومنتوجات الورق والورق املقوى )105,48 مليون درمه( ومنتوجات برتولية أخرى 

")81,96 مليون درمه(.

ومت، منذ أمد بعيد، اختاذ مبادرات مملوسة هبدف االستجابة حلاجيات الفاعلني االقتصاديني، ومهنا، عىل 
سبيل املثال، االتفاقية الثنائية لسنة 1964 اليت تضمن معاملة باملثل مع املقاوالت املغربية والسنغالية فوق تراب 

 البلدين، ويه اتفاقية تؤرش بلك وضوح عىل الرغبة يف إرساء رشاكة مستدامة ذات أسس متينة.
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ومنذ سنة 2000، ما فتئ احلضور االقتصادي املغريب بالسنغال يزتايد بانتظام، وذلك من خالل إطالق 
 استمثارات خاصة وتضاعف املبادرات الرامية إىل تعزيز هذا احلضور.

واكن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، والرئيس السنغايل مايك سال، ترأسا خالل الزيارة امللكية لداكر 
 يف ماي 2015، مرامس التوقيع عىل 28 اتفاقية تعاون يف جماالت خمتلفة. )يتبع(

وجاء توقيع هذه االتفاقيات لينضاف ألزيد من 100 اتفاقية أخرى تربط بني البلدين يف خمتلف املجاالت، 
والرامية إىل إثراء اإلطار القانوين املكثف، للتعاون املغريب السينغايل، وإىل تعزيز العالقات املمتزية بني 

 البلدين.

وتعكس هذه االتفاقيات، بلك وضوح، االلزتام الراخس لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، من أجل تعزيز 
تعاون جنوب- جنوب متضامن وفعال، الذي جعل منه جاللته أحد احملاور األساسية للسياسة اخلارجية لململكة 

 مبا خيدم مصاحل الشعوب اإلفريقية الشقيقة.

ويعكس توقيع هذه االتفاقيات كذلك اإلرادة املشرتكة لقائدي البلدين لمليض قدما عىل درب تعزيز العالقات بني 
 السينغال واملغرب.

وفضال عن ذلك تندرج هذه االتفاقيات يف إطار املقاربة امللكية املندجمة إزاء إفريقيا، واليت تضع العنرص 
 البرشي يف صلب مسار وأهداف التمنية، عىل أساس استفادة منصفة من مثار التمنية.

ومتزيت هذه الزيارة أيضا بتنصيب مجموعة الدفع االقتصادي املغربية السينغالية، ويه بنية أحدثها البلدان 
هليلكة عالقات الرشاكة االقتصادية بيهنام وإضفاء الدينامية علهيا، وحتفزي االقالع املشرتك، والهنوض 
بالرشاكة بني القطاعني اخلاصني بالبلدين، ومضان تتبع إجناز اتفاقيات بني القطاعني العام واخلاص 

 والقطاعني اخلاصني بالبلدين.

وجاء إحداث هذه البنية اجلديدة تنفيذا للتعلميات السامية لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من أجل تعزيز 
 أكرث للعالقات مع السينغال، البلد الشقيق الذي تقمي معه اململكة رشاكة ممثرة ومتعددة األشاكل.

ويرتأس مجموعة الدفع االقتصادي املغربية السينغالية، اليت ستجمتع مرة لك ستة أهشر، بشلك مشرتك، لك 
من وزيري خارجية البلدين ورئييس احتادي أرباب املقاوالت بالبلدين. وتضم املجموعة عرشة جماالت لألنشطة 

 مت حتديدها كقطاعات ذات أولوية.

واكنت اللجنة الرمقية ملجموعة الدفع االقتصادي املغربية السنغالية، عقدت يف يونيو املايض بداكر، اجمتاعها 
األول الذي خصص لتقيمي اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ املشاريع اليت شلكت موضوع االتفاقات املوقعة بني 

 البلدين يف جمال االقتصاد الرمقي.

ومتثل اهلدف من هذا االجمتاع يف تخشيص الصعوبات اليت ميكن أن تشلك عائقا أمام تزنيل مشاريع 
التمنية مكا اسهتدفهتا اتفاقات الرشاكة اليت مت توقيعها خالل زيارة صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس 

 للسنغال يف ماي 2015.

مكا تطرق اللقاء إىل سبل تنفيذ اسرتاتيجيات التمنية مكا يه حمددة يف خمطط السنغال الصاعد برشاكة مع 
 الرشاكت املغربية.

هكذا إذن، يقدم حمور الرباط-داكر منوذجا حيتذى بالنسبة لدول املنطقة اليت تؤمن بوجاهة المنوذج املغريب 
 وقدرته عىل مساعدهتا وامليض قدما يف املشاريع التمنوية هبا.
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السنغال/املغرب/زيارة ملكية

االتفاقيات املوقعة حتت رائسة جاللة امللك والرئيس مايك سال

داكر 7 نونرب 2016 /ومع/ ترأس صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، مرفوقا بصاحب المسو 
األمري موالي امساعيل، وخفامة رئيس مجهورية السنغال السيد مايك سال حفل التوقيع عىل اتفاقيتني 

 تتعلقان بتفعيل برناجم للرشاكة بني املغرب والسنغال يف جمايل الفالحة والصيد البحري.

ووقع االتفاقية األوىل املتعلقة بإرساء تدابري متويل من أجل مواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي 
بالسنغال، من اجلانب السنغايل لك من وزير االقتصاد واملالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفالحة 

 والتجهزي القروي السيد بابا أبدوالي سيك.

ووقع االتفاقية من اجلانب املغريب لك من وزير الفالحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والرئيس املنتدب 
ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة السيد مصطىف الرتاب، ورئيس املجلس املديري للبنك الشعيب 

 املركزي السيد دمحم بنشعبون، ورئيس املجلس املديري للقرض الفاليح باملغرب السيد طارق الجسملايس.

وهتدف االتفاقية باألساس إىل حتقيق تمنية متوازنة ومدجمة للفالحة الصغرى والعامل القروي عرب إرساء 
 تدابري تالمئ واقع الفالحة العائلية السنغالية.

وهلذا الغرض، مت إطالق مبادرة هتم اعمتادا ماليا قدره ثالثة ماليني أورو من أجل املواكبة املالية لصغار 
املنتجني الفالحيني واألنشطة املدرة للدخل يف الوسط القروي، وذلك عرب مؤسسة أطالنتيك للمتويل الصغري 

 بإفريقيا.

 وحتدد هذه االتفاقية مسامهات الرشاكء يف تفعيلها.

أما االتفاقية الثانية فهي عبارة عن مذكرة تفامه يف ما خيص حتديد وتنفيذ خمطط لهتيئة األخطبوط بني 
حكومة اململكة املغربية ومجهوية السنغال وقعها الوزير السنغايل للصيد واالقتصاد البحري السيد أومار غويي 

 والسيد عزيز أخنوش.

ويلزتم اجلانب املغريب مبوجب االتفاقية بتوفري دمع يف تقيمي خمزونات األخطبوط عرب مهنجية اإلحصاء 
 اجلغرايف، وتقدير جحم القدرات القابلة لالستغالل مبساعدة منوذج خاص مالمئ هلذا املورد.

مكا سيواكب املغرب اجلانب السنغايل يف حتديد آليات معلية لتزنيل خمطط الهتيئة )احلصص، ووحدات 
الهتيئة، ومناطق الصيد، ونوع وممزيات اآلليات، وفرتة الراحة البيولوجية، واملنطقة احملددة للصيد، ومنط 

 ونوع السفن املرخص هلا، وعتبة األصناف املرافقة، واألصناف احملظورة(.

وستستفيد السلطات السنغالية ايضا من اخلربة املغربية يف ما خيص بلورة الرتسانة القانونية الالزمة لتزنيل 
خمطط الهتيئة، فضال عن املواكبة يف تكوين األطر السنغالية يف البحث العيمل وتتبع املصايد ومراقبة أنشطة 

 الصيد.
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السنغال/املغرب/نقل جوي

املغرب والسنغال يتفقان عىل مواصلة ترسيع احملادثات من أجل رشاكة بني اخلطوط امللكية 
املغربية واخلطوط السنغالية

داكر 7 نونرب 2016/ ومع/ اتفق املغرب والسنغال، اليوم اإلثنني بداكر، عىل مواصلة ترسيع احملادثات من 
 أجل إبرام رشاكة بني رشكة اخلطوط امللكية املغربية ورشكة اخلطوط السنغالية، لفائدة الرشكتني.

وأكد بالغ مشرتك لوزاريت الشؤون اخلارجية باململكة املغربية ومجهورية السنغال، تلته وزيرة السياحة والنقل 
اجلوي السنغالية، السيدة مميونة ندويي سيك، عقب حفل إطالق رشاكة ملواكبة الفالحة الصغرى والعامل 

القروي بالسنغال، الذي ترأسه جاللة امللك والرئيس السنغايل، اليوم اإلثنني بالقرص الرائيس بداكر، أنه »وفقا 
للتوجهيات السامية جلاللة امللك دمحم السادس، وخفامة الرئيس مايك سال لتحفزي الرشااكت االسرتاتيجية 
القطاعية بني الفاعلني املغاربة والسنغاليني، مت االتفاق عىل مواصلة ترسيع احملادثات من أجل رشاكة بني 

 رشكة اخلطوط امللكية املغربية، ورشكة اخلطوط السنغالية )إير سنغال إس.إ(، لفائدة الرشكتني«.

وأكد البالغ أن هذا التعاون الذي من املرتقب أن يشلك متظهرا جديدا للمنوذج الرائد للتعاون جنوب-جنوب 
بني املغرب والسنغال، يرتقب أن يأخذ يف االعتبار مصاحل الطرفني من خالل االستناد إىل التجارب السابقة 

 واستخالص الدروس مهنا.

وأضاف املصدر ذاته أنه مت، يف هذا اإلطار، االتفاق عىل تعبئة الرشكتني من أجل التعاون بغرض إرساء 
 رشاكة مرحبة للطرفني، يف جماالت معلياتية وتقنية متنوعة، والسميا عرب إرساء اتفاقيات جتارية.

وتابع البالغ أن هذا التعاون اجلديد سميكن يف هناية املطاف من مواكبة اإلطالق الفعيل لرشكة )إير سنغال 
إس.أ(، اليت تعد إحدى راكئز املرشوع الرائد ملخطط السنغال الصاعد »القطب اجلوي اإلقليمي« الذي يحمط 

 إىل جعل السنغال مبثابة قطب جوي وخدمايت باملنطقة.

املغرب/السنغال/زيارة ملكية

االتفاقيات األربع للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص 
املوقعة أمام جاللة امللك ورئيس مجهورية السنغال

ديامنياديو/ 09 نونرب 2016/ ومع/ يف ما ييل االتفاقيات األربع للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع خاص 
وقطاع خاص- قطاع خاص، املوقعة أمام صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، ورئيس مجهورية 

السنغال خفامة السيد مايك سال، اليوم األربعاء باملركز الدويل للندوات عبدو ضيوف بديامنياديو )بالقرب من 
 داكر(، وذلك خالل حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية.

- اتفاقية رشاكة تتعلق باجلهود املشرتكة الرامية إلنعاش وتطوير السياحة بني املكتب الوطين املغريب للسياحة 
والواكلة السنغالية لإلنعاش السيايح، وقعها املدير العام لملكتب الوطين املغريب للسياحة السيد عبد الرفيع 

 زوينت، والاكتبة العامة للواكلة السنغالية لإلنعاش السيايح السيدة أمار نداي دينايبا.
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- اتفاقية رشاكة هتم إحداث معرض متنقل لالقتصاد االجمتايع والتضامين والصناعة التقليدية، وتقامس 
التطبيقات الفضىل لملبادرة الوطنية للتمنية البرشية والربناجم االستعجايل للتمنية امجلاعية، ومتويل مشاريع 

مشرتكة بني الرائسة املشرتكة للجنة االقتصاد االجمتايع والتضامين- الصناعة التقليدية التابعة ملجموعة 
الدفع االقتصادي املغرب- السنغال، وقعها الرئيسان املشرتاكن املغريب والسنغايل للجنة االقتصاد االجمتايع 

والتضامين- الصناعة التقليدية التابعة ملجموعة الدفع االقتصادي، السيد خالد بنجلون والسيدة مميونة 
 سافاين.

- اتفاقية رشاكة من أجل إحداث مركز للكفاءات الرمقية بالسنغال، وقعها الرئيسان املشرتاكن املغريب 
 والسنغايل ملجموعة العمل »االقتصاد الرمقي«، السيدان عبد اللطيف هادف وأنطوان نكوم.

- بروتوكول اتفاق هيم إحداث مرشوع مشرتك بني املجموعة اللوجستيكية املغربية »الفوا إكسربيس« والرشكة 
السنغالية »تيكس كوريي«، وقعها الرئيس املدير العام ملجموعة »الفوا إكسربيس« السيد دمحم طالل، والرئيس 

 املدير العام لرشكة »تيكس كوريي« السيد بابا تراوري.

السنغال/ املغرب/ اقتصاد

الرئيس السنغايل يستقبل رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب

ديامنياديو )السنغال(/ 09 نونرب 2016/ ومع/ استقبل رئيس مجهورية السنغال، خفامة السيد مايك سال، اليوم 
األربعاء باملركز الدويل للندوات عبدو ضيوف بديامنياديو )بالقرب من داكر(، رئيسة االحتاد العام ملقاوالت 

املغرب، السيدة مرمي بنصاحل شقرون، وذلك يف ختام حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- 
 السنغالية، الذي ترأسه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، نرصه اهلل، والرئيس السنغايل.

واكن قد مت خالل هذا احلفل توقيع أربع اتفاقيات للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- 
 قطاع خاص.
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ترصحيات و أصداء

السنغال/املغرب

توجيه خطاب املسرية اخلرضاء من داكر يربز اختيار جاللة امللك خماطبة إفريقيا واألفارقة 
)السيد مايك صال(

داكر/4 نونرب 2016/ومع/ أكد الرئيس السنغايل، السيد مايك صال، أن قرار توجيه خطاب املسرية اخلرضاء 
 من العامصة السنغالية )داكر( يربز اختيار صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس »خماطبة إفريقيا واألفارقة«.

وأبرز السيد مايك صال، يف ترصحي لوسائل اإلعالم، أن »اختيار صاحب اجلاللة لبلد آخر غري املغرب، 
بلد إفرييق هو السنغال، ليك يوجه منه خطابا تارخييا، يعرب عن الداللة الرمزية للعالقة القامئة بني املغرب 

 والسنغال«، مؤكدا أن هذه املبادرة تدل عىل »اختيار جاللة امللك خماطبة إفريقيا واألفارقة«.

وبعدما عرب عن اعزتاز السنغال الستقبال جاللة امللك دمحم السادس، يوم األحد 6 نونرب، يف إطار جولته 
اإلفريقية، حرص الرئيس مايك صال عىل إبراز »رمزية« هذا التارخي الذي يصادف االحتفال باملسرية 

 اخلرضاء.

وقال »إن رمزية هذا التارخي تتجىل يف كون جاللة امللك أراد أن يوجه، من داكر، خطابه التارخيي مبناسبة 
حدث تارخيي وهو املسرية اخلرضاء، وذلك ألول مرة خارج الرتاب املغريب. وقد حرص عىل أن يكون ذلك يف 

 داكر«.

وأكد الرئيس السنغايل أن »هذا اخلطاب سيحظى باإلنصات واملتابعة«، مضيفا أن األمر يتعلق ب«تعبري عن 
 مدى الصداقة والثقة يف الشعب السنغايل«.

وقال الرئيس مايك صال »أود بامس الشعب السنغايل أن أعرب جلاللة امللك عن مدى امتناننا، وأن أعرب له 
أيضا عن التقدير الذي يكنه الشعب السنغايل وأنا خشصيا واحلكومة السنغالية جلاللة امللك دمحم السادس 

 وللشعب املغريب الصديق«.

وعرب عن ارتياحه لكون زيارة جاللة امللك »متثل تعبريا عن صداقة متينة. ال أجد اللكامت املناسبة لوصف 
هذا الشلك من الصداقة واحلب جتاه بلدنا«، مضيفا أنه يعترب أيضا أن »جاللة امللك دمحم السادس مرتبط 
جدا بالقارة اإلفريقية )..(، فاملغرب بلد إفرييق، لكن قيام عاهله بزيارات منتمظة إىل خمتلف أرجاء البلدان 

 اإلفريقية بغاباهتا ومدهنا وبوادهيا يشلك عالمة عىل اختيار من لدن جاللته أحرص عىل تأكيده«.

وأكد الرئيس السنغايل أن »لدى جاللة امللك رؤية إلفريقيا وملا ينبيغ أن يكون هيلع مستقبل القارة. ولديه 
مطوح أيضا من أجل إفريقيا«، مضيفا أن »الزيارات املتعددة اليت قام هبا جاللة امللك للسنغال تربهن عىل 

 العالقات االستثنائية بني البلدين«.

وخلص إىل أن األمر »ال يتعلق بعالقات دبلوماسية تقليدية، بل يه عالقات صداقة خاصة ترخس الطابع املمتزي 
 هلذه العالقة«.
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املغرب/ السنغال/ زيارة ملكية

الزيارة امللكية لداكر.. جتسيد جديد لرشاكة منوذجية موسومة بالتفامه والتاكمل

")بقمل: حسن اوراش(

داكر/ 5 نونرب 2016/ ومع/ مجتع املغرب والسنغال عالقات أخوية وودية ومعيقة وعريقة تطورت عرب الزمن يف 
إطار من االنجسام، وعززت حمور الرباط -داكر عرب مبادرات وإجراءات تؤكد االخنراط املوصول للبلدين عىل 

 درب توطيد تنسيق ممتزي.

وتشلك الزيارة الرمسية اليت يقوم هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس لداكر ابتداء من غد األحد، 
جتسيدا جديدا إلرادة البلدين االرتقاء بشلك أكرب باملستوى املمتزي لملبادالت وبرشاكة منوذجية موسومة 

 بالتفامه والتاكمل.

واكنت الزيارة األوىل جلاللة امللك للسنغال سنة 2001 أعطت دفعة قوية وحمتوى حقيقيا لعالقات التعاون يف 
املجاالت ذات األولوية للتمنية بني البلدين، من قبيل الفالحة والصيد البحري والتعلمي والتكوين والصحة وتدبري 

 املاء، والري، واالتصاالت، والهتيئة احلرضية، والنقل اجلوي، والبنيات التحتية االساسية.

ومنذ ذلك احلني، توالت الزيارات امللكية هلذا البلد الشقيق سنوات 2004 و2005 و2006 و2008 و2013 
و2015، وهو ما يؤكد، إذا اكن يف األمر يف حاجة للتأكيد، عىل اإلرادة السامية جلاللة امللك دمحم السادس 

يف امليض قدما عىل درب ترسيخ األخوة املغربية السنغالية، وإعطاء طابع رمزي للدينامية اجلديدة اليت ترتكز 
 علهيا السياسة اإلفريقية لململكة القامئة عىل تعزيز الرشاكة جنوب-جنوب.

واليوم، تستحرض داكر، والسنغال برمهتا، مرة أخرى، اللحظات الكربى لزيارة الصداقة والعمل اليت قام 
هبا جاللة امللك دمحم السادس هلذا البلد يف ماي 2015، واليت شلكت لبنة جديدة يف رصح »الرشاكة 

االسرتاتيجية املتفردة« اليت اختارها البلدان لتكثيف وتعزيز عالقاهتام يف العديد من القطاعات يف إطار 
 مقاربة للتمنية املستدامة والتعاون املرحب للطرفني.

وحسب نص البيان املشرتك الصادر يف أعقاب هذه الزيارة امللكية، فقد »أشاد قائدا البلدين بالرشاكة 
االسرتاتيجية املتفردة اليت تربط بني املغرب والسينغال، وكثافة العالقة وطابعها الريادي يف العديد من 

 القطاعات ، وهو ما جعل مهنا منوذجا للتعاون بإفريقيا«.

وعىل غرار الزيارات السابقة اليت قام هبا جاللة امللك دمحم السادس للسنغال، فإن الزيارة األخرية شلكت 
 مناسبة لتعزيز وتوسيع اإلطار القانوين املنظم للعالقات بني البلدين.

ومتزيت هذه الزيارة بتوقيع 28 اتفاقية تعاون تغيط جماالت اسرتاتيجية للحياة االقتصادية واالجمتاعية، وكذا 
بإحداث مجموعة للدفع االقتصادي باعتبارها آلية جديدة للتعاون لضامن تتبع ومتتني الرشاكة االقتصادية بني 

 املغرب والسنغال.

وإذا اكن املغرب حريصا عىل جعل التعاون االقتصادي آلية للتمنية املستدامة لفائدة الرشاكء يف غرب إفريقيا 
 عىل اخلصوص، فإنه أخذ عىل الدوام البعد اإلنساين يف عالقاته مع الدول الشقيقة والصديقة باملنطقة.

ويف هذا الصدد، مت وضع الهنوض بالتمنية البرشية يف صلب هذه الزيارة امللكية اليت أطلق ودشن جاللة 
 امللك خالهلا العديد من مشاريع التمنية البرشية بالسنغال مبسامهة من املغرب.
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وشلك هذا الطابع المنوذيج للعالقات املغربية السنغالية مثرة تارخي عريق من األخوة والصداقة. مفنذ إرساء 
العالقات الدبلوماسية الثنائية سنة 1960، ظلت الرباط وداكر تدمعان القضايا العادلة، وتوحدان جهودمها من 

 أجل مساعدة الشعوب اإلفريقية عىل بناء جممتعات حرة منفتحة ودميقراطية.

ويف هذا السياق بالضبط، ومنذ بداية الزناع املفتعل حول الصحراء املغربية، تبنت السنغال موقفا ثابتا يساند 
 حق املغرب يف استمكال وحدته الرتابية.

ومت التأكيد عىل »دمع السنغال األكيد والثابت والراخس ملغربية الصحراء وللوحدة الرتابية لململكة املغربية« يف 
 البيان املشرتك الصادر يف أعقاب زيارة الصداقة والعمل اليت قام هبا جاللة امللك للسينغال سنة 2015.

واليوم، تعد السنغال من مضن الدول األوىل اليت دمعت عودة املغرب الطبيعية لألرسة املؤسسية اإلفريقية، 
وتعليق عضوية وأنشطة ما يمسى ب«امجلهورية العربية الصحراوية الدميقراطية« املزعومة داخل مجيع هيالك 

 االحتاد اإلفرييق.

هكذا إذا، تأيت زيارة جاللة امللك دمحم السادس للسنغال امتدادا لتارخي عريق من األخوة والصداقة، وحدثا 
كبريا يؤكد االخنراط احلازم جلاللة امللك عىل درب تكريس انفتاح اململكة عىل القارة وتعزيز حمور منوذيج 

 مع بلد شقيق وصديق ورشيك اسرتاتيجي.

املغرب/السنغال/زيارة ملكية

زيارة جاللة امللك للسنغال: الرئيس مايك سال يرحب بضيفه الكبري ويرجو له مقاما طيبا )بالغ(

داكر/5 نونرب 2016/ومع/ أفاد بالغ للرائسة السنغالية أن رئيس امجلهورية، مايك سال، يرحب ويرجو مقاما 
 طيبا لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، الذي ينتظر أن حيل غدا األحد بداكر يف زيارة رمسية للسنغال.

وأوحض البالغ الذي نرش اليوم السبت بداكر، أن »جاللة امللك يبدأ انطالقا من يوم سادس نونرب 2016، زيارة 
 رمسية للسنغال، وأن خفامة الرئيس مايك سال يرحب بضيفه الكبري ويرجو له مقاما طيبا بالسنغال«.

وأضاف املصدر ذاته أن »مقام جاللة امللك بالسنغال يندرج يف إطار توطيد عالقات الصداقة الودية والتعاون 
 العريقة واملمتزية القامئة بني املغرب ومجهورية السنغال«.

وأبرز البالغ أن جاللة امللك دمحم السادس سيجري خالل مقامه حمادثات معمقة مع خفامة الرئيس مايك 
سال خبصوص القضايا ذات االهمتام املشرتك، إضافة إىل توقيع اتفاقيات هتم التعاون من أجل التمنية بني 

 البلدين، مشريا إىل أن زيارة جاللة امللك ستمتزي أيضا ب«أنشطة اجمتاعية مهمة لفائدة الساكنة«.

املغرب/ السنغال/ زيارة ملكية

زيارة جاللة امللك لداكر .. »مغاربة السنغال يعيشون اليوم حلظة تارخيية« )سفري(
"-  أجرى احلديث: حسن أوراش وإبراهمي امجليل -

داكر/ 06 نونرب 2016/ ومع/ أكد سفري املغرب بداكر، السيد الطالب برادة، أن الزيارة الرمسية اليت 
سيبارشها صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال، اليوم األحد، »تكتيس طابعا خاصا«، عىل اعتبار 
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أن جاللة امللك اختار توجيه خطابه السايم لملغاربة مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء املظفرة من العامصة 
 السنغالية داكر.

وقال السيد برادة يف حديث خص به واكلة املغرب العريب لألنباء مبناسبة الزيارة امللكية املميونة للسنغال 
»إهنا لسابقة. مغاربة السنغال يعيشون اليوم حلظة تارخيية، السميا وأن هذا اخلطاب الذي سيظل راخسا يف 

 الذاكرة، والذي سيوجه من غرب إفريقيا، يأيت يف ختام جولة ملكية غري مسبوقة مبنطقة رشق إفريقيا«.

انطلقت »دينامية ممتزية عىل مستوى  يضيف السيد برادة -  مفنذ اعتالء جاللة امللك عرش أسالفه املنعمني - 
العالقات« اليت مجتع املغرب بالقارة اإلفريقية، خاصة تلك اليت مجتعه بالسنغال، مشريا إىل أن هذه الدينامية 

 ارتقت بالعالقات الثنائية إىل مستوى غري مسبوق.

وقال إن »جاللة امللك والرئيس السنغايل اللذين يعمالن عىل تعزيز وجتويد عالقات التحالف االسرتاتيجي 
 املغريب- السنغايل، قاما بوضع آليات تروم تقوية التعاون والرشاكة االقتصادية القامئة بني البلدين«.

وأوحض سفري اململكة يف هذا الصدد، أن زيارة الصداقة والعمل األخرية اليت قام هبا جاللة امللك يف ماي 
2015 للسنغال، شلكت »منعطفا يف العالقات املغربية- السنغالية«، يف ضوء التوقيع عىل 32 اتفاقية من 

"»اجليل اجلديد«، واليت تركز يف املقام األول عىل الهنوض بالتمنية البرشية املستدامة.

بإحداث مجموعة للدفع االقتصادي يمتثل هدفها يف استكشاف  حسب السفري -  مكا متزيت هذه الزيارة - 
إماكنيات تبادل اخلربات وإطالق مشاريع تمنوية جديدة بني القطاعني العام واخلاص، والقطاعني اخلاصني 

 بالبلدين.

وذكر الدبلومايس املغريب بأن مجموعة الدفع االقتصادي يه بنية تضم كبار املسؤولني العموميني واخلواص 
الذين ميثلون مجموع القطاعات االقتصادية بلكا البلدين، مجسال أن هذه اآللية تمشل 11 مجموعة معل قطاعية 

هتم باخلصوص، قطاعات الصناعات الغذائية والصيد البحري، واالقتصاد الرمقي، واملقاوالت، واالقتصاد 
 االجمتايع والتضامين، والصناعة التقليدية، والصناعة والتوزيع.

وأوحض يف هذا السياق أن هذه املجموعات القطاعية ضاعفت من لقاءاهتا بغية التبادل حول املامرسات 
الفضىل وتخشيص العراقيل اليت قد تعيق تقدم ركب االستمثار والرشاكة، مضيفا أن هناك جهودا تبذل من 
أجل إضفاء طابع معيل أكرب عىل أنشطة املجموعات القطاعية املمتثلة يف األبناك واملالية، والعقار والبنيات 

 التحتية، والطاقة والطاقات املتجددة، والرأمسال البرشي والتكوين، والسياحة والنقل واللوجستيك.

ويف معرض حديثه عن عودة املغرب ألرسته املؤسسية اإلفريقية والدور الذي من شأن داكر االضطالع به 
يف هذا اإلطار باعتبارها رشياك اسرتاتيجيا، أكد السيد برادة أن السنغال، البلد العضو يف جملس األمن 
الدويل، والذي تمتزي آلته الدبلوماسية بدينامية قوية عىل مستوى القارة اإلفريقية، يعد السند األول للقضية 

 الوطنية املغربية بإفريقيا.

وقال إن »املشاورات رفيعة املستوى يه معىط ثابت يف املقاربة اليت ينهتجها قائدا البلدين، واليت حتيل عىل 
تقاطع يف وجهات النظر«، مشريا إىل أن البلدين »يدمعان بعضهام البعض«، ومن مث فإن »السنغال تدمع 

 بكيفية ال مرشوطة وفاعلة« عودة اململكة لألرسة املؤسساتية اإلفريقية.
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السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

الزيارة امللكية لداكر حمط ترحيب من مجيع مغاربة السنغال )فاعلة مجعوية(

داكر/ 6 نونرب 2016/ ومع/ أكدت فامطة الزهراء مطيع سعد، رئيسة مجعية )إس أو إس لألخشاص يف 
وضعية إعاقة( بالسنغال، أن الزيارة اليت سيقوم هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، ابتداء من اليوم 

 األحد، لداكر، حتظى برتحيب كبري من لدن مجيع أفراد اجلالية املقمية بالسنغال.
وقالت السيدة مطيع يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن أبناء اجلالية املغربية سعداء هبذه الزيارة 

 املولوية، سميا وأهنا تزتامن مع احتفاء الشعب املغريب قاطبة بذكرى املسرية اخلرضاء املظفرة.

ونوهت السيدة مطيع، ويه أيضا سيدة أمعال، وتقمي بالسنغال منذ 20 سنة، بقرار جاللة امللك دمحم السادس 
توجيه خطابه السايم لألمة مبناسبة ختليد الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء من مدينة داكر، واصفة األمر 

 بكونه »بادرة طيبة وترشيفا وتكرميا لنا حنن مغاربة السنغال«.

وأوحضت أن »هذا االختيار أمر طبييع فنحن والسنغال شعب واحد ووطن واحد«، مؤكدة يف الوقت ذاته عىل 
وقوف أفراد اجلالية املغربية هبذا البلد وراء جاللة امللك يف لك ما يتخذه من مبادرات خلدمة القضية الوطنية 

 األوىل والدفاع عن الوحدة الرتابية لململكة.

يشار إىل أن زيارة جاللة امللك للسنغال تأيت يف ختام اجلزء األول من اجلولة، اليت يقوم هبا جاللة امللك إىل 
 عدد من الدول اإلفريقية الشقيقة.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

الزيارة امللكية للسنغال، مبعث خفر للجالية املغربية املقمية هبذا البلد )فاعل اقتصادي(

داكر/ 6 نونرب 2016/ ومع/ أكد رئيس نادي املستمثرين املغاربة بالسنغال، دمحم حللو، أن الزيارة اليت 
سيبارشها صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال اليوم األحد، تشلك مبعث خفر بالنسبة للجالية 

 املغربية املقمية هبذا البلد.

وقال السيد حللو يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن »زيارة جاللة امللك دمحم السادس للسنغال 
 مبعث خفر كبري بالنسبة للجالية املغربية املقمية هبذا البلد«.

وخبصوص قرار جاللة امللك توجيه خطاب ختليد الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء لشعبه الويف 
من العامصة السنغالية داكر، اعترب السيد حللو أن هذه املبادرة امللكية تشلك إشارة قوية للجالية اإلفريقية، 

 وتعبريا من جاللة امللك بأنه يوجد يف بلده.

وأبرز أن »اخلطاب املليك ل6 نونرب يشلك إشارة قوية موجهة ألصدقائنا ورشاكئنا األفارقة تؤكد تشبث جاللة 
 امللك والشعب املغريب بإفريقيا«.

وأضاف أن مجيع السنغاليني ومجعيات املجمتع املدين وعامل األمعال يف هذا البلد سعداء هبذه الزيارة امللكية 
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احملمودة اليت ستعزز العالقات بني البلدين الشقيقني، وحتفز املستمثرين املغاربة عىل استكشاف الفرص 
 اليت تتيحها السنغال.

وحسب السيد حللو، فقد عقد نادي الصداقة واألخوة املغربية السنغالية  اجمتاعا خالل االسبوع اجلاري شلك 
مناسبة للتنويه بالدينامية امللكية الرامية إىل العالقات بني املغرب والدول اإلفريقية، والسميا السنغال، يف إطار 

 اجلزء األول من اجلولة اليت يقوم هبا جاللة امللك إىل عدد من الدول اإلفريقية الشقيقة.

وخلص السيد حللو إىل أن »اخلربة املغربية ميكن أن تسامه يف تطوير العديد من القطاعات االقتصادية 
 بالسنغال، عىل غرار الفالحة«.

املغرب/خطاب مليك/أصداء

جاللة امللك.. التوجه اإلفرييق رهان اسرتاتيجي لململكة إلضفاء دينامية جديدة عىل عالقاهتا مع 
البلدان اإلفريقية )احلسيين(

الرباط 6 نونرب 2016/ومع/ أكد أستاذ العالقات الدولية جبامعة دمحم اخلامس بالرباط، السيد تاج الدين 
احلسيين، أن اخلطاب املليك الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء اليوم األحد من العامصة 

السينغالية داكر، أكد جمددا عىل أن التوجه اإلفرييق رهان اسرتاتيجي لململكة إلضفاء دينامية جديدة عىل 
 عالقاهتا مع البلدان اإلفريقية عىل اكفة املستويات.

وأضاف السيد احلسيين، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، يف تعليق عىل مضامني اخلطاب املليك، 
أن جاللة امللك وهو يوجه خطابا ساميا من العامصة السنغالية، يريس دعامئ التوجه اإلفرييق لململكة يف 

عالقاهتا مبحيطها القاري، ويضيف دينامية جديدة عىل تعاوهنا مع البلدان اإلفريقية الصديقة والشقيقة، وهو 
 ما أكدته اجلولة األخرية جلاللته اليت مشلت مرحلهتا األوىل رواندا وتزنانيا.

وجسل أن جاللة امللك أكد أيضا أن خطاب داكر، ليس وليد الصدفة وإمنا أملته اعتبارات منطقية ترتبط بالدور 
احليوي الذي تضطلع به السنغال قاريا وإقلمييا، وعالقاهتا الوطيدة باململكة سياسيا واقتصاديا وثقافيا 

 وروحيا، وموقفها الدامع لقضية الصحراء املغربية.

وخبصوص عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، أكد جاللة امللك، يضيف األستاذ احلسيين، أهنا ليست مسألة 
تكتيكية، وإمنا يه قرار واقيع معقول يعزى لعدة حمددات منطقية، تمتثل يف رغبة اململكة يف االخنراط يف 
القضايا الراهنة للقارة وإمساع صوهتا يف احملافل الدولية، ونقل التجربة اليت رامكهتا للعديد من البلدان 

 اإلفريقية يف عدة جماالت حيوية.

وأشار إىل ان اخلطاب املليك، شدد أيضا عىل أن استعادة املغرب ملاكنه الطبييع باالحتاد اإلفرييق هو 
تتوجي ملسار دبلومايس رصني وسياسة إفريقية متينة تهنجها اململكة، قوامها التعاون الثنايئ الناجع الذي بدأ 

 يؤيت ألكه مع العديد من البلدان اإلفريقية يف لك ما يتصل بالتمنية االقتصادية واالجمتاعية.

وجسل األستاذ احلسيين أن جاللة امللك مل يفوت فرصة التأكيد عىل أن الصحراء املغربية، جزء ال يتجزأ من 
تراب اململكة وبالتايل فإن عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية القارية، لن جتعله يغري مواقفه الراخسة حيال 

مغربية الصحراء، بل سمتكنه من الدفاع عن حقه املرشوع ومواجهة االفرتاءات اليت يروجها خصوم الوحدة 
 الرتابية حيال قضيته الوطنية داخل هذه احملفل القاري.
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السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

االحتفاء بذكرى املسرية اخلرضاء من داكر يشلك »داللة قوية« عىل معق العالقات املغربية 
السنغالية )امجلعية املغربية الصحراوية بالسنغال(

داكر/ 6 نونرب 2016/ ومع/ أكد الاكتب العام للجمعية املغربية الصحراوية بالسنغال، السيد عبد اهلل حيدرة، أن 
االحتفاء بالذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء املظفرة، وتوجيه اخلطاب املليك السايم هبذه املناسبة 

 من مدينة داكر، يشلك »داللة قوية« عىل معق العالقات املغربية السنغالية.

وقال السيد حيدرة يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن العالقات بني البلدين الشقيقني عريقة ومتجذرة 
 يف التارخي، »وحنن سعداء جدا هبذا القرار املليك السايم الذي يكرس معق هذه العالقات الثنائية«.

وأضاف أن هذه يه املرة األوىل اليت يقرر فهيا جاللة امللك توجيه خطاب لشعبه الويف من خارج اململكة، 
 معتربا أن األمر يتعلق ب«سابقة يف تارخي املغرب يمثهنا مغاربة السنغال والسنغاليون عىل حد سواء«.

وخلص السيد حيدرة إىل أن »أصدقاءنا السنغاليني يعتربون أن اختيار بالدمه لالحتفاء بذكرى املسرية 
 اخلرضاء مدعاة للرسور، ويؤكد أن املغرب والسنغال اكلوطن الواحد«.

وأكد الاكتب العام للجمعية املغربية الصحراوية بالسنغال عىل أن الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء 
تشلك مناسبة للتعبري، جمددا، عن تشبث مغاربة السنغال مبغربية الصحراء وجتندمه  الدامئ وراء صاحب 

 اجلاللة امللك دمحم السادس يف الدفاع عن القضية الوطنية األوىل.

كوت ديفوار/ املغرب/ إفريقيا/ املسرية اخلرضاء/ ردود فعل

املغرب بصحرائه يف قلب القارة، وجاللة امللك بإفريقيا كأمنا هو يف بلده )وزير اخلارجية 
اإليفواري(

)أجرى احلديث: مسري لطيف، مراسل الواكلة بأبيدجان(

أبيدجان/ 7 نونرب 2016/ أكد وزير الشؤون اخلارجية اإليفواري، عبد اهلل ألبري تواكوس مابري، أن »املغرب 
بصحرائه يوجد يف قلب القارة اإلفريقية، وأن يوجه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس خطاب املسرية 

 اخلرضاء من داكر أو أبيدجان أو أي مدينة إفريقية أخرى، فكأمنا يقوم بذلك يف بلده«.

وقال تواكوس يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، عىل هامش توجيه جاللة امللك خلطاب ختليد الذكرى 
احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء من العامصة السنغالية داكر، »مل أتفاجأ بنبإ توجيه جاللة امللك خلطابه 

من بلد شقيق هو السنغال. وأن يقوم جاللته بذلك من داكر أو أبيدجان أن من أي بلد إفرييق آخر، فكأمنا 
 يقوم بذلك يف بلده«.

واعترب الوزير أن هذه املبادرة غري املسبوقة تؤكد مرة أخرى، احلب والتقدير اللذين يكهنام جاللة امللك إلفريقيا، 
وتشلك تعبريا عن االخنراط الخشيص والثابت جلاللته يف الدفاع عن القضايا النبيلة للقارة، واملسامهة يف 

 تمنيهتا وتقدمها.
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وأضاف أن جاللة امللك دمحم السادس ملك »متبرص« و«حكمي«، وصاحب رؤية واحضة خبصوص إفريقيا 
 مزدهرة ومتقدمة متسك بزمام إقالعها بيدها باالعمتاد عىل إماكنياهتا وكفاءاهتا يف املقام األول.

وقال »نشيد بعمظة وحمكة وتبرص صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، وكذا بالدور الكبري الذي يضطلع به 
 املغرب من أجل رخاء ورفاه مجموع القارة«.

وأكد رئيس الدبلوماسية اإليفوارية أنه »بالنظر إىل سياسته الوجهية وخفره باالنمتاء إىل إفريقيا، فإن املغرب 
يوجد يف قلب إفريقيا وسيظل كذلك عىل الدوام، مكا جتسد ذلك الزيارات العديدة اليت قام هبا صاحب اجلاللة 

امللك دمحم السادس للعديد من الدول اإلفريقية«، مشريا إىل أن هذه الزيارات الباعثة عىل األمل، واحلاملة 
ملشاريع مملوسة للتمنية املستدامة ومندجمة، تعكس جبالء قارة ترمس مستقبلها حنو اإلقالع والمنو، والذي 

 يأمل جاللة امللك يف حتققه.

وقال الوزير إن »هذه الزيارات احملمودة ال ميكن إال أن تعيط دفعة جديدة وزمخا معتربا جلهود التمنية عىل 
مستوى القارة«، مشريا إىل أن الزيارات األخرية جلاللة امللك لرشق إفريقيا جتسد جمددا، عزم املغرب عىل 
أن يكون الصديق والرشيك المنوذيج واملوثوق، يف خدمة مجموع الدول اإلفريقية من دون استثناء، ودمعها 

 والدفاع عن قضاياها النبيلة.

وأضاف »هذه الدول يه اليت يتقامس معها املغرب القمي واملبادئ والتحديات ذاهتا، مكا يتقامس معها املستقبل 
 املشرتك«، منوها هبذا الفخر الكبري الذي أبان عنه املغرب وتعبئته الثابتة من أجل تعزيز جتذره اإلفرييق.

وحسب السيد تواكوس، فإن الزيارات امللكية األخرية لرواندا وتزنانيا تعد مبادرة ممتزية من جاللة امللك دمحم 
السادس، و«لك أملنا أن يمتكن املغرب بالفعل من حتقيق هذا التقارب الذي طاملا تطلعنا إليه بني رشق القارة 

وغرهبا، من أجل أن تمتكن االرسة اإلفريقية من االستفادة من املؤهالت البرشية واالقتصادية واالجمتاعية 
 اليت تتوفر علهيا القارة«.

وأشار يف هذا الصدد إىل أن املغرب »إفرييق أصيل« ألنه اكن يف االصل وراء إحداث منمظة الوحدة 
اإلفريقية اليت حتولت يف ما بعد إىل االحتاد اإلفرييق. )يتبع(

وقال الوزير  إنه »حىت خالل سنوات غيابه عن االحتاد اإلفرييق، مل يبتعد املغرب أبدا عن القارة اإلفريقية. 
فعىل عكس ذلك، اكنت اململكة وستظل رشياك وفيا، ملزتما وعازما عىل تقدمي مسامهته، ومتكني القارة من 

 خربته املمتزية يف خمتلف املجاالت«.

وأضاف أن قرار املغرب املتعلق بالعودة إىل االحتاد اإلفرييق يعد مبادرة محمودة ومرحبا هبا، عىل اعتبار أن 
املاكن املنطيق لململكة يوجد وسط أرسته اإلفريقية، مشريا إىل أن هذا البلد العريق يتوفر عىل خربة كبرية 

 حتتاج هلا القارة.

وأوحض السيد تواكوس أن هذه العودة، سمتكن ال حمالة، من إرساء أسس تبادل ممثر والتفكري بكيفية موحدة 
حول السبل الواجب توظيفها من أجل رفع مجيع التحديات القامئة، السميا يف جمال التمنية، واسترشاف 

 املستقبل سويا بلك عزم وثبات يف الرؤية.

وخبصوص قضية الوحدة الرتابية لململكة، أشاد رئيس الدبلوماسية اإليفوارية باإلجنازات احملققة من طرف 
املغرب يف أقالميه اجلنوبية عىل مجيع املستويات، جمددا التأكيد عىل مغربية الصحراء وعىل الدمع الثابت 

 لملغرب من طرف كوت ديفوار يف جهوده الرامية إىل الدفاع عن وحدته الرتابية.
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ويف معرض حديثه عن التعاون بني املغرب وكوت ديفوار، أوحض الوزير أن األمر يتعلق هنا برشاكة منوذجية 
ومتعددة األبعاد، يف مستوى العالقات العريقة والتارخيية واألخوية اليت مجتع البلدين، وأكرث من ذلك الصالت 

 العميقة القامئة بني رئيس مجهورية كوت ديفوار خفامة السيد احلسن وتارا، وصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس.

يضيف الوزير- انطلقت البالد يف ورش كبري من  واعتبارا لرؤية الرئيس وتارا من أجل كوت ديفوار صاعد - 
اإلصالحات واملشاريع المطوحة اليت هتم عددا من امليادين )التعلمي، الكهربة، االقتصاد، البنيات التحتية...(، 

مشريا إىل أن املغرب لطاملا اكن ويظل رشياك ذا أولوية ومصداقية ومنوذجيا بالنسبة لكوت ديفوار، وذلك عىل 
 ضوء الزتامه املبكر مبواكبة البالد يف خمتلف جهودها املتعلقة بإعادة البناء.

حسب الوزير- أن املغرب يصنف كأول مستمثر أجنيب مبارش يف كوت ديفوار يف 2015،  والدليل عىل ذلك - 
 وهو املعىط اإلجيايب الذي يتعني تجشيعه.

واعترب الوزير الذي عرب عن بالغ تشكراته وامتنانه جلاللة امللك عىل الزتام املغرب إىل جانب الكوت ديفوار، أن 
 التعاون بني البلدين يشلك »منوذجا مثاليا« يف مجموع املنطقة.

وأشار هبذه املناسبة إىل انفتاح البلدين واستعدادمها للسري قدما هبذا التعاون واستنساخ هذا المنوذج 
 الناحج للرشاكة إن دعت الرضورة إىل ذلك.

املغرب/املسرية/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء تارخيي حامل لرسائل قوية ترخس عالقة املغرب 
بالقارة اإلفريقية )السيد أخنوش(

الرباط 7 نونرب 2016 )ومع( قال وزير الفالحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، اليوم االثنني، إن اخلطاب 
الذي وجهه جاللة امللك مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء من داكر، »تارخيي وحامل لرسائل قوية 

 ترخس عالقة املغرب بالقارة اإلفريقية«.

وأبرز السيد أخنوش يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن خطاب جاللة امللك يوحض »أننا مجيعا 
لنا مسؤولية يف بناء وتقوية املؤسسة القارية، والدفاع املرشوع لملغرب عىل قضيته الوطنية داخل هذه 

 املؤسسات«.

وأضاف رئيس حزب التجمع الوطين لالحرار أنه »جيب علينا كأحزاب سياسية أن نكون يف مستوى مطوحات 
وتطلعات الوطن، ويف مستوى اجلهود اجلبارة اليت يقوم هبا جاللة امللك إلرساء دور املغرب كفاعل قوي، 

 يسامه يف احلفاظ عىل التالمح اإلفرييق وإيصال صوت القارة«.

وقال أيضا »إننا ننخرط متاما يف التوجهات السامية اليت محلها اخلطاب املليك«، والذي شدد عىل رضورة 
 تعزيز الكفاءات وتوفري براجم منجسمة، وكذا القدرة عىل الوفاء بااللزتامات.



37

املغرب/خطاب/إفريقيا/ردود فعل

اخلطاب املليك املوجه من دااكر يربز دور املغرب وماكنته يف إفريقيا كفاعل أسايس وكقوة 
قارية )خبري(

الرباط/07 نونرب 2016/ومع/ أكد رئيس املركز املغريب للدراسات االسرتاتيجية، دمحم بنحمو، أن خطاب 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مبناسبة االحتفال بالذكرى الـ41 لملسرية اخلرضاء، املوجه من العامصة 

 السينغالية داكر، يربز دور املغرب وماكنته يف إفريقيا كفاعل أسايس وكقوة قارية.

وأبرز السيد بنحمو، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب املليك إىل األمة حيمل رسالة قوية 
للغاية وميثل مرحلة جديدة يف االسرتاتيجية املغربية، مشريا إىل أن جاللة امللك أشاد خبصوصية السنغال 

 ومنوذجها الدميقرايط.

وأضاف أن جاللة امللك حيا السنغال، البلد الشقيق، ومن خالله اكفة البلدان اإلفريقية الشقيقة اليت تدمع 
 الوحدة الرتابية لململكة.

واعترب اخلبري املغريب أن الزيارة امللكية إىل إفريقيا تريس أسس عالقات جديدة متجددة أساهسا عدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول وسياسة إفريقية متضامنة تسامه يف تمنية القارة من أجل رفاهية املواطن 

 اإلفرييق.

وخبصوص عودة املغرب إىل كنف االحتاد اإلفرييق، قال السيد بنحمو إن ما قامت به اململكة هو استعادة 
ماكهنا الطبييع داخل املنمظة اإلفريقية، مشريا إىل أن جاللة امللك شدد عىل أنه »عندما خنرب بعودتنا، فنحن 

 ال نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع«.

وأشار إىل أن عودة املغرب إىل االحتاد اإلفرييق ستحمس بإمساع صوت إفريقيا داخل اهليائت الدولية 
والبحث عن حلول للتحديات اليت تواجهها القارة، مربزا دور اململكة يف تعزيز السالم واحلفاظ عىل االستقرار 

 يف القارة اإلفريقية، وفق مبدأ التسوية السملية للزناعات.

وخبصوص مقة املناخ »كوب 22« مبراكش، اليت ستنطلق أشغاهلا اليوم االثنني، توقف السيد بنحمو عند 
إعالن جاللة امللك عن عقد مقة إفريقية عىل هامش هذا احلدث العاملي هبدف حتديد رؤية مشرتكة للدفاع عن 

 مطالب إفريقيا، السميا فميا يتعلق بالمتويل ونقل التكنولوجيا.

من جهة أخرى، اعترب السيد بنحمو أن اخلطاب املليك اكن واحضا جدا بشأن احلكومة اليت يمت تشكيلها، 
 مشددا عىل أن »املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة«.

وأشار اخلبري املغريب إىل أن احلكومة املقبلة جيب أن تتوفر عىل برناجم واحض بشأن القضايا الداخلية 
والدولية، السميا تلك اليت هتم إفريقيا، مربزا أن جاللة امللك أكد عىل رضورة أن تكون احلكومة متجانسة 

 وبكفاءات مؤهلة قادرة عىل رفع التحديات وتضع إفريقيا يف صلب اهمتاماهتا.
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املغرب/اخلطاب املليك

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء تأكيد عىل تكريس الوحدة والتمنية داخل القارة 
اإلفريقية )خبري(

طنجة 7 نونرب 2016 /ومع/ أكد دمحم العمراين بوخزبة، أستاذ القانون الدستوري واملؤسسات الدستورية 
بلكية العلوم القانونية بطنجة، أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء 
أمس األحد من العامصة السينغالية داكر، مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، تأكيد عىل تكريس 

 الوحدة والتمنية داخل القارة اإلفريقية.

وأضاف السيد بوخزبة، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن الرسائل ذات البعد الوطين والقاري 
والدويل، اليت بعهثا اخلطاب املليك من العامصة السينغالية، تؤكد باململوس أن واقع ومستقبل القارة االفريقية 
واحد، وال ميكن أن يتجزأ أو خيضع ملنطق احلدود الومهية، وهو ما رمزت إليه اخلريطة اليت أثثت املوقع الذي 

 وجه منه جاللة امللك خطابه السايم.

وأوحض أن مضامني اخلطاب املليك جعلت من الوحدة اإلفريقية الضامن ملستقبل القارة المسراء، مستقبل 
تراىع فيه لك أسباب المنو والتقدم واالستقرار واالزدهار، وتمنيح فيه اخلالفات اليت تقوم عىل خلفيات 

 إيديولوجية ودمياغوجية وحسابات سياسية ضيقة ال ترايع املصاحل احلقيقية للدول األفريقية.

وأضاف أن اخلطاب املليك أبرز أن الوحدة الرتابية للدول اإلفريقية مسألة تعين القارة بأمكلها وترهن 
مستقبلها ومطوحاهتا االقتصادية والسياسية واالجمتاعية والتمنوية، مكا وضع األسس للعالقات اليت جيب أن 

 تسود بني الدول، والقامئة عىل التضامن والصفاء والتآزر واحلرص عىل احرتام سيادة الدول.

واعترب السيد بوخزبة، يف هذا السياق، أن اخلطاب املليك بدااكر هو »خطاب مؤسس« لواقع إفرييق جديد 
تمنيح فيه احلدود، ويستجمع قوى الدول ملواجهة الصعاب احلقيقية اليت تعيق حتقيق التمنية الشاملة بالقارة 

 االفريقية.

وخبصوص عودة املغرب إىل االحتاد اإلفرييق، أكد اخلبري أن هذا احلدث سيعزز موقع املغرب داخل القارة 
اإلفريقية، وسيسامه يف مضان التوازن املجايل والسيايس بني مكونات القارة المسراء، مكا سزييك رشعية 

اململكة التارخيية كبلد مؤسس ملنمظة الوحدة االفريقية، وبلد قدم تضحيات كبرية من أجل حتقيق استقالل 
 الدول االفريقية.

وبذلك، فإن عودة املغرب إىل املنتظم االفرييق، يضيف األستاذ اجلاميع، يه مسألة يقبلها املنطق وستكون 
 دامعة ملسار القارة االفريقية حنو مزيد من التجانس والتاكمل والتقدم والسالم واألمان.

وخلص اخلبري السيايس إىل أن جاللة امللك جعل من الشأن االفرييق أحد أولويات السياسة اخلارجية 
لململكة، ومن بني أهدافها التمنوية واالقتصادية، مربزا أن املغرب من الدول القالئل عىل الصعيد اإلفرييق 

اليت تتوفر عىل سياسية إفريقية واحضة املعامل تعمتد عىل رشااكت متوازنة وتعاون جنوب-جنوب يقوم عىل 
 مبدأ الرحب املشرتك.
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بلجياك/املغرب/السينغال

جاللة امللك يؤكد اسمترار روح املسرية اخلرضاء من خالل ربط مصري املغرب بإفريقيا إىل األبد 
)خبري(

اإلفريقية جان بول إن  بروكسل 7/نونرب/2016/ومع/ قال الصحيف البلجييك واخلبري يف العالقات األوروبية – 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أكد عىل اسمترار روح املسرية اخلرضاء من خالل ربطه مصري املغرب 

 بإفريقيا إىل األبد.

جاللة  امللك، ومن خالل توجهه  وأوحض جان بول يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أمس األحد، أن » 
إىل الشعب املغريب انطالقا من داكر يف هذه الذكرى،  أكد عىل اسمترار روح املسرية اخلرضاء من خالل 

 ربطه مصري املغرب بإفريقيا إىل االبد ».

الطابع التارخيي وسياق عودة املغرب إىل أرسته اإلفريقية الكبرية يعيط هلذا اخلطاب طابعا  وأضاف أن » 
مذكرا بترصحيات الرئيس السينغايل مايك سال عندما قال إن صاحب اجلاللة امللك دمحم  استثنائيا » 

 السادس قام باالختيار املناسب عندما حتدث عن إفريقيا وعىل األفارقة انطالقا من داكر.

فإن هذه األخرية  وأبرز يف هذا الصدد أنه وباإلضافة للعالقات املمتزية اليت مجتع بني املغرب والسينغال » 
تعترب منربا ممتزيا عندما نريد احلديث عن إفريقيا. مكا أهنا منوذج للحاكمة اجليدة والتناوب السيايس مما 

جعلها تنعم باستقرار قل نظريه يف إفريقيا جنوب الصحراء مكا هو الشأن بالنسبة لملغرب يف منطقة املغرب 
 العريب ».

 وجدد جاللة امللك يف خطاب املسرية اخلرضاء اخنراط املغرب لفائدة القارة اإلفريقية.

وأكد جاللته يف هذا الصدد أن السياسة االفريقية لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، 
 وإمنا سيكون هلا بعد قاري، وستمشل لك مناطق إفريقيا.

املغرب/إفريقيا/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك حيمل تأكيدا لرؤية مهيلكة وذات أولوية للسياسة اإلفريقية لململكة )حملل 
سيايس(

الرباط/7 نونرب 2016/ومع/ قال احمللل السيايس مصطىف الحسيمي، أمس األحد، إن خطاب املسرية 
 اخلرضاء حيمل تأكيدا لرؤية مهيلكة وذات أولوية للسياسة اإلفريقية لململكة.

وأوحض السيد الحسيمي، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس، مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، إىل األمة من العامصة السنغالية 

")داكر(، يؤكد أن السياسة اإلفريقية لملغرب تقوم عىل التعاون جنوب-جنوب والثقة يف قدرات ومؤهالت القارة.
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وأشار احمللل السيايس إىل أن جاللة امللك أوحض، يف خطابه، ماهية اختيار مدينة داكر، حيث يعد تكرميا 
 خاصا للسنغال الذي اكن دامئا يف طليعة املدافعني عن الوحدة الرتابية لململكة ومصاحلها العليا.

وجسل السيد الحسيمي أنه إذا اكنت القارة يف صلب اهمتامات املغرب، فإن املاكنة اليت تعزتم اململكة 
استعادهتا داخل االحتاد اإلفرييق تعد إحدى جتليات هذا اإلجراء اهلام، مضيفا أن استعادة هذه املاكنة 

 ستتيح لملغرب تقدمي هذه املسامهة إلمساع صوت إفريقيا عىل الساحة الدولية.

وأضاف أن جاللة امللك عرب عن انتظاراته يف جمال السياسة احلكومية اإلفريقية اليت يتعني أن تكون فاعلة 
 وتعمل عىل التعبئة وتكتيس أولوية.

السنغال املغرب خطاب مليك ردود فعل

اخلطاب املليك سينبه من جيدون صعوبة يف استيعاب خماطر امجلهورية الصحراوية املزعومة 
عىل السمل واألمن بالقارة )خبري سنغايل(

داكر 7 نونرب 2016/ومع/ أكد مدير مرصد الهتديدات اإلرهابية واحلراكت الرادياكلية واألخطار اإلجرامية وعمل 
املخاطر، عبد اللطيف حيدرة، أن اخلطاب املليك مبناسبة ختليد ذكرى املسرية اخلرضاء، سينبه أولئك الذين 

ما زالوا جيدون صعوبة يف استيعاب املخاطر اليت تطرحها »امجلهورية الصحراوية« املزعومة عىل السمل 
واألمن بالقارة.

وقال حيدرة يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء إن اخلطاب املليك »سينبه إفريقيا واألفارقة الذين ما 
زال بعضهم جيد صعوبة يف استيعاب العمق اإلفرييق لملغرب، والسميا املخاطر اليت تطرحها امجلهورية 

الصحراوية املزعومة عىل السمل واألمن بالقارة«.

وأضاف مدير املرصد الذي يوجد مقره بداكر، إنه يتعني عىل إفريقيا أن تطرح عىل نفهسا سؤال رشعية 
ومرشوعية حضور »امجلهورية الصحراوية« املزعومة عل مستوى االحتاد اإلفرييق، مؤكدا أنه من الصعب 

تصور »أن تتوفر دولة ال إقلمي هلا وال متارس أية سيادة وال تتوفر عىل أي موارد، و يمت تعيني قادهتا وإيواهئم 
وتأدية رواتهبم يف بلد جار، عىل مقعد باالحتاد اإلفرييق«.

وتابع السيد حيدرة أنه »سواء أقررنا بذلك أم مل نقر، فإن إشاكلية االعرتاف بدولة وفق مقتضيات القانون 
الدويل تطرح يف هذه احلالة، ألن املرشوعية ال حتدث من فراغ وال يمت فرضها«.

وقال »أنا خشصيا، قدمت، بطلب مين، عريضة لألمم املتحدة بنيويورك قبل هشر من اليوم، تتعلق هبذا اخلطر 
وبرضورة حتيني املسايع األممية لإلرشاف عىل معليات تقرير مصري مثرية لألزمات أو اجلرامئ«، مضيفا أن 

غياب األمن واالستقرار يفرضان نفسهيام كعنارص بنيوية يف العامل اجلديد.

وأوحض أنه »وهلذا السبب أنوه حبصافة الرئيس السنغايل مايك سال، الذي اقرتح تعليق عضوية »امجلهورية 
الصحراوية« املزعومة عىل مستوى هيائت االحتاد اإلفرييق«.
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وأبرز مدير مرصد الهتديدات اإلرهابية واحلراكت الرادياكلية واألخطار اإلجرامية وعمل املخاطر، أن صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس متشبث بالقارة اإلفريقية، و«مكا قال ذلك الرئيس مايك سال، فإن جاللة امللك 

يزنل رؤية ملا جيب أن تكون هيلع إفريقيا مستقبال، إفريقيا مندجمة ومتطورة«.

وأشار حيدرة من جهة أخرى إىل أن توجيه اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء من داكر، يشلك 
سابقة يف التارخي املغريب.

وأوحض أن »هذا اخلطاب، يف واقع األمر، هو إثر وطين خيلد حدثا مكتوبا حبروف من ذهب يف تارخي 
املغرب«، معتربا أن هذا االختيار الذي وقع عىل داكر يهشد عىل معق العالقات األخوية والدبلوماسية اليت 

مجتع املغرب بالسنغال، ويؤكد جمددا التقدير واالعتبار الذي يسود العالقات بني البلدين.

وقال »حصيح أن جاللة امللك خاطب شعبه من داكر، لكنه وسع خطابه ليمشل إفريقيا واألفارقة، ليؤكد هلم 
تشبث جاللته الراخس باجلذور اإلفريقية لململكة املغربية«.

وخلص السيد حيدرة إىل أن هذا االنفتاح يأيت يف وقته يف سياق عودة املغرب ملاكنه الطبييع يف االحتاد 
 اإلفرييق، وحاالت اليأس اليت تعرفها »مجهورية ومهية« مصطنعة.

البنني/املغرب/املسرية اخلرضاء

جاللة امللك دمحم السادس زعمي إفرييق كبري ذو رؤية بناءة إلفريقيا موحدة وغري قابلة للتقسمي 
)وزير خارجية بنني(

كوتونو 7 نونرب 2016 )ومع( أكد وزير اخلارجية والتعاون بالبنني، أورليان أغبينونيس، أمس األحد، أن 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، بفضل الزتامه األكيد من أجل ازدهار وتمنية القارة، جيسد رؤية واحضة 

وبناءة إلفريقيا موحدة وغري قابلة للتقسمي.

وأضاف الوزير، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، عقب اخلطاب الذي وجهه جاللة امللك من داكر 
مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، أن »هذه الرؤية الواحضة واإلجيابية اليت حيملها جاللة امللك 

 سمتكن إفريقيا من جتاوز الترشذم الذي عرقل تطورها منذ االستقالل«.

وقال إن ما حيدث يف القارة اإلفريقية وخمتلف األمعال اليت ما فىتء بقوم هبا جاللة امللك من أجل إشعاع 
إفريقيا أمر يسرتيع االنتباه كثريا، مربزا أن القارة تسري حنو التقدم والتمنية وهو ما يستديع التنويه 

 واإلشادة.

وذكر، يف هذا الصدد، بالزيارات املتعددة اليت قام هبا جاللة امللك إىل العديد من البلدان اإلفريقية، مبا فهيا 
الزيارات األخرية لرشق إفريقيا، وحتديدا إىل رواندا وتزنانيا، مشريا إىل أن جاللة امللك عازم عىل التغلب 

عىل التباعد القامئ بني دول املغرب العريب وإفريقيا جنوب الصحراء، يف إطار رؤية شاملة وموحدة إلفريقيا.
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وأكد الوزير أن هذه الزيارات تعترب إشارة قوية من جاللة امللك وتعكس اقتناعه الراخس برضورة رص صفوف 

القارة، هبدف ربط رشقها بغرهبا، ومساعدة إفريقيا عىل حتقيق اإلقالع، اعمتادا عىل إماكنياهتا وكفاءاهتا 
 الذاتية، وبعيدا عن الشعارات.

وأضاف أن اختيار جاللة امللك إلقاء خطاب املسرية اخلرضاء من السنغال، هو دليل آخر عىل رغبة جاللته يف 
خماطبة مجيع األفارقة ليتقامس معهم رؤيته احلكمية ومطوحاته من أجل إفريقيا متحررة ويف موعد مع التقدم 

 والرفاه.

ويف معرض حديثه عن قضية الصحراء املغربية، أشاد رئيس الدبلوماسية البينينية مببادرة احلمك الذايت 
لألقالمي اجلنوبية حتت السيادة املغربية، واصفا هذه اخلطوة ب«البناءة واالجيابية«، اليت مل خترج قط عن هذه 

 الرؤية امللكية من أجل إفريقيا متحدة.

وقال الوزير إن خطوة املغرب تعترب دعوة متواصلة من أجل الوحدة ومبادرة جديرة باإلشادة، باعتبار أن 
اململكة ما فتئت تمتسك بتغليب صوت احلمكة واحلوار بعيدا عن اخلالفات، مضيفا أن األمر يتعلق بدعوة 

 للوحدة اإلفريقية اليت يدافع عهنا املغرب بقوة.

ويف هذا الصدد، أشاد أغبينونيس بقرار املغرب العودة إىل االحتاد اإلفرييق، مشريا إىل أنه بقيامه بذلك، 
»جيسد املغرب مرة أخرى إرادته يف املسامهة فعليا يف تمنية إفريقيا، القارة اليت ينيمت إلهيا وسيظل يشلك 

جزءا ال يتجزأ مهنا، واليت تتقامس معها اململكة قميها ومبادءها، واملصري املشرتك، ونفس التحديات الواجب 
 رفعها«.

وأكد الوزير أن »املغرب دولة كربى ماكهنا الطبييع واملنطيق ال ميكن أن يكون سوى داخل االحتاد 
اإلفرييق«، مذكرا بالدور الكبري الذي لعبه املغرب من أجل تأسيس منمظة الوحدة اإلفريقية قبل أن تصبح 

 االحتاد اإلفرييق.

وعىل صعيد آخر، أشاد الوزير البينيين بانعقاد مؤمتر تغري املناخ )كوب 22( ما بني 7 و 18 نونرب اجلاري 
مبراكش، موحضا أن هذا املوعد سميكن إفريقيا من التوحد، والتحدث بصوت واحد والهنوض بشلك مشرتك 

 مع املجمتع الدويل ملاكحفة آثار التغريات املناخية.

وخبصوص التعاون بني بالده واملغرب، وصف رئيس الدبلوماسية البينينية الرشاكة بني البلدين ب’’املمتزية 
واملتينة’’، مشريا إىل أن املغرب يظل رشياك ممتزيا ورئيسيا للبنني، باعتبار هنجه الربامغايت القامئ عىل 

 الفعالية والمتزي.

وقال إن املغرب وبنني تربطهام عالقات صداقة قوية ومتينة، مؤكدا أن رئيس بنني حيرص عىل تعزيزها أكرث، 
جنوب نشيط وفعال، مكا يدعو بلدانا إىل ذلك، ميكن أن تصبح تمنية  »ألننا نعترب أنه يف إطار تعاون جنوب - 

 إفريقيا واقعا مملوسا«.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم شلك منعطفا هاما يف عالقات املغرب مع إفريقيا ومع دولة السنغال 
)أستاذ باحث(

أاكدير/7 نونرب 2016/ومع/قال األستاذ أمحد بلقايض، معيد لكية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأاكدير، إن 
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اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب جاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من السنغال 
مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، »شلك حتوال كبريا، ومنعطفا هاما يف عالقات املغرب مع إفريقيا، 

 ومع دولة السنغال الشقيقة«.

وأبرز األستاذ بلقايض، يف ترصحيات لواكلة املغرب العريب لألنباء، األمهية الكبرية للسياق الذي يأيت فيه 
هذا اخلطاب املليك السايم، حيث أشار، يف هذا الصدد، إىل الزيارات العديدة اليت قام هبا جاللة امللك 

للعديد من دول غرب ووسط إفريقيا، وبعد الزيارة األخرية للك من رواندا وتزنانيا، إضافة إىل كونه يأيت بعد 
خطاب الذكرى األربعني لملسرية اخلرضاء الذي وجهه جاللته للشعب املغريب من معق الصحراء املغربية، من 

 مدينة العيون.

وأضاف أن خطاب الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء يكتيس بعدا اسرتاتيجيا عىل عدة مستويات أوهلا أن جاللة 
امللك ألىق هذا اخلطاب من دولة شقيقة ويه السنغال، ما يدل عىل معق العالقات املغربية السنغالية، ليس فقط 
عىل املستوى االقتصادي وإمنا عىل مستوى أمهية هذا البلد عىل الصعيد الدميقرايط وعىل املصداقية اليت 

حيظى هبا عىل مستوى القارة اإلفريقية، وداخل االحتاد اإلفرييق، ناهيك عن تعلق الشعب السنغايل بأمري 
 املؤمنني من خالل احلضور املمتزي للزاوية التجانية بالسنغال.

أما املستوى الثاين فيرتمجه قرار املغرب العودة ملاكنه الطبييع داخل االحتاد اإلفرييق، والذي أحضى مسألة 
وقت فقط، خاصة بعد تكثيف وبناء عالقات ممتزية مع جل الدول اإلفريقية، وذلك يف أفق دحض مناورات 

 خصوم الوحدة الرتابية لململكة من داخل هذا املنتظم اإلفرييق.

والحظ األستاذ أمحد بلقايض أن وضع خريطة القارة اإلفريقية يف الصورة خلف جاللة امللك أثناء إلقاء 
خطابه السايم، له أكرث من داللة ومن اعتبار بالنسبة للقارة المسراء اليت أصبحت خيارا اسرتاتيجيا لملغرب 
عىل لك املستويات، ومن مضهنا املستوى االقتصادي، حيث يعمتد املغرب يف عالقاته مع الدول اإلفريقية عىل 

 مقاربة راحب-راحب.

أما عىل املستوى األمين فإن املغرب يتبىن مع رشاكئه األفارقة مقاربة تشيد هبا لك القوى الكربى، واليت أتت 
ألكها اجتاه الشباكت اإلرهابية العابرة للحدود، وشباكت هتريب املخدرات، ناهيك عن سياسة املغرب يف ميدان 

اهلجرة الرامية الستقبال املهاجرين األفارقة، والذين تبىن املغرب اجتاههم سياسة اندماجية حولته من بلد 
 عبور إىل بلد استقرار بالنسبة لملهاجرين من دول جنوب الصحراء.

وأبرز األستاذ بلقايض تزامن اخلطاب املليك مع تنظمي املغرب ملؤمتر األطراف حول التغريات املناخية، والذي 
اعترب أن من شأنه أن يلفت انتباه القوى العمظى وخمتلف دول العامل للقارة االفريقية كقارة لملستقبل بفضل 
خرياهتا الطبيعية ومؤهالهتا البرشية وقلة تأثرياهتا السلبية عىل تلوث كوكب األرض وما يهشده من خلل يف 

 املنظومة املناخية.

وخلص األستاذ بلقايض إىل أن اململكة املغربية تقدم، من خالل عالقاهتا مع الدول اإلفريقية، ومن خالل 
اخلطاب املليك السايم ليوم 6 نونرب 2016، منوذجا حيتذى به يف ميدان العالقات الدولية وعالقات االنمتاء 

 للقارة اإلفريقية املبنية عىل مقاربة جديدة لعالقات جنوب-جنوب واملرتكزة عىل مبدأ راحب-راحب.
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أوروبا/إفريقيا/املغرب/خطاب مليك/ردود فعل

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء يكتيس رمزية خاصة )موقع إلكرتوين(

بروكسل 7/نونرب/2016/ومع/ كتب املوقع اإللكرتوين )رسالة املتوسط وإفريقيا( أن خطاب صاحب اجلاللة امللك 
دمحم السادس مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء، والذي وجهه جاللته إىل األمة من داكر، يكتيس 

 رمزية خاصة.

بدااكر، امللك دمحم السادس يؤكد االلزتام اإلفرييق لملغرب »، أكد املوقع  فيف مقال حيمل عنوان » 
لملرة األوىل يف تارخي املغرب، يوجه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس خطابا إىل األمة  اإللكرتوين أنه » 
جدد التأكيد مرة أخرى عىل األمهية اليت تكتسهيا إفريقيا بالنسبة  مشريا إىل أن جاللة امللك »  من دااكر » 

لململكة، ويه اسرتاتيجية متر أساسا عرب توثيق الروابط السياسية واالقتصادية والدبلوماسية مع البلدان 
 الرشيكة ».

وشدد املوقع، الذي أشار إىل مقتطفات من اخلطاب املليك، عىل أن هذا اخلطاب اكن يف جزء كبري منه 
اسرتاتيجية متعددة القطاعات اهلدف مهنا بناء  موجها حنو الوسائل اليت خيصصها املغرب للقارة، من خالل » 

 رشااكت متضامنة بني البلدان اإلفريقية لفائدة تمنية القارة«.

ويف معرض تناوهلا لقرار املغرب العودة إىل األرسة املؤسسية اإلفريقية، أكدت )رسالة املتوسط وإفريقيا( أن 
األمر يتعلق بتتوجي لسياسة قارية لململكة ولملبادرة التضامنية اليت يقوم هبا عىل امليدان لفائدة اسرتاتيجيات 

 التمنية القطاعية لصاحل الشعوب اإلفريقية.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم من داكر سيبىق بصمة جلية يف التارخي كأول خطاب ينبع من قلب 
القارة اإلفريقية )السيد العنرص(

الرباط/7 نونرب 2016/ومع/ قال السيد احمند العنرص، األمني العام حلزب احلركة الشعبية، اليوم االثنني، إن 
اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة مبناسبة الذكرى الـ41 لملسرية 
اخلرضاء من العامصة السنغالية )داكر(، سيبىق بصمة جلية يف التارخي كأول خطاب ينبع من قلب القارة 

 اإلفريقية.

وأضاف السيد العنرص، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء أن اخلطاب املليك قدم توضيحات حول 
العالقة اليت مجتع املغرب بإفريقيا، مشريا إىل أن هذه العالقة ال تتسم بالنفعية وليست خاضعة لملساومة، بل 

 يه عالقة دامئة ومبنية عىل أسس متينة.

وأبرز أن اخلطاب املليك السايم يكتيس دالالت عدة، أوهلا كونه موجه للشعب املغريب من قلب إفريقيا اليت 
تعترب من أولويات املغرب، مؤكدا أن القارة اكنت دامئا مضن األولويات، وذلك بفضل سياسة وحمكة جاللة 

 امللك دمحم السادس.

وأشار السيد العنرص إىل أنه يف الوقت الذي ينظر فيه إىل املغرب، عند احلديث عن إفريقيا، كبلد ال هيمت إال 
بغرب القارة، فإن جاللة امللك أبان، وباململوس، من خالل الزيارات اليت قام هبا جاللته إىل عدد من بلدان رشق 
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 القارة، ومضامني اخلطاب املليك، أن القارة برمهتا تشلك أولوية بالنسبة لملغرب.

فيف معرض التأكيد عىل األمهية الكربى اليت يولهيا للقارة، أكد جاللة امللك يف خطابه أن »السياسة اإلفريقية 
لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، وإمنا سنحرص عىل أن يكون هلا بعد قاري، وأن 
تمشل لك مناطق إفريقيا«، مربزا جاللته أنه وبإرادة مشرتكة مع القيادات القوية للك من رواندا وتزنانيا، 

»قررنا أن نضيف دينامية جديدة، عىل العالقات االقتصادية والسياسية بني بلداننا، ملا متثله هذه املنطقة من 

 وزن سيايس وما تتوفر هيلع من طاقات اقتصادية، ومؤهالت اسرتاتيجية«.

أما احملور الثاين من اخلطاب املليك، يضيف السيد العنرص، فيمتثل يف تشكيل احلكومة وكيفية اشتغاهلا 
 وخصوصياهتا وأولوياهتا اليت أكد جاللة امللك عىل رضورة أن تكون هذه األولويات إفريقية.

وقد قال جاللة امللك، يف خطابه السايم، »نتطلع أن تكون السياسة املستقبلية للحكومة شاملة ومتاكملة جتاه 
إفريقيا، وأن تنظر إلهيا مكجموعة«، مؤكدا جاللته أن »احلكومة يه برناجم واحض، وأولويات حمددة، للقضايا 
الداخلية واخلارجية، وعىل رأهسا إفريقيا. حكومة قادرة عىل جتاوز الصعوبات اليت خلفهتا السنوات املاضية، 

 يف ما خيص الوفاء بالزتامات املغرب مع رشاكئه«.

املغرب/املسرية اخلخراء/خطاب مليك/أصداء

ذكرى املسرية اخلرضاء .. اخلطاب املليك السايم خطاب تارخيي يعكس مدى ارتباط املغرب 
جبذوره اإلفريقية )رئيس املجيل العيمل احمليل بالعيون(

العيون/7 نونرب 2016/ومع/ قال رئيس املجلس العيمل احمليل بالعيون، الشيخ الرباس ماء العينني، إن 
اخلطاب املليك السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من 

 العامصة السنغالية )داكر(، خطاب تارخيي يعكس ارتباط املغرب جبذوره اإلفريقية.

ومثن الشيخ الرباس، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، مضامني اخلطاب املليك السايم، مربزا أنه 
 يشلك مصدر اعزتاز وافتخار لملغاربة ولاكفة الشعوب اإلفريقية اليت تكن جلاللة امللك لك االحرتام والتقدير.

وقال »إن خطاب جاللة امللك جاء جامعا مانعا، ومؤثرا تلقاه الشعب املغريب، وبايق شعوب القارة اإلفريقية، 
 بفرحة ورسور اكملني، ملا تضمنه من حقائق تارخيية تعزت هبا اإلنسانية والشعب املغريب«.

وذكر الشيخ الراباس، باملناسبة، أن األقالمي اجلنوبية لململكة تعيش اليوم، بفضل املسرية اخلرضاء املظفرة 
اليت أبدعها جاللة املغفور له احلسن الثاين، أكرم اهلل مثواه، واليت مكنت اململكة من اسرتجاع أقالميها 

املغتصبة، مسرية تمنوية وتقدما اقتصاديا يف وطن ينعم فيه أبناؤه باألمن والسمل واالستقرار بقيادة أمري 
 املؤمنني صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس.

وأضاف أن ختليد ذكرى املسرية اخلرضاء ليس فقط حلظة رمزية الستحضار الذاكرة والتارخي، بل هو رسالة 
نبيلة ومسؤولية جسمية إلبراز الزتام املغاربة بالدفاع عن قضايامه الوطنية العادلة، وملواصلة مسرية البناء 

 والتشييد والمناء ومتطلبات التحديث واإلصالح عىل املستويني الوطين والقاري.
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املغرب/السنغال/خطاب مليك

صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس الزعمي اإلفرييق الذي سيضع القارة عىل الطريق الصحيح 
)خبري سنغايل(

داكر 7 نونرب 2016 )ومع(  قال بوبكر سيي، الباحث يف اهلجرة الدولية، إن صاحب اجلاللة امللك دمحم 
 السادس ميثل الزعمي اإلفرييق الذي سيضع القارة عىل الطريق الصحيح.

وأضاف سيي، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، تعليقا عىل اخلطاب التارخيي الذي ألقاه صاحب 
اجلاللة من العامصة السنغالية )داكر(، مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء املظفرة، أن »جاللة امللك 

 جيسد صورة الزعمي اإلفرييق الذي سيضع القارة عىل الطريق الصحيح، والذي سيعيد األمل إلفريقيا«.

وأشار سيي، يف تعليقه عىل قرار جاللة امللك إلقاء هذا اخلطاب التقليدي من داكر، إىل أن هذه املبادرة تدل 
 عىل »تعلق جاللة امللك بالقارة اإلفريقية«.

وقال: »اسمتعنا إىل خطاب يمن عن رؤية وحمفز عىل تغيري االسرتاتيجيات يف إفريقيا عشية املؤمتر ال22 
 لألطراف يف االتفاقية- اإلطار لألمم املتحدة حول التغريات املناخية )كوب 22(.

وذكر بوبكر سيي ، رئيس املنمظة غري احلكومية )آفاق من غري حدود( أيضا، أن »هذا اخلطاب هو جزء من 
دينامية، ودعوة للوحدة ملواجهة التحديات وقضايا العرص، وال سميا من حيث مرونة االقتصادات اإلفريقية 

 واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية للقارة«.

واعترب سيي، أن املغرب بلد يكتيس أمهية كبرية يف مسلسل التمنية االجمتاعية واالقتصادية إلفريقيا، مشريا 
إىل أن اخلطاب املليك يكرس الزعامة الطبيعية لصاحب اجلاللة يف هذه القارة اليت تشلك هدفا للعديد من 

 األمطاع.

وأكد أيضا أن إفريقيا أضاعت الوقت الكثري يف االنقسامات والرصاعات الداخلية اليت تعيق تطورها، مضيفا 
أنه »آن اآلوان ملواجهة املامرسات غري العقالنية من أجل اختاذ مبادرات مجاعية وتبين رؤية اسرتاتيجية 

 والقدرة عىل التحرك لنكون يف مستوى التحديات«.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم من داكر اسهتدف تعبئة املواطن اإلفرييق لصاحل دمع املوقف املغريب 
فميا خيص الوحدة الرتابية لململكة )أاكدميي(

الداخلة/7 نونرب 2016/ومع/ قال السيد عبد الفتاح الفاحتي، الباحث األاكدميي املتخصص يف قضية 
الصحراء والشؤون املغاربية، إن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء 

أمس األحد، إىل األمة من العامصة السنغالية )داكر(، اسهتدف تعبئة املواطن اإلفرييق لصاحل دمع املوقف 
 املغريب فميا خيص الوحدة الرتابية لململكة.
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وأبرز السيد الفاحتي، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب املليك السايم املتفرد »اكن 
وفيا ملوضوع إفريقيا، إن مل نقل اكن احتفاء بإفريقيا ويه حتتضن مقة املناخ يف مراكش، وتعيش عىل 

وقع انطالقة مغربية لتعاون ممثر مع لك دول إفريقيا بالنظر إىل النجاح احملقق يف اجلولة امللكية إىل رشق 
 إفريقيا«.

وأضاف املتخصص يف قضية الصحراء والشؤون املغاربية أن التوجهيات السامية جلاللة امللك تعترب إشارة 
دالة عىل مدى العناية اخلاصة اليت بات يولهيا املغرب إىل افريقيا اقتصاديا وسياسيا، عناية ستمشل اكمل 

 إفريقيا باستمثار جودة النتاجئ احملققة يف املشاريع االستمثارية يف إفريقيا الغربية.

إن خطاب املسرية اخلرضاء من داكر ، يقول الباحث األاكدميي، اكن تمكلة ملا ورد يف خطاب الذكرى األربعني 
لملسرية اخلرضاء اسهتدف تقوية اجلهبة الداخلية وتعبئة بايق إماكنيات الدول لقيادة تدافع ناحج لصاحل 

 املغرب وإفريقيا وبعيدا عن لك املزايدات.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

جاللة امللك أكد يف خطابه السايم من داكر أن التمنية واالستقرار يف األقالمي اجلنوبية لململكة 
أمانة تارخيية ومسؤولية وطنية )رئيس املجلس اجلهوي بالداخلة(

الداخلة/7 نونرب 2016/ومع/ قال السيد اخلطاط ينجا، رئيس املجلس اجلهوي جبهة الداخلة وادي الذهب، إن 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أكد، يف خطابه السايم مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء من 

 العامصة السنغالية )داكر(، أن التمنية واالستقرار يف األقالمي اجلنوبية لململكة أمانة تارخيية ومسؤولية وطنية.

وأضاف السيد اخلطاط ينجا، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لالنباء، أن جاللة امللك شدد، يف خطابه 
السايم، هبذه املناسبة املجيدة، عىل ترسيخ املسار الدميقرايط والتمنوي، وتعزيز السياسة اإلفريقية وذلك من 

 أجل حتصني الوحدة الوطنية والرتابية لململكة.

وأوحض رئيس املجلس اجلهوي أن جاللة امللك دعا امجليع إىل التفاين بالقيام بروح من التعاون والتضامن 
من أجل الوحدة الرتابية لململكة، مؤكدا أن التالمح القوي بني العرش العلوي املجيد واملغاربة قاطبة والقاطنني 

 باألقالمي اجلنوبية لململكة عىل وجه اخلصوص يربره التعلق القوي ألبناء هذه املناطق مبغربيهتم.

وشدد السيد اخلطاط ينجا عىل أن املشاركة املكثقة لساكنة األقالمي اجلنوبية يف خمتلف االستحقاقات 
االنتخابية، واخنراطها بلك حرية ومسؤولية يف تدبري شؤوهنم احمللية، خلري دليل عىل أن ساكنة األقالمي 

اجلنوبية لململكة واعية لك الويع بانمتاهئا إىل أمة واحدة الستمكال الوحدة الرتابية ومجع المشل وحتقيق 
 األمن واالستقرار هبذه املنطقة.

وقال رئيس املجلس اجلهوي إن انطالقة المنوذج التمنوي اجلديد لألقالمي اجلنوبية، واإلعالن عن جيل جديد 
من املشاريع واألوراش التمنوية، وعىل الرمغ من اسمترار املناورات للنيل من الوحدة الرتابية لململكة، فإن 
هذا سوف لن يزيد ساكنة هذه األقالمي اجلنوبية لململكة إال إرصارا وثباتا يف التشبث مبغربية الصحراء 

واالخنراط يف املسار الدميقرايط والتجربة السياسية الرائدة اليت يرعاها جاللة امللك حفظه اهلل باألقالمي 
 اجلنوبية لململكة وتعزيزها باألوراش التمنوية.
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املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك من داكر يعكس اخنراط املغرب يف مرحلة جديدة تروم الهنوض بإفريقيا 
والتعاون جنوب جنوب )السيد اليازيغ(

مراكش 7 نونرب 2016/ومع/ أكد السيد دمحم اليازيغ، أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك 
دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من العامصة السنغالية )داكر(، يعكس اخنراط املغرب يف مرحلة 

 جديدة تروم الهنوض بإفريقيا والتعاون جنوب جنوب.

وقال الاكتب األول السابق حلزب االحتاد االشرتايك للقوات الشعبية، إن »اخلطاب املليك كونه أليق يف داكر 
له مغزى خاص مفاده أن املغرب منخرط يف مرحلة جديدة تريد الهنوض بإفريقيا وتعترب أن التعاون جنوب 

 جنوب، خصوصا عىل املستوى اإلفرييق، هو الذي سيبين إفريقيا«.

وبعدما وصف قرار املغرب بالعودة إىل االحتاد اإلفرييق ب »الجشاع«، أوحض السيد اليازيغ أن هذا القرار 
 سميكن املغرب من اسرتجاع ماكنته عىل مستوى أرسته املؤسسية القارية.

وتابع أن عودة املغرب لالحتاد، الذي ظل يلعب دور »اخلصم« لوحدة املغرب الرتابية، سميكن اململكة يف هذه 
 املرحلة من مواجهة اكفة مناورات أعداد الوحدة الرتابية لململكة.

عىل املستوى الداخيل، أشار السيد اليازيغ إىل أن اخلطاب املليك أكد عىل ما هو مطلوب من احلكومة 
املقبلة، مضيفا أن اخلطاب شدد عىل أن أمهية هذه احلكومة ال تمكن يف عدد مساندهيا ولكن يف براجمها 

وخمططاهتا واختياراهتا وأولوياهتا ملعاجلة خمتلف املشالك املطروحة عىل البالد يف اكفة املجاالت االقتصادية 
 واالجمتاعية والثقافية.

بلجياك/إفريقيا/خطاب مليك/إعالم

وسائل اإلعالم البلجيكية تسلط الضوء عىل اخلطاب التارخيي الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة 
من داكر

بروكسل 7/نونرب/2016/ومع/ سلطت وسائل اإلعالم البلجيكية، اليوم اإلثنني، الضوء عىل اخلطاب التارخيي 
 الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة من داكر مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء.

وأبرزت القناتان التلفزيتان البلجيكيتان )إر يت يب إف( و)إر يت إل( مقتطفات من اخلطاب املليك حول البعد 
 اإلفرييق والسياسة اخلارجية لململكة ورمزية هذا احلدث.

وتناولت واكلة األنباء البلجيكية وجريدة )الليرب بلجيك( املوضوع من زاوية عودة اململكة إىل األرسة املؤسسية 
 اإلفريقية، والسياسة اليت تهنجها اجتاه القارة.
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وبعدما ذكرت بالزيارات اليت يقوم هبا بشلك منتظم صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل البلدان 
اإلفريقية، أبرزت الصحافة البلجيكية االهمتام اخلاص الذي يوليه جاللته لتمنية الرشاكة اليت تعود بالنفع عىل 

 املغرب ورشاكئه األفارقة.

وأكد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، يف خطابه أن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، ليست قرارا تكتيكيا، 
 وإمنا هو قرار منطيق جاء بعد تفكري معيق.

وشدد اخلطاب املليك عىل أنه »عندما خنرب بعودتنا، فنحن ال نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع«، 
موحضا أن »املغرب راجع إىل ماكنه الطبييع، كيفام اكن احلال، ويتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده 

 داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية.«

إسبانيا/املغرب/إفريقيا/خطاب مليك

جاللة امللك يؤكد يف خطاب من دااكر عىل البعد اإلفرييق لملغرب )إيف(

مدريد 07/11/2016 )ومع(, ذكرت واكلة األنباء اإلسبانية )إيف( أن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس »أكد 
عىل البعد اإلفرييق لملغرب« يف خطابه الذي وجهه أمس األحد مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء، ألول مرة 

 من خارج اململكة، من العامصة السنغالية دااكر.
وأوحضت )إيف( أن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أكد عىل أن السياسة اإلفريقية لملغرب، لن تقترص 
بعد اليوم عىل غرب القارة، املنطقة الفرنكوفونية اليت مجتعها باململكة عالقات تارخيية، وإمنا ستمشل أيضا 

 مناطق أخرى من هذه القارة.

وأضافت أن جاللة امللك، الذي قام يف السنني األخرية بعدة جوالت يف إفريقيا رافقه فهيا عدد من رجال 
األمعال، أكد عىل أن »املغرب اليوم يعد قوة إقلميية وازنة، وحيظى بالتقدير واملصداقية، ليس فقط لدى قادة 

 الدول اإلفريقية، وإمنا أيضا عند شعوهبا«.

وتابعت الواكلة اإلسبانية أن جاللة امللك وضع عودة املغرب إىل االحتاد االفرييق يف هذا السياق، مشدد عىل 
 أن هذه العودة »لن تغري شيائ من مواقفنا الثابتة، خبصوص مغربية الصحراء«.

وذكرت، من جهة أخرى، بتجديد جاللة امللك يف خطاب أمس مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء التأكيد عىل 
 األمهية الكربى اليت يولهيا املغرب إلفريقيا.

وخلصت )إيف( إىل أن جاللته أكد عىل أن السياسة االفريقية لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية 
 والوسىط، وإمنا ستحرص عىل أن يكون هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا.
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املغرب /املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/ أصداء

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء سيدخل تارخي اخلطب امللكية بامس »خطاب 
داكر/إفريقيا« )خبري(

وجدة / 7 نونرب 2016 /ومع/ أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث االجمتاعية بوجدة مسري بودينار أن اخلطاب 
 املليك مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء، سيدخل تارخي اخلطب امللكية بامس »خطاب داكر/إفريقيا«.

وأوحض السيد بودينار، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس من العامصة السنغالية )داكر( مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء، حيمل رسائل 

 قوية موجهة أوال إلفريقيا ومن خالهلا للعامل وقواه الكربى اليت تراقب التطورات السياسية واالقتصادية للقارة.

وأضاف أن املضمون األول لتلك الرسالة اكن رمزيا بإلقاء اخلطاب وبثه من داكر، تأكيدا عىل أن اململكة 
يف إفريقيا ليس من خالل مقتضيات وخطط املستقبل حفسب، بل استنادا إىل رشعية الواقع املمتدة يف 

املايض بروابط املغرب الروحية والثقافية العميقة مبحيطه اإلفرييق، الذي يشلك معقه االسرتاتيجي وامتداده 
 احلضاري التارخيي .

وجسل أن الرسالة الثانية تمتثل يف أن »ال أحد بإماكنه احلد من الدور اإلقليمي لملغرب أو حمارصته، وأنه 
قادر متاما عىل التصدي ملناورات خصوم وحدته الرتابية، وحمارصة األطروحة االنفصالية من قلب إفريقيا، 

 وعرب حضوره القاري الفعيل، ومن خالل أصدقائه الذين ميثلون األغلبية من بني دول القارة ».

حسب اخلبري- إىل أن املغرب ال حيتاج إىل إذن من أي جهة  ويف هذا السياق، أشار جاللة امللك بوضوح - 
 ليستعيد ماكنه الطبييع يف اإلطار املؤسيس القاري.

أما الرسالة الثالثة ، يقول السيد بودينار ، فهي موجهة إىل »الداخل املغريب بالتأكيد عىل قوة مركز القضية 
الوطنية ووحدة املغاربة، وخاصة يف األقالمي اجلنوبية حوهلا، وأن ترسيخ املسار الدميقرايط والتمنوي، وتعزيز 

 السياسة اإلفريقية لململكة ، يسامهان يف حتصني الوحدة الوطنية والرتابية لبالدنا«.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

سياسة جاللة امللك فهيا مزيد من االنفتاح عىل إفريقيا واسرتجاع ملاكنة املغرب يف القارة)السيد 
ابن كريان(

الرباط/7 نونرب 2016/ومع/ قال األمني العام حلزب العدالة والتمنية، السيد عبد اإلله ابن كريان، اليوم االثنني 
بالرباط، إن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس يهنج سياسة فهيا مزيد من االنفتاح عىل إفريقيا، واسرتجاع 

 لملاكنة املمزية اليت حيتلها املغرب كدولة عريقة يف القارة.

وأضاف السيد ابن كريان، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، مبناسبة اخلطاب السايم الذي وجهه 
جاللة امللك، مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، أمس األحد من العامصة السنغالية )داكر(، أن »إشعاع 

املغرب امتد لقرون يف نصف إفريقيا عىل األقل، لذا توجه جاللة امللك إىل العديد من املناطق يف إفريقيا 
 ليسرتجع املغرب ماكنته ال من باب اهلمينة ولكن لملسامهة يف تمنية إفريقيا وحماربة التطرف واإلرهاب«.
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ومثن األمني العام للحزب السياسة اخلارجية لملغرب، واصفا إياها بأهنا سياسة طابعها االسمترارية وال 

 تتبدل مع احلكومات، سواء تعلق األمر بقضية األقالمي اجلنوبية لململكة أو العالقات مع أوروبا أو إفريقيا.

وقال السيد ابن كريان إن المنوذج املغريب القامئ عىل عدم اإلقصاء والسمل االجمتايع واالستقرار والتمنية 
 يتطلع إليه امجليع يف العامل وليس فقط يف إفريقيا، من أجل فهم خصوصيته.

وأبرز األمني العام، يف هذا الصدد، التقدير الكبري الذي حيظى به جاللة امللك يف إفريقيا، »بدليل الرتحاب 
الذي حيظى به جاللة امللك أيمنا حل وارحتل يف هذه القارة«، مؤكدا أن »رجوع املغرب ملاكنته الطبيعية يف 

 إفريقيا خطوة يف االجتاه الصحيح«.

وخبصوص تشكيل احلكومة املقبلة، قال السيد ابن كريان إن اخلطاب املليك السايم حتدث عن مجموعة من 
القمي اإلجيابية اليت جيب أن حتمك باألساس تشكيل احلكومة، مؤكدا عىل حرصه عىل االلزتام بقوة هبذه القمي 
يف مسار تشكيل احلكومة وعىل الدور األسايس جلاللة امللك يف هذا الشأن ألنه هو من يعني الوزراء باقرتاح 

 من رئيس احلكومة.

املغرب /املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/ أصداء

اخلطاب املليك يعد تعزيزا لملسار الذي دخل فيه املغرب يف عالقته مع إفريقيا )جاميع(

وجدة/ 7 نونرب 2016/ ومع/ قال خالد الشيات، أستاذ العالقات الدولية جبامعة دمحم األول بوجدة، إن اخلطاب 
املليك السايم مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء يعد تعزيزا لملسار الذي دخل فيه املغرب يف عالقته 

 مع القارة اإلفريقية.
وأضاف الشيات، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن خطاب جاللة امللك تضمن بعدا اسرتاتيجيا عاما 

 خاطب إفريقيا، القارة الواعدة، باعتبارها فضاء حضاريا ينيمت إليه املغرب.

وأكد األستاذ اجلاميع، يف هذا الصدد، أن املغرب يعد منوذجا حيتذى وقابال للتأثري يف بايق البلدان 
اإلفريقية، عىل اعتبار أنه يتوىخ الدميقراطية والتمنية، الفتا إىل أن املغرب يعزز املسار الذي ينهتجه يف 

جنوب، وفق رشاكة متاكملة وندية ويف إطار الرحب  عالقاته اإلفريقية والذي يدخل يف إطار التعاون جنوب - 
 املتبادل.

ومل تفت األستاذ الشيات اإلشارة إىل أن اخلطاب املليك أكد أن تشكيل احلكومة جيب أن يتجاوز اخلالفات 
الضيقة، مبا يعنيه من تشكيل حكومة متجانسة وقوية ولدهيا رؤى اسرتاتيجية لتعزيز املسار املمتزي الذي دخل 

 فيه املغرب يف عالقته مع إفريقيا.
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املغرب/خطاب/إفريقيا/اصداء

اخلطاب املليك بداكر بعث إشارات واحضة خبصوص البعد االسرتاتيجي لالقالمي اجلنوبية 
بالنسبة للعالقة مع البلدان االفريقية )رئيس جهة لكممي واد نون(

لكممي 7 نونرب 2016/ومع/ قال رئيس جهة لكممي واد نون السيد عبدالرحمي بنبوعيدة، إن اخلطاب املليك 
الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من العامصة السنغالية داكر، 
بعث رسائل وإشارات واحضة تفيد بأن األقالمي اجلنوبية تكتيس بعدا اسرتاتيجيا بالنسبة للعالقة مع البلدان 

 االفريقية.

وأبرز السيد بنبوعيدة، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، يف تعليق عىل مضامني اخلطاب املليك 
مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، أن جاللة امللك يدرك جيدا بأن األقالمي اجلنوبية جيب أن تكون منوذجا 

سياسيا واقتصاديا، وأن تكون جرس عبور اقتصادي لململكة حنو إفريقيا، وموقعا اسرتاتيجيا للربط القاري 
 بني املغرب وافريقيا.

وأكد رئيس اجلهة، وهو أستاذ بلكية احلقوق مبراكش ومدير خمترب األحباث والدراسات اجلنائية واحلاكمة 
األمنية بنفس اللكية، أن هذا المنوذج التمنوي اجلديد سيحقق تقدما كبريا حلل قضية الصحراء، وربط املغرب 

 بعمقه االسرتاتيجي اإلفرييق، داعيا الفاعلني السياسيني باألقالمي اجلنوبية اىل التقاط هذه اإلشارات.

وبعدما أبرز أن جاللة امللك حث يف خطابه السايم، عىل أن األقالمي اجلنوبية تتوفر عىل إماكنات تؤهلا لتكون 
قطبا تمنويا مندجما، أكد رئيس اجلهة أن هذه األقالمي تتوفر بالفعل عىل لك املقومات االقتصادية لتكون 

 منوذجا اقتصاديا حيتذى به.

وجسل أن جاللة امللك شدد عىل أن االقالمي اجلنوبية ميكن أن تضطلع بدور أسايس يف عالقة املغرب بالبلدان 
اإلفريقية باعتبارها تشلك جرس عبور حنو العمق االفرييق، مستحرضا دعوة جاللة امللك للحكومة املقبلة، اىل 

 أن تكون حكومة قوية ومنجسمة ومنفتحة عىل معقها االفرييق.

وخبصوص عودة املغرب اىل املنتظم االفرييق، أكد السيد بنبوعيدة أن القارة االفريقية تيع جيدا دور وجحم 
املغرب سواء من حيث القيادة السامية جلاللة امللك أو من حيث المنوذج الذي متثله كمنوذج لالستقرار، إضافة 

اىل موقع املغرب االسرتاتيجي وقربه من أوروبا الذي يؤهله ليكون فاعال اساسيا يف عالقة أوروبا بافريقيا 
 وغريها من الدول.

وخلص إىل أنه عىل االحتاد االفرييق أن يدرك بأن قبوله انضامم جهبة »البوليساريو« إىل هذه املؤسسة 
االفريقية اكن يف سياقات تارخيية وسياسية مل تعد موجودة اليوم  ألن املستقبل يقوم عىل التكتالت القوية ال 

 عىل تفتيت وترشذم الدول.

املغرب/ السنغال/ افريقيا/ خطاب مليك/اصداء

اخلطاب املليك من داكر يعزز ماكنة افريقيا كأولوية اسرتاتيجية بالنسبة لملغرب )مسؤول(
مراكش 7 نونرب 2016 )ومع( أكد املدير العام لملعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية السيد دمحم توفيق 

ملني ، اليوم االثنني مبراكش ، أن اخلطاب املليك ، الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس ،  مساء 
أمس األحد من داكر مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، يعزز ماكنة القارة االفريقية باعتبارها أولوية 

 اسرتاتيجية بالنسبة لملغرب.
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وأوحض السيد ملني يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب التارخيي لصاحب اجلاللة امللك 
دمحم السادس، الذي وجهه إىل األمة من العامصة السنغالية )داكر(، يؤكد أن املغرب يرتبط ارتباطا وثيقا 

 بافريقيا  »كعمق اسرتاتيجي« بالنظر للتحديات املشرتكة واملتقامسة مع مجموع بلدان القارة .

وقال املدير العام لملعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية إن دول القارة االفريقية مطالبة برفع عدة رهانات 
خاصة يف املجاالت االقتصادية واألمنية والسياسية والبيئية وفق مقاربة تشاركية ، مشريا إىل أن املغرب ، 

 بفضل جتربته ، ميكنه أن يسامه يف تمنية عدة بلدان افريقية يف مجموعة من القطاعات.

حق رشيع  ليست أمرا ظرفيا« ، ولكن »  وأضاف ، يف هذا الصدد ، أن عودة املغرب إىل االحتاد االفرييق » 
"» أخذا بعني االعتبار أن اململكة تعترب أحد مؤسيس منمظة الوحدة االفريقية .

وأبرز أمهية تظافر اجلهود بالنسبة الفريقيا من أجل رفع التحديات التمنوية والتعاون ، مشريا إىل أن »افريقيا 
 املوحدة واملتضامنة ميكهنا رفع صوهتا عىل املستوى الدويل«.

املغرب/جهات/خطاب مليك/اصداء

خطاب جاللة امللك من داكر مفخرة كبرية إلفريقيا واألفارقة )الاكتب العام مجلعية املهاجرين 
بالعيون(

العيون 7 نونرب 2016/ومع/ قال الاكتب العام مجلعية املهاجرين بالعيون الشيخ سيدي ملني دياكييت إن »خطاب 
جاللة امللك دمحم السادس من العامصة السنغالية داكر، املوجه مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء مفخرة 

 كبرية إلفريقيا واألفارقة«.

وأضاف الشيخ سيدي ملني دياكييت، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء تعليقا عىل مضامني اخلطاب 
املليك، أن »خطاب جاللة امللك سيظل منقوشا يف التارخي لكونه أول خطاب مليك موجه اىل األمة من خارج 

 اململكة املغربية وحتديدا من العامصة السنغالية داكر«.

وبعدما سلط الضوء عىل مضامني اخلطاب املليك وما محله من رسائل وإشارات قوية، أشار إىل االلزتام 
املتواصل لملغرب، بقيادة صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، للدفاع عن القضايا اإلفريقية، مربزا أن 

 الشعوب اإلفريقية تعلق آماال كبرية عىل عودة املغرب ملاكنه الطبييع داخل االحتاد اإلفرييق.

ونوه السيد دياكييت، وهو مواطن سينغايل مقمي بالعيون، بالزيارات امللكية للدول اإلفريقية، ومبا ختلفه من  
 صدى طيب يف نفوس الشعوب اإلفريقية،اليت تكن احلب والتقدير جلاللة امللك دمحم السادس واململكة املغربية.

مكا أشاد الاكتب العام مجلعية املهاجرين يف العيون، باملناسبة، باملبادرات اإلنسانية املتواصلة جلاللة امللك 
"»ملساعدة الدول والشعوب اإلفريقية.«
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املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

خطاب جاللة امللك من داكر أبرز االنفتاح املغريب عىل إفريقيا خكيار اسرتاتيجي لململكة 
)أاكدميي(

فاس 7 نونرب 2016 /ومع/ اعترب مدير خمترب الدراسات الدولية حول إدارة األزمات األستاذ إدريس الكريين، 
أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من 

العامصة السنغالية )داكر(، مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء، محل مجموعة من الدالالت أقواها إبراز جاللته 
 االنفتاح املغريب عىل إفريقيا خكيار اسرتاتيجي لململكة.

وقال السيد الكريين وهو أيضا أستاذ القانون العام بلكية احلقوق مبراكش، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب 
لألنباء، إن اخلطاب املليك السايم حييل عىل متانة العالقات اليت مجتع بني املغرب والسنغال عىل املستوى 

السيايس واالقتصادي والرويح، مبا جيعل املغرب »يستحرض املواقف املمتزية لدولة السنغال خبصوص 
 قضية الوحدة الرتابية لململكة«.

وتابع أن جاللة امللك أبرز يف خطابه السايم االنفتاح املغريب عىل إفريقيا خكيار اسرتاتيجي لململكة اليت 
 تسىع جاهدة من أجل الدفع بالقارة المسراء حنو األمام من خالل إعطاء معىن حقييق للتعاون جنوب- جنوب.

وأشار املتحدث إىل أن اخلطاب السايم إىل األمة اكن تواصليا، حيث أطلع صاحب اجلاللة من خالله الشعب 
املغريب عىل حصيلة جولته اإلفريقية احلالية وما تعكسه عىل مستوى الوزن اإلقليمي الذي يضطلع به املغرب 

 داخل حميطه اإلفرييق.

تأشريه عىل عودة  يقول األستاذ لكريين –  ومن بني العنارص القوية يف خطاب املسرية اخلرضاء بداكر - 
اململكة لالحتاد اإلفرييق، »كعودة ال بد مهنا من أجل تعضيد بلدان القارة وتقوية صوهتا يف احملافل الدولية«، 

 مضيفا أن الراحب من هذه العودة يه إفريقيا اليت تراهن عىل ذلك.

وعىل صعيد آخر، أشار إىل أن جاللة امللك دمحم السادس وجه رسائل قوية إىل البيت الداخيل املغريب 
بدعوة احلكومة املقبلة إىل الرتفع عن احلسابات السياسية الضيقة وهدر الزمن السيايس من أجل العمل خدمة 

 لوطن يتطلع إىل أفق أفضل.

فرنسا/املغرب/خطاب مليك/ردود

خطاب جاللة امللك بداكر يستند اىل رشعية تارخيية لعمق اسرتاتيجي لملغرب بافريقيا )حملل 
سيايس(

باريس 7 نونرب 2016 )ومع( اعترب عبد الرحمي حافظي أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم 
السادس مساء االحد من داكر، مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، يستند اىل رشعية تارخيية لعمق 

 اسرتاتيجي لملغرب بافريقيا.

فرانس 2  اسالم« عىل القناة الفرنسية العمومية )  وأكد احلافظي وهو أيضا منتج ومنشط الربناجم الثقايف » 
(يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء ، ان هذا اخلطاب يعكس رؤية عىل املدى البعيد لعودة املغرب اىل 
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االحتاد االفرييق ، مذكرا بأن جاللة امللك شدد عىل التشبث وعدم التنازل عن أسس اململكة  ويف مقدمهتا 
 وحدهتا الرتابية من اجل العودة اىل االرسة املؤسسية االفريقية.

وأضاف احلافظي أن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس اعمتد يف خطابه، مقاربة جديدة يف جمال 
 التواصل مع شعبه، مفرسا معاين ورمزية زياراته الفريقيا .

واكد أن جاللة امللك سطر خارطة طريق جديدة، بمتديد اسرتاتيجية العمق التارخيي مع افريقيا، لتمشل 
 البلدان االجنلوفونية للقارة.

وجسل من ناحية أخرى ان توجيه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس خلطابه من داكر ، وهو أمر غري 
 مسبوق ، يربهن عىل جودة العالقات بني املغرب والسينغال عىل الصعيد السيايس والتارخيي والرويح.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك من داكر مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء »قوي وواحض 
وتارخيي« )السيد ساجد(

الرباط 7 نونرب 2016 /ومع/ قال األمني العام حلزب االحتاد الدستوري، السيد دمحم ساجد، إن اخلطاب 
السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أمس األحد من العامصة السنغالية )داكر( ، مبناسبة 

قوي وواحض وتارخيي« .  الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء » 

يعد خطابا تارخييا  وأوحض السيد ساجد ، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن خطاب جاللة امللك » 
إشارة قوية  وواحضا وقويا سواء تعلق األمر مبضمونه أو باملوقع الذي وجهه جاللته منه«، مشريا إىل أنه » 

 عىل ارتباط املغرب بالقارة اإلفريقية ومبشالكها«.

وأضاف أن خطاب جاللة امللك محل أيضا توجهيات واحضة بالنسبة لألطراف اليت ستتحمل مسؤولية تدبري 
الشأن احلكويم، وذلك من أجل مواجهة اكفة التحديات اليت تواجه املغرب وحتقيق انتظارات املواطنني بعيدا 

 عن احلسابات السياسوية واحلزبية الضيقة.

وأبرز األمني العام حلزب االحتاد الدستوري أن هذه التحديات "جيب أن تكون مضن أي برناجم حكويم بغض 
 النظر عن األحزاب املشلكة للحكومة، باإلضافة إىل استحضار املصلحة العامة ليك تكون فوق أي اعتبار".

أن املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة. غري أن احلكومة  واكن جاللة امللك قد أكد يف خطابه السايم » 
املقبلة، ال ينبيغ أن تكون مسألة حسابية، تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية، وكأن 

األمر يتعلق بتقسمي غنمية انتخابية. بل احلكومة يه برناجم واحض، وأولويات حمددة، للقضايا الداخلية 
واخلارجية، وعىل رأهسا إفريقيا. حكومة قادرة عىل جتاوز الصعوبات اليت خلفهتا السنوات املاضية، يف ما 

 خيص الوفاء بالزتامات املغرب مع رشاكئه«.
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اهلند /املغرب/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك التارخيي من داكر يعكس األمهية الكربى اليت يولهيا املغرب للقارة اإلفريقية 
)خبري هندي(

نيودهلي 7 نونرب 2016/ومع/ قال اخلبري اهلندي يف الشؤون اإلفريقية، سوريش كومار، اليوم االثنني، إن 
اخلطاب التارخيي، الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أمس األحد مبناسبة الذكرى الـ 41 

لملسرية اخلرضاء من العامصة السينغالية داكر، يعكس جبالء األمهية الكربى اليت ما فتئ املغرب يولهيا 
 للقارة اإلفريقية.

وأوحض كومار، يف ترصحي خص به واكلة املغرب العريب لألنباء بنيودهلي، أن خطاب جاللة امللك يربز االرتباط 
املتني لملغرب بعمقه اإلفرييق، وسعيه الدامئ حنو إرساء »اسرتاتيجية متعددة القطاعات اهلدف مهنا بناء 

 رشااكت متضامنة بني البلدان اإلفريقية لفائدة تمنية القارة«.

وأضاف اخلبري اهلندي أن اخلطاب املليك أكد بوضوح عىل التوجه اإلفرييق االسرتاتيجي لملغرب، ورغبته 
القوية يف إضفاء دينامية جديدة عىل عالقاته االقتصادية والسياسية مع بلدان القارة المسراء، »ملا متثله هذه 

 القارة من وزن سيايس وما تتوفر هيلع من طاقات اقتصادية ومؤهالت اسرتاتيجية«.

وأشار كومار، الذي يعمل أيضا رئيسا لقسم الدراسات اإلفريقية جبامعة نيودهلي، إىل أن اخلطاب املليك 
اعترب أن السياسة اإلفريقية لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، وإمنا ستحرص عىل أن 

 يكون هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا.

وخلص اخلبري اهلندي إىل أن خطاب جاللة امللك أكد، مرة أخرى، عىل الدور الذي تضطلع به اململكة يف دمع 
 التقارب بني خمتلف دول القارة اإلفريقية وتوحيد جهودها ملواجهة حتديات التمنية.

املغرب/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك من داكر يربز اخنراط اململكة األكيد يف مرشوع مغريب-إفرييق قوامه رشاكة 
»راحب-راحب« )شباط(

الرباط 7 نونرب 2016 )ومع( قال األمني العام حلزب االستقالل السيد محيد شباط أن اخلطاب السايم الذي 
وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من العامصة السنغالية داكر، 

مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء، يربز اخنراط اململكة األكيد يف مرشوع مغريب-إفرييق رشاكة 
قوامه »راحب راحب«.

وأضاف السيد شباط، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، تعليقا عىل مضامني اخلطاب املليك، أن 
األمهية اليت يكتسهيا هذا املرشوع املغريب-اإلفرييق جتسدها الزيارات املتتالية اليت قام هبا جاللة امللك إىل 

عدة دول شقيقة وصديقة، خاصة جولة جاللته األخرية إلفريقيا الرشقية اليت تؤكد البعد اإلفرييق لململكة 
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 ومعق العالقات املغربية-اإلفريقية.

وأبرز أن »هذه يه املرة األوىل اليت يمت فهيا توجيه خطاب مليك من خارج الوطن يف مناسبة غالية عىل لك 
 املغاربة«، ويه اسرتجاع األقالمي اجلنوبية عرب مسرية خرضاء سملية.

وعىل املستوى الداخيل، جسل األمني العام حلزب االستقالل أن اخلطاب املليك وجه رسالة واحضة للك 
األحزاب السياسية مفادها التحيل بالوطنية الصادقة وفسح املجال من أجل تشكيل حكومة قوية ومنجسمة 

 قادرة عىل حل لك اإلشاكالت املطروحة وعىل امليض قدما يف املسار الدميقرايط الذي يهنجه املغرب.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك من داكر أعىط أمهية كبرية لتوسيع جمال العالقات بني املغرب والبلدان اإلفريقية 
)نائب رئيس املعهد املغريب للعالقات الدولية(

الدار البيضاء 07 نونرب 2016/ومع/ أكد السيد عبد احلفيظ ولعلو نائب رئيس املعهد املغريب للعالقات الدولية، 
أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أمس األحد، إىل األمة من العامصة 

 السينغالية داكر، أعىط أمهية كبرية لتوسيع جمال العالقات بني املغرب ولك البلدان اإلفريقية.

وقال السيد ولعلو، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن اخلطاب املليك، مبناسبة ذكرى املسرية 
اخلرضاء، توقف عند الزيارة امللكية األخرية لرشق إفريقيا، وعكس حرص جاللة امللك عىل إعطاء دفعة قوية 

للرشاكة مع لك البلدان اإلفريقية بدون استثناء، مع اإلشارة، يف اآلن ذاته، إىل أن السينغال تربطها مع 
 املغرب عالقات تارخيية واسرتاتيجية.

وحسب السيد ولعلو، فإن زيارة جاللة امللك للك من تزنانيا ورواندا، وزيارة جاللته املرتقبة إلثيوبيا، ستسامه 
يف تقوية مواقف املغرب عىل مستوى القارة اإلفريقية، مكا أهنا تعكس تصممي اململكة عىل العودة إىل االحتاد 

 اإلفرييق من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الرتابية من داخل هذا االحتاد.

وبعدما أشار إىل أن طلب املغرب العودة إىل االحتاد اإلفرييق ستمت دراسته واملصادقة هيلع يف هشر 
يناير املقبل وإىل كون املغرب حيظى بدمع األغلبية الساحقة من بلدان القارة اإلفريقية، قال إن إثيوبيا، اليت 
 سزيورها جاللة امللك قريبا، تضطلع بدور هام يف منطقة رشق إفريقيا لكوهنا حتتضن مقر االحتاد اإلفرييق.

ويف سياق متصل، أبرز أن مؤمتر )كوب 22( مبراكش، سيكون مناسبة مجلع مشل البلدان اإلفريقية، اليت تعاين 
 كثريا من آثار التغريات املناخية.

ويف معرض تطرقه للشأن الوطين يف اخلطاب املليك، أوحض نائب رئيس املعهد املغريب للعالقات الدولية، أن 
جاللة امللك توقف أيضا عند املشاورات املتعلقة بتشكيل احلكومة بعد االنتخابات الترشيعية األخرية، حيث شدد 
 جاللته عىل رضورة تشكيل حكومة قوية ترتكز عىل برناجم واحض وحتدد األوليات، وال ختضع حلسابات ضيقة.
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االحتاد األورويب/الربملان األورويب/خطاب مليك

خطاب جاللة امللك من داكر حيدد مستقبل السياسة اإلفريقية لملغرب )رشيدة دايت(

بروكسل 7/نونرب/2016/ومع/ أكدت النائبة بالربملان األورويب السيدة رشيدة دايت، اليوم اإلثنني، أن اخلطاب 
الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة من داكر مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء 

 يذكر برؤية وأمهية السياسة اإلفريقية لململكة املغربية.

يف  وأوحضت وزيرة العدل الفرنسية السابقة يف بالغ توصلت واكلة املغرب العريب لألنباء بنخسة منه أنه » 
أكد  مؤمتر إفرييق ال ريب فيه -   الوقت الذي ينطلق فيه اليوم املؤمتر الدويل حول املناخ )كوب 22( مبراكش – 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس أن السياسة اإلفريقية  لملغرب لن تقترص عىل إفريقيا الغربية والوسىط، 

 بل سمتتد عىل مستوى القارة لتمشل مجيع املناطق ».

ستكون مناسبة  وشددت عىل أن القمة اإلفريقية اليت أعلهنا جاللة امللك واليت ستنظم عىل هامش الكوب 22 » 
إلفريقيا للحديث بصوت واحد، ولتصبح فاعال يف التغيري بفضل مبادرة ودمع صاحب اجلاللة امللك دمحم 

وأن ازدهار  تعترب إفريقيا أكرب من جمرد منفذ جتاري »  السادس »، مشرية إىل أنه بالنسبة إىل املغرب » 
 اململكة مرتبط بازدهار جرياهنا ».

ويف هذا السياق، أبرزت السيدة دايت أن املغرب، العضو املؤسس ملنمظة الوحدة اإلفريقية واليت أصبحت يف 
اخنراط اململكة  ما بعد االحتاد اإلفرييق، هيلع العودة إىل ماكنه الطبييع داخل هذه املنمظة، مشرية إىل أن » 

إىل جانب إفريقيا، خاصة يف احلرب عىل اإلرهاب، وقضايا اهلجرة والتغريات املناخية أمر واحض وواقع 
بالنسبة للقارة اإلفريقية والعامل. فاعال رئيسيا »  وأن املغرب أصبح »   مملوس » 

من جهة أخرى، قالت السيدة دايت إنه يف سياق اخلطاب املتبرص لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس » 
يعيط املؤمتر الدويل حول املناخ بعدا جديدا محلاية البيئة، بفضل اتفاق حول املناخ، كوين مستدام وموجه 

 أساسا حنو البلدان اإلفريقية ».

املغرب/خطاب مليك/ردود

توجيه جاللة امللك خلطابه من داكر، »قرار تارخيي يكتيس دالالت رمزية كبرية« )الطاهر 
بنجلون(

باريس 7 نونرب 2016 )ومع( اكد الاكتب املغريب ، الطاهر جبلون ، ان قرار صاحب اجلاللة امللك دمحم 
السادس، توجيه خطابه مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء ، من العامصة السنغالية داكر، هو »قرار 

 تارخيي ويكتيس دالالت رمزية كبرية«.

واضاف يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء ان جاللة امللك حتدث بدقة ورصاحة كبرية، مربزا عىل وجه 
 اخلصوص أمهية ما أثاره جاللته يف ما يتعلق بعودة اململكة اىل االحتاد االفرييق .
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وشدد الطاهر بنجلون عىل انه اذا عاد املغرب اىل االحتاد االفرييق، فيسعود بأمكله، وليس مغربا بدون جزء 
 من ترابه«.

واكد هبذا اخلصوص عىل ان عودة املغرب اىل االحتاد االفرييق جيب ان تمت يف اطار احرتام الوحدة الرتابية 
 لململكة، مضيفا ان سياسة الكريس الفارغ لن تعيط نتاجئ".

وخلص اىل القول ان حضور املغرب داخل االحتاد االفرييق سيتيح »تصحيح وتفنيد ااكذيب خصومنا الذين 
 ما فتوئا يكررون خطابات تمن عن جهل وسوء نية، والدفاع عن عدالة قضيتنا ».

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/ أصداء

اخلطاب املليك مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء يكتيس »محولة رمزية كبرية« )السيد 
بنعبد اهلل(

الرباط 7 نونرب 2016 /ومع/ أكد األمني العام حلزب التقدم واالشرتاكية، السيد نبيل بنعبد اهلل ، أن اخلطاب 
املليك الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس مساء أمس األحد من داكر، مبناسبة الذكرى 41 

 لملسرية اخلرضاء، يكتيس »محولة رمزية كبرية«.

وأوحض السيد بنعبد اهلل، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن األمر يتعلق خبطاب يكتيس محولة 
رمزية كبرية، بالنظر الختيار جاللة امللك للعامصة السنغالية داكر لتوجيه هذا اخلطاب وكذا ملرجعيته املتعلقة 

 باملسرية اخلرضاء، اليت تشلك حلظة كربى لإلمجاع الوطين ووحدة الوطن.

للوحدة الرتابية  لملغرب و«دامعا ثابتا »  صديقا كبريا »  وأضاف السيد بنعبد اهلل أن السنغال اكنت دامئا » 
قويا جدا« لسياسته  لململكة، مربزا أنه بتوجيه جاللة امللك هلذا اخلطاب من داكر، يعيط جاللته بعدا » 

النرية واملبتكرة واحلكمية ».  اإلفريقية » 

وأبرز أن هذا اخلطاب يشلك أيضا عالمة بارزة مضن املبادرات املتعددة اليت أطلقها جاللة امللك من أجل أن 
يستعيد املغرب ماكنته يف الساحة القارية من خالل عودته لالحتاد اإلفرييق، مشددا عىل أن األمر يتعلق حبق 

 مرشوع، مكا أكد عىل ذلك جاللة امللك.

ومن ناحية أخرى، أبرز األمني العام حلزب التقدم واالشرتاكية أن جاللة امللك دعا احلكومة املقبلة إىل االخنراط 
بقوة يف هذا البعد اإلفرييق، مشيدا بإرادة جاللة امللك الرامية إىل جعل مسألة تشكيل حكومة جديدة مضن 

 رؤية برناجمية ومتجانسة تتعاىل عىل احلسابات الضيقة.
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املغرب/إفريقيا/اخلطاب املليك/أصداء

سياسة املغرب اإلفريقية وعودته لإلحتاد اإلفرييق يعززان رحجان مغربية الصحراء )خبري(

الداخلة 7 نونرب 2016 )ومع( قال السيد صربي احلو، احملايم واخلبري يف القانون الدويل واهلجرة وقضية 
 الصحراء، إن سياسة املغرب اإلفريقية وعودته لإلحتاد اإلفرييق يعززان رحجان مغربية الصحراء.

وأكد السيد احلو يف حديث لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن إقدام جاللة امللك عىل توجيه خطاب ذكرى 

املسرية اخلرضاء من داكر، عامصة السنغال، يكتيس داللة ذات مغزى واحض وفلسفة معيقة، تلخص العنوان 
 املجمل للسياسة املغربية اجلديدة يف إفريقيا.

وأوحض اخلبري يف القانون الدويل، أن خطاب جاللة امللك من داكر ليس حمض صدفة، وال يرتبط بظرف 
 السفر، بل هو رسالة ذات محولة سياسية ختزتل املسايع اجلديدة لملغرب جتاه إفريقيا.

وأضاف أن توقيت اخلطاب مرتبط بذكرى املسرية اخلرضاء، اليت ختلد حلدث اسرتجاع املغرب ألقالميه 
الصحراوية، واملاكن هو مدينة داكر، عامصة السنغال، الدولة األفريقية احلليفة والصديقة لملغرب، اليت 

شاركت يف حدث املسرية وساندت املغرب ودافعت عن مغربية الصحراء، مشريا إىل أن السنغال تربطها مع 
 املغرب عالقات متجذرة يف أمعاق التارخي.

وأبرز السيد احلو، أن املغرب يسىع إىل أن جيعل من أقالمي الصحراء قطبا تمنويا مندجما، يعول هيلع كقاعدة 
 و جرس ثابت موجه حنو اجلذور األفريقية.

وأشار إىل وجود رسالة معيقة ميكن استنتاجها من توجيه جاللة امللك خلطاب ذكرى املسرية اخلرضاء من 
 السنغال، تتجىل يف عالقة احلدث بالصحراء، وإدراك املغرب لدور أفريقيا كآلية مساعدة حلل نزاع الصحراء.

وأضاف اخلبري يف القانون الدويل، أن حصة هذه الداللة تعزز قرار املغرب بالعودة اىل اإلحتاد اإلفرييق 
والديناميكية اليت أطلقهتا الدول األفريقية املؤيدة لوحدة املغرب الرتابية ولعودته إىل اإلحتاد اإلفرييق، واملعرب 

 عهنا يف مقة اإلحتاد األفرييق يف كيغايل برواندا، واليت جسدها املغرب بطلب العودة.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

خمطط هتيئة مصايد األخطبوط: »حنن سعداء مبواكبة املغرب للسنغال يف تنفيذ هذا املرشوع« 
)مسؤولة سنغالية(

داكر/ 7 نونرب 2016/ ومع/ أعربت الاكتبة العامة لوزارة الصيد واالقتصاد البحري، السيدة تييك ندياي ديوب، 
عن سعادهتا مبواكبة املغرب للسنغال يف تنفيذ خمطط هتيئة مصايد األخطبوط الذي أرشف صاحب اجلاللة 
 امللك دمحم السادس، مرفوقا بالرئيس السنغايل مايك سال، عىل إطالقه اليوم االثنني بداكر لفائدة السنغال.
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وقالت  ندياي ديوب يف ترصحي للصحافة باملناسبة، »حنن سعداء بقرار جاللة امللك مواكبة السنغال يف 
تنفيذ هذا املرشوع املهم، بالنظر إىل قمية سعر السوق لألخطبوط الذي يتعني احلفاظ هيلع من أجل استغالل 

 مستدام«.

وأضافت أنه يف إطار هذا املرشوع، يتعني المتزي بني جانب البحث وجانب حراسة الصيد البحري عرب تسلمي 
هبة مكونة من 12 قارب مطايط )زودياك(، سمتكن من املسامهة يف مواجهة الصيد غري املرشوع واملساعدة 

 عىل محاية السواحل السنغالية.

 وأوحضت يف هذا الصدد أن املبادرة امللكية سمتكن من حراسة أكرث قربا للسواحل السنغالية.

وأشارت إىل أنه يف ما يتعلق بشق البحث، فيمتحور حول خمطط هتيئة مصايد األخطبوط، مربزة أن  تنفيذ 
هذا النوع من املخططات مبعية خمتلف األطراف املتدخلة يتطلب مواكبة عرب البحث العيمل، منوهة بكون هذا 

 املرشوع سيستفيد من خربة املغرب يف هذا املجال.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

اتفاقية مواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال تربز االهمتام الذي يوليه املغرب 
للقضايا االقتصادية بإفريقيا )وزير االقتصاد واملالية سنغايل(

داكر/ 7 نونرب 2016/ ومع/ أكد وزير االقتصاد واملالية والتخطيط السيد أمادو با، أن االتفاقية اليت وقعها 
املغرب والسنغال، اليوم االثنني بداكر، واملتعلقة بإرساء تدابري متويل من أجل مواكبة الفالحة الصغرى والوسط 

القروي بالسنغال، »تربز االهمتام الذي يوليه املغرب للقضايا االقتصادية بإفريقيا، والسميا قبوله لالندماج 
 املايل«.

وقال السيد أمادو با يف ترصحي للصحافة إن األمر يتعلق ب«اتفاقية إضافية متكن من تعزيز العالقات 
العريقة املمتزية بني املغرب والسنغال« ، موحضا أن األمر يتعلق باتفاق حول المتويل األصغر، والذي سميكن 

مجموعة البنك الشعيب املغربية من »حتسني القروض اليت سمتنح يف جمال المتويل األصغر، والسميا القطاع 
 الفاليح«.

وأضاف »إنه اتفاق مهم وننوه به بالنظر إىل أنه سميكن من ماكحفة الفقر وتوسيع اإلقالع املايل«، متوجها 
 بالشكر لملغرب بامس احلكومة السنغالية من أجل التهسيالت اليت يقدمها للسنغال.

واكن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، ورئيس مجهورية السنغال، مايك سال، ترأسا يف وقت سابق 
اليوم، حفل التوقيع عىل اتفاقيتني تتعلقان بتفعيل برناجم للرشاكة بني املغرب والسنغال يف جمايل الفالحة 

 والصيد البحري.

ويتعلق األمر باتفاقية هتم إرساء تدابري متويل من أجل مواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال، 
 ومذكرة تفامه يف ما خيص حتديد وتنفيذ خمطط لهتيئة مصايد األخطبوط.
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السنغال/ املغرب/ صيد حبري/ تعاون

خمطط هتيئة مصايد األخطبوط لفائدة السنغال سميكن من تدبري أفضل هلذا املنتوج ذي القمية 
املضافة القوية )وزير سنغايل(

داكر/ 7 نونرب 2016/ ومع/ أكد وزير الصيد واالقتصاد البحري السنغايل، معر غيي، أن خمطط هتيئة مصايد 
األخطبوط، الذي أرشف صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مرفوقا بالرئيس السنغايل مايك سال، عىل 

 إطالقه اليوم االثنني بداكر، سميكن من تدبري أفضل هلذا املنتوج البحري ذي القمية املضافة القوية.

وقال غيي يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء باملناسبة إن »هذه الرشاكة سمتكن بالدنا، من دون شك، 
من االستفادة من اخلربة املغربية يف هذا املجال من أجل تطوير واحلفاظ وتمثني فصيلة األخطبوط، املنتوج 

 البحري املهم، الذي يتطلب معرفة مثىل بالكتلة احليوية، وبسلوكها وجحمها وتدبريها«.

وأضاف الوزير أن مذكرة التفامه اليت مت توقيعها بشأن تنفيذ هذا املخطط ستكون موضع تتبع عن كثب مكا 
يريد ذلك جاللة امللك دمحم السادس، والرئيس مايك سال، موحضا أن األمر يتعلق ب«اتفاقية سمتكننا من 

 تطوير املعارف حول هذا املنتوج املوجه للتصدير والذي سريفع أيضا من مداخيل الصيادين التقليديني«.

ويتوىخ خمطط هتيئة مصايد األخطبوط، أساسا، احلفاظ وتمثني فصيلة األخطبوط، وجتديد خمزون هذا 
 املورد، وكذا احلفاظ عىل الوقع السوسيو-اقتصادي هلذه الفصيلة.

بلجياك /إفريقيا/املغرب/خطاب مليك

اختيار داكر يف حد ذاته، انتصار إلفريقيا واألفارقة )خبري(

بروكسل 7/نونرب/2016/ومع/  أكد ادريسا اكنامباي، اخلبري يف القضايا اإلفريقية والباحث يف اجلامعة 
الاكثوليكية دو لوفان أن اختيار صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس لدااكر لتوجيه خطاب املسرية اخلرضاء 

 يشلك يف حد ذاته، باإلضافة إىل الطابع التارخيي لالحتفال، انتصارا إلفريقيا واألفارقة.

ليس هناك أدىن شك بأن جاللة امللك اسرتاتيجي ومدرك للسياسة الدولية، وخاصة  وأكد السيد اكنامباي أنه » 
مشريا إىل أن« جاللة امللك، بإرادته القوية لتوحيد إفريقيا، يؤكد من خالل مبادراته املسمترة أن  اإلفريقية » 

 إفريقيا موحدة وقوية أمر ممكن ».

من مايل إىل غينيا، ومن الغابون إىل رواندا، ومن تانزانيا إىل إثيوبيا، يعمل جاللة امللك جاهدا من  وقال » 
 أجل إخراج القارة من املستنقع وحتقيق الوحدة واألخوة والتمنية االجمتاعية واالقتصادية ».

باختياره لدااكر، بلد ليوبول سيدار  سنغور، املدافع  وقال السيد اكنامباي البلجييك من أصل مايل أنه » 
القوي عىل التوجه اإلفرييق، أكد جاللة  امللك مرة أخرى أن إفريقيا واحدة وفريدة بالنسبة لملغرب »، مشددا 
البلدان اإلفريقية ال جيب أن تتأخر يف استقبال والرتحيب باملغرب داخل االحتاد اإلفرييق، ماكنه  عىل أن » 

 املرشوع، من خالل ترك سياسة التقسمي جانبا ».

وأكد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، يف خطابه أن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق، ليست قرارا تكتيكيا، 
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 وإمنا هو قرار منطيق جاء بعد تفكري معيق.
وشدد اخلطاب املليك عىل أنه »عندما خنرب بعودتنا، فنحن ال نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع«، 

موحضا أن »املغرب راجع إىل ماكنه الطبييع، كيفام اكن احلال، ويتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده 
 داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية.«

السنغال/املغرب/ثقافة

مراديج، مصور امللوك الثالثة

الرباط 7 نونرب 2016/ ومع/ سامه دمحم مراديج، الهشري بامس مصور امللوك الثالثة، بشلك كبري، يف إثراء 
 ذاكرة التصوير الفوتوغرايف اليت ستظل ال حمالة محتل بصمته ألمد طويل.

وبدأ مراديج، الذي ازداد يف 25 دجنرب 1939 بالدار البيضاء، مشواره املهين يف سنة 1956 حني اكن يبلغ 
 من العمر 16 سنة، مكصور متجول بشوارع مسقط رأسه، بائعا صوره بدرمه واحد للقطعة.

وقد مزي رجوع السلطان سيدي دمحم بن يوسف )دمحم اخلامس( من املنىف هذه احلقبة من تارخي املغرب، 
وهو حدث استثنايئ دفع باملصور الشاب إىل االستلهام من امحلاس منقطع النظري الذي اكن يسود البالد 

 آنذاك واملبادرة مبرافقة العاهل املغريب عرب زياراته ملختلف أرجاء اململكة.

ويف عهد جاللة املغفور له احلسن الثاين، طيب اهلل ثراه، قام مراديج بتخليد األحداث البارزة ألوراش بناء 
رصح املغرب املعارص بقيادة امللك الراحل، مكا صور معظم الخشصيات اليت سامهت يف احلياة السياسية 

 املغربية وكذا الفنانني والرياضيني.

ويف سنة 1959، قام مراديج بقضاء فرتة تدريبية بباريس، دامت ستة أهشر لدى »كيستون«، ويه واكلة 
 تصوير ذائعة الصيت عىل الصعيد العاملي، حيث التقط صورا ملشاهري العرص الفرنسيني.

مكا معد، عند عودته إىل الدار البيضاء، إىل املسامهة مكصور مستقل يف عدة جرائد عارضا علهيا صوره 
 األوىل باألبيض واألسود.

و. م. ت. س »، أول واكلة مغربية متخصصة يف التصوير  ويف سنة 1961، سينشئ املصور الصاعد » 
 الصحيف.

وأكسب هذا املسار االستثنايئ الفنان املصور دمحم مراديج ، الرجل العصايم، احرتام الناس، حيث أصبح 
رمزا للتصوير الصحيف يف بلده وشاهدا ممتزيا عىل األحداث التارخيية الوطنية والدولية البارزة. وحاز 

مراديج، خالل مسريته املهنية، العديد من اجلوائز تكرميا ملَعارضه، مكا مت توشيحه بأومسة من طرف العديد 
من رؤساء الدول وامللوك، مبن فهيم املغفور له احلسن الثاين وجاك شرياك وخوان اكرلوس. ويف سنة 2006، 

 وتكرميا لجسله احلافل، وحش من طرف جاللة امللك دمحم السادس.

وملراديج الذي واكب بالصورة االنطالقة اجلديدة اليت يعرفها املغرب عىل املستويات السياسية واالقتصادية 
 والثقافية واالجمتاعية، العديد من اإلصدارات السميا كتاب عن املسرية اخلرضاء العظمية.

فوتوگرافيك جورنال »، سنة 2014، ب »  واكن هلذا املصور االستثنايئ، الذي وصفته املجلة اللندنية الراقية » 



64

دينصور التصوير املغريب«، السبق واحلظوة يف جماله، حيث أخذ صورا ذات قمية فنية وتارخيية عالية أكيدة، 
 لتسعة رؤساء أمريكيني من بيهنم جون كينيدي، وستة رؤساء فرنسيني ومهنم دو كول.

مكا أخذ مراديج، الذي جاب العامل، صور عرشات امللوك ورؤساء الدول األفارقة واألوروبيني واآلسيويني، إىل 
 جانب مائت الخشصيات من خمتلف اآلفاق: وطنيون مغاربة، نساء ورجال من عامل الثقافة والفن والرياضة.

وبعد حوايل ستني سنة من العطاء، ال زال الفنان دمحم مراديج يواصل حىت اليوم معله الدؤوب بوصفه »عني 
 املغرب« مكا لقبته األسبوعية الفرنسية »جون أفريك«.

مكا نرش سنة 2009، كتابه »مراديج، 50 سنة من التصوير«، الذي ميكن اعتباره قصة مصورة حقيقية، عرف 
 من خالله ومن خالهلا باملغرب املعارص.

امللوك الثالثة، التارخي عرب الصورة  ويف كتابه » 

املغرب/السينغال/خطاب/ردود فعل

خطاب جاللة امللك من داكر تأكيد لعالقات األخوة والتضامن بني املغرب والسينغال )رئيس مركز 
مغريب برازييل(

برازيليا/07 نونرب 2016/ومع/ أكد رئيس املركز املغريب الربازييل للخدمات التجارية والسياحية والثقافية 
والرياضية بساو باولو، أمحد السفياين، أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل 

األمة من داكر مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء، تأكيد لعالقات األخوة والتضامن بني املغرب 
 والسينغال.

وقال السيد السفياين، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن اخلطاب املليك جاء مبثابة »تأكيد لعالقات 
 االخوة والتضامن ووحدة املصري بني البلدين«.

وأبرز رئيس املركز املغريب الربازييل للخدمات التجارية والسياحية والثقافية والرياضية أن املغرب والسينغال 
 بلدان متالمحان ومنجسامن ويشلكان امتدادا طبيعيا لبعضهام، وحيرتمان خصوصيات بعضهام البعض.

وأضاف أن جاللة امللك افتتح خطابه السايم بالتذكري بأسباب اختياره توجيه خطاب الذكرى ال 41 لملسرية 
اخلرضاء من العامصة السينغالية داكر، مكا أشاد جاللته باملوقف التارخيي والتضامين مجلهورية السينغال 

 حني أعلن املغرب خروجه من منمظة الوحدة اإلفريقية، سنة 1984.

وأشار إىل أن جاللة امللك أكد عىل عدد من اخلصائص اليت متزي مجهورية السينغال الشقيقة اعتبارا ملاكنهتا 
 ماكنهتا يف قلب القارة اإلفريقية ومعقها التارخيي، فضال عن منوذجها االقتصادي المطوح.

واعترب السيد السفياين، عضو اهليئة املغربية للوحدة الوطنية، يف هذا الصدد، أن عودة املغرب اىل كنف 
أرسته اإلفريقية تشلك رضورة من أجل التعاون وإمساع صوت القارة يف احملافل الدولية، مربزا أن »االحتاد 

 االفرييق ال ميكن له ان يقبل جبمهوريات ومهية و ال حبراكت المترد اإلرهابية«.
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السينغال/املغرب/نقل/تعاون/ردود

حنو إرساء رشاكة ممثرة بني رشكة اخلطوط امللكية املغربية واخلطوط السينغالية )وزيرة 
سينغالية(

داكر/07 نونرب 2016/ومع/ أكدت وزيرة السياحة والنقل اجلوي السنغالية، السيدة مميونة ندويي سيك، أن 
احملادثات قصد إرساء رشاكة ممثرة بني رشكة اخلطوط امللكية املغربية، ورشكة اخلطوط السنغالية، جارية 

 وسيمت ترسيع وتريهتا، مشرية إىل أن الرشكتني تعهدتا بامليض قدما يف هذا االجتاه.

وقالت الوزيرة السينغالية يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، »حنن ملزتمون بالعمل وامليض قدما يف 
تعاوننا وفقا للتوجهيات السامية جلاللة امللك دمحم السادس وخفامة الرئيس مايك سال إلجراء حمادثات من 
أجل إرساء رشاكة بني اخلطوط امللكية املغربية والرشكة اليت حنن بصدد إنشاهئا ويه اخلطوط السينغالية 

")إير سنغال إس.أ(«.

وأشارت إىل أنه »بارشنا منذ فرتة التبادل بشأن دراسة للسوق وخمطط لألمعال ال يزال جاريا، ومتثلت 
التوجهيات اليت صدرت هبذا الشأن يف ترسيع احملادثات من أجل وضع الملسات األخرية لرشاكة ممثرة بني 

 الرشكتني«.

وأضافت الوزيرة عقب حفل إطالق رشاكة ملواكبة الفالحة الصغرى والعامل القروي بالسنغال، الذي ترأسه 
جاللة امللك والرئيس السنغايل، اليوم االثنني بالقرص الرائيس بداكر، أن األمر يتعلق بالرشاكة عىل املستوى 

 التقين، وعىل املستوى العمليايت، وأيضا عىل املستوى التجاري.

وأكدت الوزيرة »أننا، أي اخلطوط امللكية املغربية واخلطوط السينغالية، ملزتمون بالعمل وامليض قدما يف هذا 
 االجتاه«.

واكنت وزيرة السياحة والنقل اجلوي السنغالية قد تلت أمام جاللة امللك والرئيس السينغايل بالغا مشرتاك 
لوزاريت الشؤون اخلارجية باململكة املغربية ومجهورية السنغال، حول مواصلة ترسيع احملادثات من أجل 

 رشاكة بني رشكة اخلطوط امللكية املغربية، ورشكة اخلطوط السنغالية )إير سنغال إس.إ(، لفائدة الرشكتني.

السنغال/ املغرب/ فالحة

اتفاقية مواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال ستسامه يف ماكحفة الفقر )وزير 
سنغايل(

داكر/ 7 نونرب 2016/ ومع/ أكد وزير الفالحة والتجهزي القروي السنغايل، بابا عبدوالي سيك، أن االتفاقية 
املتعلقة بإرساء تدابري متويل من أجل مواكبة الفالحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال، اليت مت توقيعها 

اليوم االثنني بني يدي جاللة امللك دمحم السادس والرئيس السنغايل مايك سال، ستسامه يف ماكحفة الفقر 
 وحتسني إنتاجية الضيعات الفالحية العائلية.

وقال سيك يف ترصحي للصحافة باملناسبة إن هذا االتفاق »مهم للغاية« بالنسبة للسنغال ألهنا سيعود بالنفع 
 عىل الفالحني الصغار الذين يكونون عامة من الفقراء، ومتكيهنم من حتسني ظروف عيهشم.
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وأضاف أن هذه االتفاقية تشلك »أداة مهمة« سمتكن من حتسني وحتديث الضيعات الفالحية العائلية من خالل 
 متلك االبتاكرات التكنولوجية.

وأشار إىل أن الفالحني الصغار ميكهنم بالتايل تتبع التوصيات يف جمال البحث التقين، والتوفر عىل بذور 
 وأمسدة جيدة وذلك من أجل الرفع من اإلنتاجية يف الزمن واملاكن.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء من داكر يعيط »دفعة جديدة للعالقات 
اإلفريقية والسنغالية« )السيد إلياس العامري( املغربية - 

الرباط 7 نونرب 2016/ومع/ أكد األمني العام حلزب األصالة واملعارصة، السيد إلياس العامري، أن اخلطاب 
املليك الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس مساء أمس األحد من داكر، مبناسبة الذكرى 41 

االفريقية والسنغالية«، مشريا إىل أن هذا اخلطاب  لملسرية اخلرضاء، يعيط »دفعة جديدة للعالقات املغربية - 
 حيمل كذلك أكرث من داللة.

وأوحض السيد العامري، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن الداللة األوىل اليت حيملها خطاب جاللته 
تمكن يف أن املغرب مل يغادر بتاتا افريقيا ليس فقط لكونه مرتبط تارخييا هبذه القارة بل إن األمر يتجاوز ذلك 

 إىل العالقات االسرتاتيجية اليت مجتع اململكة بافريقيا.

أما الداللة الثانية، حسب السيد العامري، فتتجىل يف أن هذا اخلطاب املليك، الذي وجهه جاللة امللك مبناسبة 
الرصاع عىل الصحراء املغربية ليس رصاعا حدوديا  الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، يأيت للتأكيد عىل أن » 
اليدافع عىل وحدته الرتابية فقط بل يدافع  بقدر ما هو رصاع وجود بالنسبة للشعب املغريب »، وأن املغرب » 

خطاب جاللته بقدر ماهو موجه إىل الشعب املغريب موجه  أيضا عىل وحدته الوطنية »، مشريا كذلك إىل أن » 
 أيضا إىل الشعوب االفريقية ».

وخبصوص الداللة الثالثة، أكد األمني العام حلزب األصالة واملعارصة أن اختيار جاللة امللك داكر لتوجيه 
خطابه السايم يرجع للدور التارخيي للسنغال يف دمع الوحدة الرتابية لململكة، وكذا للروابط التارخيية 

 والدينية اليت مجتع املغرب بالسنغال خاصة وبافريقيا عامة.

يذكر أن جاللة امللك أكد أن توجيه خطابه السايم »من هذه األرض الطيبة، تعبري عن األمهية الكربى اليت 
نولهيا لقارتنا«، مضيفا جاللته أن السياسة االفريقية لملغرب، »لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، 

 وإمنا سنحرص عىل أن يكون هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا«.
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ردود املغرب/جهات/ خطاب مليك / 

خطاب جاللة امللك مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء خطاب »الوفاء وااللزتام« ) رئيس جهة 
العيون الساقية امحلراء (

ان  العيون / 7 نونرب 2016/ ومع/ قال رئيس جهة العيون الساقية امحلراء سيدي محدي ولد الرشيد » 
خطاب جاللة امللك دمحم السادس مبناسبة ختليد الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء املظفرة ، هو خطاب الوفاء 

 وااللزتام«.

وأضاف ولد الرشيد يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء ان توجيه جاللة امللك خطاب املسرية لألمة من 
العامصة السينغالية داكر، »يكتيس صبغة خاصة ويرمس خريطة طريق الخنراط اململكة املغربية يف مرحلة 

 جديدة للدفاع عن القضايا اإلفريقية يف خمتلف احملافل الدولية والهنوض هبا« .

وذكر ان جاللة امللك وعد يف خطابه للذكرى األربعني النطالق املسرية اخلرضاء من العيون، بان جيعل املناطق 
اجلنوبية منوذجا للتمنية املندجمة، من خالل الربناجم التمنوي اجلديد الذي أعىط جاللته انطالقته لتعزيز 
إشعاع هذه األقالمي مكركز اقتصادي، وصلة وصل بني املغرب ومعقه اإلفرييق، مضيفا أن »جاللته، وهو 
 خياطب األمة اليوم من العامصة السنغالية )داكر( ، يؤكد البعد اإلفرييق لملغرب ومعق عالقاته اإلفريقية« .

واعترب ولد الرشيد قرار عودة املغرب اىل ماكنه الطبييع باالحتاد اإلفرييق قرار حكمي وواقيع يعكس رغبة 
اململكة يف االخنراط يف القضايا الراهنة للقارة ونقل التجارب اليت رامكها املغرب للعديد من البلدان اإلفريقية 
يف خمتلف املجاالت ، مربزا ان جاللة امللك أكد عىل جعل السياسة املستقبلية للحكومة، شاملة ومتاكملة جتاه 

 إفريقيا، وأن تنظر إلهيا مكجموعة.

املغرب/أفريقيا/خطاب/ردود فعل

اخلطاب الذي وجهه جاللة امللك من دااكر يكرس االلزتام األفرييق لملغرب )خبري من 
لوكمسبورغ(

جنيف /7 نونرب 2016 /ومع/ أكد اخلبري من اللوكمسبورغ آالن كوهني كراوزيك أن اخلطاب الذي وجهه 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس يف داكر مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء ، يكرس االلزتام القوي 

لململكة مبزيد من الرشاكة مع أفريقيا.

وأبرز املتخصص يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا يف معود له ، املاكنة اخلاصة اليت حتتلها 
ويه االسرتاتيجية اليت متر عرب توطيد العالقات السياسية  أفريقيا يف الرؤية االسرتاتيجية جلاللة امللك » 

واالقتصادية والدبلوماسية مع الدول الرشيكة«.

وأضاف كوهني كراوزيك، أن جاللة امللك ، جيدد تأكيد التضامن واملصري املشرتك الذي جيمع بني الشعبني 
السنغايل واملغريب ، إذ يشلك لك واحد امتدادا طبيعيا لآلخر، يف إطار التعايش املتفرد بني بلدين مستقلني 

حيرتمان خصوصيات البعض .
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وقد ركز اخلطاب يف جزء كبري منه عىل الوسائل اليت يوفرها املغرب يف أفريقيا خدمة لرشاكة متعددة 
 القطاعات تسىع إىل تعزيز تعاون تضامين بني البلدان األفريقية اكنشغال مشرتك عىل التمنية املستدامة  .
وأكد اخلبري أنه يف إطار هذا التوجه بدأت اململكة يف مسلسل العودة إىل االحتاد األفرييق ، املنمظة اليت 

اكن قد غادرها قبل 32 سنة احتجاجا عىل االعرتاف بامجلهورية العربية الصحراوية الدميقراطية املزعومة ، 
الكيان غري املعرتف به من قبل األمم املتحدة .

وأشار إىل أن قرار املغرب األخري الستعادة ماكنه يف األرسة املؤسسية األفريقية ، يعد تتوجيا للسياسة 
القارية للرباط وجهودها التضامنية اليت تبذهلا عىل األرض.

والحظ أن مثل هذه العودة إىل االحتاد اإلفرييق ستصبح مطلبا لعدد كبري من الدول األفريقية اعتبارا 
لملبادرات اليت تقوم هبا اململكة يف القارة من أجل تعزيز التمنية االقتصادية والبرشية لفائدة املواطنني 

 األفارقة.

وقد أكد جاللة امللك يف خطابه أن عودة املغرب إىل االحتاد االفرييق ليس قرارا تكتيكيا ومل يكن حلسابات 
ظرفية، وإمنا هو قرار منطيق، جاء بعد تفكري معيق.

وأكد جاللة امللك أن املغرب يتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية قائال 
إن املغرب، الذي ال يتدخل يف السياسة الداخلية للدول، وال يهنج سياسة التفرقة، يأمل أن  يف نفس السياق » 

 تتعامل لك األطراف مع هذا القرار، بلك حمكة ومسؤولية، لتغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوهبا«.

السنغال/ املغرب/ حصافة 

الصحف السنغالية تسلط الضوء عىل الزيارة امللكية للسنغال

داكر/ 07 نونرب 2016/ ومع/ أفردت الصحف السنغالية الصادرة، اليوم االثنني، حزيا هاما للزيارة اليت يقوم 
هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال، مؤكدة األمهية اليت تكتسهيا هذه الزيارة امللكية اليت تصب 

يف مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني.

وعنونت حصيفة +لوسوالي+ ذائعة الصيت عددها الصادر اليوم ب »استقبال حار لصاحب اجلاللة امللك دمحم 
السادس«، مشرية إىل أن جاللة امللك حل أمس األأحد بداكر يف إطار زيارة رمسية، يه الثالثة يف غضون 

أربع سنوات بعد الزيارتني اللتني قام هبام يف 2013 و2015.

وكتبت الصحيفة أن »جاللة امللك استقبل من طرف حشود غفرية، من بيهنم جالية مغربية جحت بأعداد هامة، 
رافعة األعالم املغربية والسنغالية«، مشرية إىل أن الزيارة امللكية للسنغال تندرج يف إطار تعزيز العالقات 
العريقة واملمتزية ووشاجئ األخوة والصداقة والتعاون متعدد األبعاد القامئة بني اململكة املغربية ومجهورية 

 السنغال«.

من جههتا، ذكرت حصيفة +أونكيت+ أن املغرب والسنغال مجتعهام عالقات صداقة خاصة، مجسلة أن الرئيس 
السنغايل السيد مايك سال أشار يف ترصحيات للصحافة إىل »رمزية تارخي 06 نونرب، عىل اعتبار أن جاللة 

 امللك أراد خالل مقامه بداكر إلقاء خطابه التارخيي مبناسبة حدث تارخيي هو املسرية اخلرضاء املظفرة«.
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لو تميوان كوتيديان+ أن املغرب اكتسب حتت قيادة صاحب اجلاللة امللك دمحم  من جانهبا أوحضت + 
 السادس خصيصة عاملية يه تكوين األمئة.

وأضافت أنه »ليست فقط بلدن إفريقيا جنوب الصحراء، لكن أيضا الدمقراطيات الغربية الكربى، تعهد بتكوين 
 األمئة لململكة املغربية، حىت يكتسبوا عند عودهتم إسالما إصالحيا ومعتدال وبالتايل التصدي للفكر املتطرف«.

وأوردت الصحيفة أن »جاللة امللك، الذي يمتزي بالنجاعة واحلس العميل، حظي برتبية جعلت منه ملاك حداثيا 
يقود ملكية من العرص احلديث. وهو ما يفرس اإلصالحات الدستورية الكثرية اليت أقرها، هبدف إرساء أسس 

 ملكية دميقراطية«.
وتابعت الصحيفة »اليشء األكيد هو أن جاللة امللك بصدد التأكيد عىل عبقرية وحس إبدايع ميكن املغرب من 

 منظومة دستورية جد متقدمة«.

من جههتا، عنونت +لوبسريفاتور+ عددها الصادر اليوم ب »جاللة امللك يستقبل باحلبور«، موحضة أن جاللة 
 امللك حظي باستقبال حار بداكر من طرف آالف األخشاص الذين قدموا لتحية ضيفهم الكبري.

وأشارت الصحيفة إىل أن »حشدا كبريا من املواطنون توافدوا لملشاركة يف استقبال جاللة امللك، رجال 
يلبسون مقصانا محتل صور صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس والرئيس مايك سال، ونساء يرتدين أزياء 

 حملية ينتظرن بشغف عىل طول الطريق«.
 ت/ إ ج

املغرب/خطاب/ذكرى/إفريقيا

خطاب جاللة امللك التارخيي من داكر جاء ليؤكد بقوة العمق اإلفرييق لملغرب )أاكدميي(

الدار البيضاء 7 نونرب 2016 /ومع/ أكد السيد العريب معاد، رئيس املركز املغريب للرتبية املدنية، أن اخلطاب 
التارخيي الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة، من داكر، مبناسبة الذكرى 41 لملسرية 

اخلرضاء املظفرة »يكتيس مغزى خاصا، و أكد بقوة عىل العمق االفرييق لملغرب و املاكنة اخلاصة اليت 
 حيظى هبا لدى عدد كبري من الدول االفريقية كفاعل أسايس عىل املستوى السيايس و االقتصادي و الديين«.

وأوحض السيد معاد يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء أن اخلطاب املليك السايم »محل يف طياته 
رسالة قوية خلصوم املغرب مفادها أن اململكة عازمة  عىل العودة اىل حظرية االحتاد االفرييق من أجل 

املسامهة بفعالية يف تمنية بلدان القارة، والدفاع عىل عدالة القضية الوطنية و ذلك مبواجهة مجيع املناورات 
 اليت حتاك ضده«.

وأضاف أن خطاب جاللة امللك من داكر أكد كذلك »عىل الدور اهلام الذي يضطلع به املغرب يف إطار تعزيز 
قمي السمل  و احلفاظ عىل االستقرار يف القارة االفريقية من أجل حتقيق تمنية مستدامة ترايع اخلصوصيات 

 االجمتاعية و الثقافية لدول القارة«.

وعىل صعيد آخر، اعترب االاكدميي املغريب، أن اخلطاب املليك السايم شلك مناسبة للتأكيد »عىل أن املغرب 
يف حاجة ماسة اىل حكومة نشيطة و مسؤولة جتعل الرباجم و االولويات التمنوية حمط عنايهتا من أجل خدمة 

 املواطن« .
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وأشار إىل أن اخلطاب املليك شدد أيضا عىل أمهية »جتانس مكونات احلكومة املقبلة اليت جيب أن تضم 
كفاءات من أجل االنكباب عىل معاجلة القضايا و املشالك االقتصادية و االجمتاعية«.

املغرب/خطاب مليك/ردود

اخلطاب املليك السايم بداكر دشن مرحلة جديدة من مراحل اإلصالح عىل املستويني الداخيل 
والقاري )باحث جاميع(

فاس 7 نونرب 2016 )ومع( قال ادريس الطاهري أستاذ باحث بلكية العلوم القانونية واالقتصادية واالجمتاعية 
بفاس إن اخلطاب املليك السايم مبناسبة ختليد الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء دشن مرحلة جديدة من 

 مراحل االصالح عىل املستويني الداخيل والقاري.

وأضاف الباحث اجلاميع يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء أن اخلطاب املليك السايم من العامصة 
السينغالية داكر يزتامن داخليا مع مرحلة تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات اليت عرفها املغرب يف السابع 

 من أكتوبر املنرصم، وأيضا مع الزيارة امللكية لعدد من البلدان اإلفريقية.

وأبرز السيد الطاهري أن اخلطاب املليك السايم جاء ليؤكد الدور الريادي لملغرب عىل املستوى االفرييق 
 باعتباره يشلك قاطرة تمنوية للبلدان اإلفريقية.

وأكد الباحث اجلاميع أن توجيه اخلطاب املليك من العامصة السنغالية داكر يشلك سابقة يف تارخي اخلطب 
امللكية السامية، مشريا اىل أن هذا االختيار فيه داللة معيقة عىل أن عالقات املغرب مع الدول االفريقية متثل 

 خيارا إسرتاتيجيا بامتياز، وأهنا لن تقترص بعد اآلن عىل دول افريقيا الغربية بل سمتتد إىل اكفة دول القارة.

وأضاف أن اهمتام املغرب بالرشاكة االقتصادية مع بلدان القارة االفريقية هو خيار اسرتاتيجي ينبع من رؤية 
استرشافية تأخذ بعني االعتبار ما تتوفر هيلع هاته البلدان من إماكنات وما ميكن أن يقدمه املغرب من دمع يف 

 العديد املجاالت يف إطار معادلة »راحب راحب«.

وحسب السيد الطاهري فان اخلطاب املليك مل يقترص عىل اجلانب االقتصادي التمنوي حفسب بل عكس يف 
 الصممي إرادة اململكة يف القيام بدورها السيايس الريادي انطالقا من انمتاهئا الطبييع للقارة االفريقية.

وأشار السيد الطاهري اىل أن تضمني اخلطاب املليك لقرار عودة اململكة لإلحتاد اإلفرييق بالزتامن مع ذكرى 
 املسرية اخلرضاء املظفرة حيمل دالليت االرصار واالنتصار.

من جهة أخرى أكد الباحث اجلاميع أنه بعد أن شلك اخلطاب املليك مبناسبة افتتاح الدورة الترشيعية األوىل 
بعد انتخابات السابع من أكتوبر 2016 مناسبة للرتكزي عىل ورش إصالح االدارة واملرافق العمومية من خالل 
حتسني أداهئا العام عرب مضان الفعالية والنجاعة الالزمتني، فإن اخلطاب األخري واملزتامن مع ذكرى املسرية 

 اخلرضاء جاء لتكريس النجاعة عىل املستوى السيايس.

وأضاف أن اخلطاب املليك وجه رسائل قوية حول طريقة تشكيل احلكومة الذي ال ينبيغ أن يمت من خالل 
 االبزتاز والتوافقات السياسية احلزبية الضيقة اليت ال ختدم املصلحة العامة.
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املغرب/خطاب مليك/ذكرى/ ردود

خطاب جاللة امللك إىل األمة من العامصة داكر يعزز موقع املغرب داخل املنتظم الدويل )فاعل 
مجعوي(

فاس 7 نونرب 2016 /ومع/ قال رئيس نادي البيئة التابع مجلعية )نساء بالدي للتمنية والسياحة( دمحم رضافاة 
إن اخلطاب السايم الذي وجهه جاللة امللك دمحم السادس إىل األمة ، مساء أمس األحد ، من داكر مبناسبة 

 ذكرى املسرية اخلرضاء، يعزز موقع املغرب داخل املنتظم الدويل .

وأضاف السيد رضافاة يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب املليك من العامصة السنغالية 
يؤكد أيضا أن املغرب »حيظى بمسعة طيبة وبشعبية كبرية يف إفريقيا، وأحضى رمقا أساسيا يف املعادلة 

األمنية والتمنوية للقارة المسراء«، بالنظر للتجربة واخلربة اللتني رامكهام يف املجال ومعله الدؤوب والتلقايئ ، 
 يف إطار عالقاته اإلفريقية ، من أجل تمنية واستقرار القارة ومضان وحدة شعوهبا.

وأشار إىل أن جاللة امللك أوحض أن توجيه خطابه السايم إىل األمة من قلب إفريقيا أملته اعتبارات منطقية 
ذات صلة بالدور احملوري الذي تضطلع به السنغال عىل الصعيد القاري واإلقليمي، وعالقاهتا املتينة مع 

 اململكة عىل األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية والروحية، فضال عن دمعها لقضية الصحراء املغربية.

وأبرز املتحدث تأكيد صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس عىل صيانة الوحدة الرتابية لململكة، إذ شدد جاللته 
عىل أن عودة املغرب إىل أحضان األرسة اإلفريقية، لن تغري شيائ من موقفه الثابت من مغربية حصرائه، بل 
سمتكنه من الدفاع عن حقوقه املرشوعة وتصحيح املغالطات اليت يروجها أعداء الوحدة الرتابية لململكة، ال 

 سميا داخل منمظة االحتاد اإلفرييق.

وأشار إىل أن اخلطاب املليك السايم أكد عىل االلزتام القوي واملسؤول لملغرب خبصوص القضايا 
واإلشاكليات الدولية الراهنة، من مضهنا حفظ السمل وحماربة اإلرهاب والتصدي لظاهرة التغريات املناخية، 

مكا يهشد عىل ذلك احتضان مراكش حاليا لملؤمتر الكوين حول املناخ )كوب 22(، مبوازاة مع االنشغال 
 الدامئ لململكة بتنويع رشااكهتا وتكثيف تعاوهنا.

السينغال/املغرب/خطاب مليك

اخلطاب املليك من داكر أحدث جفوة معيقة يف العالقات الدولية املعارصة )خبري سنغايل(

داكر/7 نونرب 2016/ومع/ أكد املدير العام ملركز الدراسات الدبلوماسية واالسرتاتيجية، رئيس املعهد االفرييق 
اجليو سيايس، ديالو بابااكر سقراط، أن اخلطاب الذي ألقاه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس انطالقا من 

 داكر مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، أحدث بالتأكيد جفوة معيقة يف العالقات الدولية املعارصة.

وأوحض اخلبري السنغايل، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن جاللة امللك، وبعيدا عن أي غلو، دعا 
شعوب العامل وقادهتا إىل إعادة قراءة تارخي اململكة املغربية، اليت حاولت القوى االستعامرية تفكيكها ما بني 

مؤمتر مدريد سنة 1880 ومؤمتر اجلزيرة اخلرضاء يف يناير 1906، إلرضاء أمطاعها الرتابية. 

وأبرز البعد الرمزي للخطاب املليك السايم الذي وجه من أرض السنغال املضيافة، إىل الشعب املغريب وإىل 
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شعب السنغال وشعوب افريقيا، حبضور الرئيس السينغايل رئيس جلنة توجيه رؤساء دول وحكومات مجتع 
"»نيباد«، مايك سال.

وقال سقراط إن قرار جاللة امللك خماطبة شعبه من داكر ليس من قبيل الصدفة، مشريا إىل أن جاللته جدد 
التأكيد عىل البعد اإلفرييق لملغرب، وتالمح الشعبني املغريب والسنغايل، اللذين يشلك البعد الديين والثقايف 

 املشرتك أساسا ثابتا لعالقاهتام الراخسة.

وأشار يف هذا الصدد إىل أن جاللة امللك شدد يف خطابه السايم عىل عالقات األخوة والتضامن واملصري 
املشرتك اليت جيمع، عرب التارخي، الشعبني السنغايل واملغريب، اللذين ميثل لك واحد مهنام امتدادا طبيعيا 

 لآلخر، يف تعايش فريد بني بلدين مستقلني حيرتمان خصائصهام.

وأضاف أن اخلطاب املليك املوجه من داكر سلط الضوء عىل االهمتام الذي يوليه املغرب للقارة األفريقية، 
والذي يعكسه بشلك واحض تعبري جاللة املغفور له امللك احلسن الثاين: »املغرب جشرة جذورها يف إفريقيا 

 وأغصاهنا تتجه حنو أوروبا«.

وأبرز أن جاللة امللك دمحم السادس أكد يف خطابه عىل أن السياسة األفريقية لملغرب لن تقترص عىل غرب 
ووسط أفريقيا، وعىل مضان أن تكون هذه السياسة ذات بعد قاري تمشل مجيع مناطق افريقيا، مشريا اىل 
أنه من خالل هذه اخلطوة الواحضة يحجن املغرب يف إعادة إقرار احلقائق التارخيية، احملجبة أو املزورة أو 

 املخفية معدا، حىت اآلن، من قبل بعض الكتابات التارخيية املؤدجلة.

وأشار اىل أن هذه األخرية اليت تستفيد بطريقة غري رشيفة من التأثري والتأثري املضاد، تسىع إىل مسح لك 
اإلجنازات العاملية ألقدم مملكة يف العامل، استطاعت عىل مر العصور، أن تدجم تنوع الساكنة املكونة هلا من 

أمة حقيقية حيث يشلك التنظمي واحلاكمة املمتحوران حول امللكية  طنجة اىل ختوم موريتانيا لتتحول اىل دولة - 
 الدستورية، مصدر إهلام معيق بالنسبة مجليع الشعوب األفريقية.

وأشاد يف هذا الصدد، مببادرات جاللة امللك املمتثلة يف زيارة رواندا وتزنانيا لالنفتاح أكرث عىل دول رشق 
افريقيا، مكا أثىن عىل موقف معهد التفكري املغريب »أماديوس«، الذي أدرك احلاجة إىل هذا االنفتاح من 

 خالل دعوة الرئيس بول اكغايم اىل طنجة، ومنحه اجلائزة الكربى »ميدايز« يف نونرب 2015.

وشدد عىل أن هذا النوع من املبادرات يه اليت »نود أن نطورها يف األهشر القادمة عرب تنظمي قافلة يف 
مجيع أحناء إفريقيا ملساعدة الشعوب وصناع القرار من املجمتع الدويل عىل فهم أن املغرب، من خالل 

القضية املصطنعة لزناع الصحراء املزعوم، يعد حضية ألكرب معلية احتيال جيو-سيايس عرفهتا البرشية عىل 
 اإلطالق«.

وأبرز سقراط، يف هذا السياق، الطابع االستعجايل الذي تكتسيه عودة املغرب إىل هيائت االحتاد اإلفرييق، 
عىل الرمغ من التوظيف الذي خيضع له هذا األخري ملساندة قضايا مفتعلة متاما وعفا عهنا  الزمن، وتؤخر 

 التمنية االقتصادية واالجمتاعية إلفريقيا، مبا يف ذلك املغرب الذي يشلك اليوم قاطرة أساسية هلا.

وأضاف أن جاللة امللك اكن عىل حق عندما أكد أن عودة املغرب إىل االحتاد اإلفرييق ليست قرارا تكتيكيا، 
 وال تدخل مضن حسابات ظرفية وإمنا هو قرار منطيق، جاء بعد تفكري معيق. 

واعترب اخلبري السنغايل أن هذا القرار هيم املصلحة العامة املمتثلة يف إقرار احلقوق املرشوعة لملغرب، مؤكدا 
أن هذه اخلطوة جيب أن تكون متبوعة بدون حتفظ، بتعليق عضوية أو طرد امجلهورية املزعومة اليت صنعهتا 

 اجلزائر وإسبانيا حينئذ.

وذكر بأن الدول اإلثين عرش، ويه فرنسا، وإسبانيا، وأملانيا، واململكة املتحدة، وبلجياك، وهولندا، وإيطاليا، 
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املجر، والسويد، وروسيا، والواليات املتحدة، اليت شاركت يف مؤمتر اجلزيرة اخلرضاء  والربتغال، والمنسا - 
يف يناير 1906، ومعمظها اآلن أعضاء يف جملس األمن لألمم املتحدة، يف وضع أفضل من أي طرف آخر 

 للهشادة بأن الصحراء تشلك، طبيعيا وتارخييا، جزءا من املغرب. 

ويرى اخلبري السنغايل أنه باإلضافة إىل عودته إىل اهليائت التابعة لالحتاد اإلفرييق، ينبيغ عىل املغرب أن 
 يطالب الدول اليت اكنت طرفا يف مؤمتر اجلزيرة اخلرضاء بإصالح الوضع.

وشدد رئيس املعهد اإلفرييق اجليو -سيايس عىل أنه يتعني عىل األمم املتحدة محتل املسؤولية واختاذ قرار 
حبذف قضية الصحراء من جلنة تصفية االستعامر، ومضها بدمع من جملس األمن، إىل املبادرة املغربية للحمك 

 الذايت يف الصحراء، اليت تشلك البديل الوحيد إلجياد حل عادل ودامئ للسالم واألمن يف إفريقيا. 

البحرين/املغرب/خطاب مليك/إعالم

وسائل اإلعالم البحرينية تويل اهمتاما كبريا للخطاب املليك من داكر

املنامة/ 08 نونرب 2016 )ومع( أولت خمتلف وسائل اإلعالم البحرينية، املرئية واملمسوعة واملكتوبة، اهمتاما 
كبريا للخطاب التارخيي الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة، من داكر، مبناسبة الذكرى 

 الواحدة واألربعني لملسرية اخلرضاء.

وأبرز تلفزيون البحرين تأكيد جاللة امللك عىل أن العودة لالحتاد اإلفرييق ليست قرارا تكتيكيا ومل تكن 
حلسابات ظرفية و إمنا قرار منطيق جاء بعد تفكري معيق، وأن املغرب راجع إىل ماكنه الطبييع كيفام اكن 

 احلال ويتوفر عىل األغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية.

واستعرضت القناة يف نرشة أخبارها الرئيسية ملساء أمس االثنني، حماور اخلطاب املليك، وبثت مقاطع منه 
 ولقطات مصورة من زيارة جاللة امللك لداكر.

ومن جههتا، أبرزت واكلة أنباء البحرين )بنا(، املواقف اليت تضمهنا خطاب جاللة امللك من داكر »ذات الرمزية 
اإلفريقية املتجذرة«، حيث يقوم جاللته بزيارة رمسية للسنغال.  العميقة يف العالقات املغربية - 

وأشارت إىل أن جاللة امللك أكد أن األقالمي اجلنوبية قوية بتعلق أبناهئا مبغربيهتم وبالنظام السيايس لوطهنم 
وهو ما تعكسه مشاركهتم املكثفة يف خمتلف االستحقاقات االنتخابية واخنراطهم بلك حرية ومسؤولية يف 

 تدبري شؤوهنم احمللية، وأهنا مطوحة بالمنوذج التمنوي اخلاص هبا، وباملشاريع اليت مت إطالقها.
وأولت الصحف احمللية االهمتام ذاته باخلطاب املليك، حيث أبرزت لك من )الوسط(، و)الوطن(، و)البالد(، 
و)األيام(، و)أخبار اخلليج(، حتت عناوين رئيسية، حفوى خطاب جاللة امللك من داكر، معززة موادها بصور 

 جلاللته.

املغرب/ املسرية اخلرضاء/ خطاب مليك إسبانيا / 

مسؤول مجعوي بإسبانيا( اخلطاب املليك السايم حدث تارخيي بلك املقاييس ) 

برشلونة 8 نونرب 2016 )ومع(  قال االستاذ احملايم هالل تركو احلليمي نائب رئيس فدرالية امجلعيات  
املغربية بإسبانيا ، إن اخلطاب املليك السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من العامصة 
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حدث تارخيي بلك املقاييس«.  السينغالية  داكر ، مبناسبة ختليد الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء ، » 

وأوحض السيد هالل تركو يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لالنباء ، أن هذا اخلطاب املليك الذي يزتامن عىل 
املستوى الدويل بالدور الريادي الذي أصبح يتواله املغرب عىل املستوى االفرييق ، وعىل املستوى الداخيل 

باملشاورات اجلارية لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 7 أكتوبر ، جاء ليجدد التأكيد عىل أن املغرب يعترب  
 قاطرة للدميقراطية والتمنية يف إفريقيا .

وأضاف  أن اختيار عامصة إفريقية لتوجيه اخلطاب يدل عىل أن عالقات املغرب مع الدول االفريقية متثل 
 خيارا إسرتاتيجيا  وليس »تكتياك عابرا«، وأهنا لن تنحرص يف دول افريقية دون أخرى.

وأوحض أن اهمتام املغرب بالرشاكة االقتصادية مع بلدان القارة االفريقية هو كذلك خيار اسرتاتيجي ينبع من 
 رؤية معيقة تعمتد عىل معادلة »راحب راحب«.

وحسب السيد هالل تركو فان اخلطاب املليك مل هيمت باجلانب االقتصادي حفسب بل عكس إرادة اململكة  يف 
 القيام بدورها السيايس اليت تكرسه بعودهتا اىل ماكهنا الطبييع لملنظومة االفريقية.

من جهة أخرى ، أكد السيد رهالل تركو ، أن اخلطاب املليك وجه   كذلك رسائل قوية حول الشأن الداخيل 
املغريب تمتثل  يف طريقة تشكيل احلكومة الذي ال ينبيغ أن يمت من خالل التوافقات السياسية احلزبية الضيقة 

 اليت ال ختدم املصلحة العامة.

املغرب/إفريقيا/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم من داكر أكد أمهية تكريس الوحدة والتمنية داخل القارة اإلفريقية 
)باحث جاميع(

فاس/8 نونرب 2016/ومع/ قال الباحث اجلاميع احلسان جحيج إن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس، مساء أول أمس األحد، من العامصة السنغالية )داكر( مبناسبة الذكرى 41 

 لملسرية اخلرضاء، 
 جاء ليؤكد عىل »أمهية تكريس الوحدة والتمنية داخل القارة اإلفريقية«.

وأوحض السيد جحيج، األستاذ جبامعة فاس، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن خطاب جاللة امللك 
بداكر تضمن إشارة من جاللته إىل أن لملغاربة وطنني وطن صغري وهو املغرب ووطن أكرب وأوسع هو إفريقيا، 

معتربا أن عالقة جنوب-جنوب، اليت تسىع اململكة إىل تكريهسا، يه »عالقة باجلذور واهلوية«، مؤكدا أن 
"»مستقبل شعوب إفريقيا وازدهار بلداهنا يمكن يف هذه العالقة«.

وأشار إىل أن الدالالت واإلشارات اليت محلها اخلطاب املليك من العامصة السنغالية أكدت أن مستقبل القارة 
اإلفريقية »ال يمكن يف االستغالل أو االبزتاز بل يف التمنية ويف املسامهة من طرف امجليع يف الهنوض 

 بأوضاع الساكنة واالستجابة النتظاراهتا«.

واعترب األستاذ احلسان جحيج، وهو فاعل حقويق، أن خطاب جاللة امللك من داكر، الذي يعد أول خطاب يلقيه 
جاللته من خارج املغرب ومن قلب إفريقيا، أكد باململوس مضامني خطاب العيون خالل نفس الذكرى السنة 

املاضية، مكا استعرض املجهودات اليت يقوم هبا جاللة امللك عرب زياراته املتعددة ملجموعة من البلدان الصديقة 



75

والشقيقة من أجل تقوية وتعزيز الروابط مع البلدان اإلفريقية وتكريس تمنية حقيقية عرب اتفاقيات ورشااكت بني 
 املغرب ومجموع الدول اإلفريقية.

وخبصوص عودة املغرب إىل االحتاد اإلفرييق قال الباحث اجلاميع إن جاللة امللك أكد، يف خطابه، أنه قرار 
 سيادي من شأنه أن يعزز ويقوي موقع اململكة داخل القارة اإلفريقية.

وأشار إىل أن اخلطاب املليك من داكر تزامن مع ليلة افتتاح مؤمتر املناخ )كوب 22( مبراكش، الذي يسىع 
املغرب من خالله إىل الدفاع عن مصاحل القارة اإلفريقية وإنقاذها من خطر االنبعاث احلراري غري املسؤولة 

عنه، ومن ارتفاع درجة احلرارة اليت أحدثت خلال يف مناخ إفريقيا اليت يشكو ساكهنا من الكوارث الطبيعية 
 واآلثار السلبية النامجة عن هذه االنبعاثات وأمهها اهلجرة واملجاعة وانتشار األوبئة واألمراض.

واعترب أن انعقاد مقة األطراف مبراكش، مكا جاء يف خطاب جاللته، يشلك فرصة للك األفارقة لطرح مشالك 
 القارة واالستفادة من نتاجئ أشغال هذه القمة.

من جهة أخرى، أبرز الباحث اجلاميع أن جاللة امللك حتدث عن احلكومة املغربية حني أكد جاللته عىل رضورة 
تشكيل حكومة تتوفر عىل كفاءات وعىل نساء ورجال يف مستوى مطوحات ومشاريع املغرب الوطنية والقارية 

 والدولية بعيدا عن احلسابات السياسوية الضيقة.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم من داكر أكد أن السياسة اإلفريقية لملغرب ستعود بالنفع عىل اكمل 
القارة )جاميع(

فاس/8 نونرب 2016/ومع/ قال األستاذ الباحث جبامعة سيدي دمحم بن عبد اهلل بفاس، موحا النايج، إن 
اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل األمة من داكر مبناسبة الذكرى 41 

 لملسرية اخلرضاء، أكد أن السياسة اإلفريقية لملغرب ستعود بالنفع عىل اكمل القارة المسراء.

وتوقف األستاذ النايج، وهو أيضا رئيس املعهد الدويل للغات والثقافات بفاس، عند عودة املغرب إىل االحتاد 
اإلفرييق مكا ورد يف اخلطاب املليك، مالحظا أن هذه العودة لن تغري شيائ من املواقف الثابتة لململكة، 

السميا خبصوص مغربية الصحراء، مضيفا أن جاللة امللك أكد أن هذه العودة ستتيح لملغرب االخنراط يف 
 اسرتاتيجيات التمنية املستدامة بإفريقيا، واملسامهة الفعالة فهيا.

وأضاف أن اخلطاب املليك السايم شدد عىل أن رجوع املغرب إىل حظرية االحتاد اإلفرييق سيكون مناسبة 
إلمساع صوت القارة اإلفريقية بقوة يف احملافل الدولية، والعمل من أجل إجياد حلول موضوعية لقضاياها 

"»ترايع مصاحل الشعوب اإلفريقية وخصوصياهتا«.

وأشار األستاذ النايج إىل أن اخلطاب املليك السايم اكن مبثابة خطة طريق معل للحكومة املقبلة حىت 
تكون يف مستوى املرحلة معمتدة عىل برناجم واحض ومطوح، ومتشبعة بالروح اإلفريقية وقادرة عىل رفع لك 
التحديات، مضيفا أن جاللة امللك نبه األحزاب املغربية يك ال تنظر فقط إىل االستوزار من أجل االستوزار، أو 

 تنظر إىل تشكيل احلكومة كغنمية انتخابية جيب الظفر حبصة األسد فهيا بعيدا عن مصلحة البالد.
وخلصت قراءة رئيس املعهد الدويل للغات والثقافات بفاس إىل أن خطاب جاللة امللك تطرق، أيضا، ملوضوع 

الساعة املمتثل يف مؤمتر املناخ )كوب 22( املنعقد حاليا مبدينة مراكش، حيث أوحض جاللته أن إفريقيا من بني 
املناطق األكرث ترضرا من التغريات املناخية، ما ينبيغ جعل هذا اللقاء العاملي حول املناخ »مؤمترا من أجل 

 إفريقيا«.
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املغرب/ السنغال/ خطاب/ ردود فعل

عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق: اخلطاب املليك يربز إرادة راخسة لوضع حد لوضع غري طبييع 
طال أمده )وزير الداخلية السنغايل السابق(

داكر/ 8 نونرب 2016/ ومع/ أكد وزير الداخلية السنغايل السابق، أومسان نغوم، أن حمتوى اخلطاب السايم 
الذي وجهه جاللة امللك دمحم السادس لشعبه الويف مبناسبة ختليد الذكرى احلادية واألربعني لملسرية 

اخلرضاء، والذي توقف فيه جاللته عند قرار املغرب العودة إىل االحتاد اإلفرييق، يربز إرادة راخسة لوضع 
 حد لوضع غري طبييع طال أمده.

وقال نغوم يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن »عودة املغرب إىل االحتاد اإلفرييق ال ميكن إال أن 
 تكون مفيدة عىل مجيع املستويات، بالنسبة إلفريقيا والدول اإلفريقية عامة«.

وأوحض الوزير السابق أن »املغرب سيكون بالرضورة قاطرة وصلة وصل بني إفريقيا وبقية العامل يف مجيع 
املجاالت )االقتصاد، السمل واألمن، ماكحفة اإلرهاب، البيئة..(، مؤكدا أن اخلطاب التارخيي الذي وجهه جاللة 

 امللك من داكر، يؤكد، إن اكن يف األمر حاجة للتأكيد، أن »السنغال تشلك بالنسبة جلاللة امللك وطنا ثانيا«.

وأوحض أن هذا الشعور إمنا ينبين عىل مسار تارخيي طويل من العيش املشرتك القامئ عىل العالقات الثقافية 
والروحية والسياسية وكذا العائلية«، مشريا إىل أنه »هو خشصيا ينحدر من مدينة سان لوي اليت تمتزي 

بالطابع املغريب أكرث من غريها بالسنغال حيث توجد فهيا عائالت من فاس وسان لوي مرتبطة يف ما بيهنا 
 منذ قرون«.

وقال نغوم إنه من املفرح أن يؤكد جاللة امللك بقوة عىل »املصري املشرتك« لملغرب والسنغال، وكذا للدول 
 اإلفريقية، معتربا أن هذه أفضل طريقة لتأكيد التجذر اإلفرييق لملغرب«.

وأضاف أنه من املفرح أيضا أن يقف الرئيس السنغايل وجاللة امللك وقفة رجل واحد محلل هذا مشعل 
 أسالفهم واالرتقاء به عاليا من أجل إفريقيا ناهضة ومتضامنة.

املغرب/إفريقيا/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك السايم من داكر أبرز بشلك جيل جتربة املغرب يف تكريس وتطوير سياسة 
للحوار والسمل )باحث(

فاس/8 نونرب 2016/ومع/ قال الباحث األنرتبولويج فوزي الصقيل إن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس من العامصة السنغالية )داكر( مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، أبرز، 
بشلك جيل، جتربة املغرب يف تكريس وتطوير سياسة للحوار والسمل، مكا سلط الضوء عىل اخلربة اليت 
رامكهتا اململكة، واملعرتف هبا دوليا، يف حماربة التطرف واإلرهاب الذي أحضى هيدد العديد من مناطق 

 القارة اإلفريقية.

وأضاف الباحث فوزي الصقيل، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن إقامة سياسة للسمل واحلوار مع 
تبادل التجارب واخلربات بني خمتلف بلدان وشعوب القارة اإلفريقية، اليت يسىع جاللة امللك إىل تكريهسا، 

يه سياسة تروم، باألساس، خدمة إفريقيا والدفاع عن مصاحلها، من خالل مقاربة ترتكز عىل تنفيذ مشاريع 
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 مملوسة، وحتقيق تمنية متوازنة تسامه يف حتقيق االستقرار واألمن امجلايع ملختلف شعوب القارة.

وحسب السيد فوزي الصقيل فإن اخلطاب املليك السايم أكد عىل أمهية الدور االسرتاتيجي للصحراء 
املغربية يف معقها التارخيي واالقتصادي واالجمتايع، وكذا يف عالقهتا مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، 

والذي أهلها لنسج رابطة عضوية بني اململكة ومجموع بلدان القارة المسراء ومن مضهنا السنغال اليت 
اضطلعت بدور أسايس وحموري يف تعزيز وتقوية هذه العالقة باعتبارها جتسد ذلك االمتداد التارخيي 

 والرويح الذي يربط اململكة املغربية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوحض فوزي الصقيل أنه إضافة إىل العالقة األخوية اليت مجتع املغرب مع السنغال وغريه من بلدان 
غرب إفريقيا واليت ترتكز عىل موروث تارخيي ورويح مشرتك فإن الويع بأمهية ورضورة تطوير وتمنية 

القمي األساسية املشرتكة أحضت يف السياسة اليت يقودها جاللة امللك رافعة حمورية لتوسيع وتكريس هذا 
 التضامن التارخيي اإلفرييق ليمشل بلدانا اخرى من داخل القارة اإلفريقية.

وقال إن جاللة امللك أكد، يف خطابه السايم، أن املغرب باعتبار موقعه االسرتاتيجي بني بلدان المشال 
واجلنوب يسىع إىل إمساع صوت إفريقيا عىل املستوى الدويل مع ترمجة هذه احلقيقة بشلك مملوس عرب 

إعطائه ماكنة خاصة إلفريقيا خالل املوعد العاملي الذي حتتضنه مدينة مراكش واملمتثل يف مؤمتر املناخ )كوب 
 .)22"

وخبصوص احلكومة املغربية أكد الباحث اجلاميع أن جاللة امللك وجه إشارة قوية ذكر خالهلا بأن حكومة قوية 
 ومنجسمة من شأهنا أن تواكب وتسامه يف إجناح اسرتاتيجية اململكة والزتاماهتا خاصة مع البلدان اإلفريقية.

املغرب/أحزاب/خطاب مليك

االحتاد االشرتايك للقوات الشعبية يمثن مضامني خطاب املسرية اخلرضاء ويدعو إىل االخنراط 
القوي يف معركة الدفاع عن الوحدة الرتابية

الرباط 8 نونرب 2016/ومع/ مثن حزب االحتاد االشرتايك للقوات الشعبية مضامني اخلطاب الذي وجهه 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، أول أمس األحد من داكر، مبناسبة الذكرى 41 لملسرية اخلرضاء، 

معتربا أن دالالته العميقة بالنسبة ملعركة الدفاع عن الوحدة الرتابية تقتيض من لك املغاربة واألحزاب واهليائت 
مزيدا من االخنراط القوي يف هذه املعركة اليت يقودها جاللة امللك حبنكة وبعد نظر عىل خمتلف املستويات 

 الدولية والقارية واإلقلميية.

ونوه احلزب، يف بالغ أصدره عقب اجمتاع مكتبه السيايس أمس اإلثنني وخصص ملناقشة مستجدات الوضع 
السيايس، وكذا التحضري الجمتاع اللجنة اإلدارية املزمع تنظميه السبت املقبل، باملجهودات والنجاحات اليت 

حتققت خاصة عىل صعيد القارة اإلفريقية اليت حاول خصوم املغرب أن جيعلوا من بعض دوهلا جماال حمتكرا 
 لدعايهتم االنفصالية التقسميية.

وجدد احلزب، يضيف البالغ، اخنراطه الاكمل ملواصلة دمع هذه املعركة عىل صعيد القارة اإلفريقية من خالل 
برناجم متعدد األبعاد ومببادرات خمتلفة مع األحزاب والتنظميات اإلفريقية اليت مجتعه هبا عالقات الصداقة 

 والتعاون والتقارب.

وذكر املصدر ذاته أن الاكتب األول للحزب، السيد إدريس لشكر، قدم هبذه املناسبة عرضا حول التطورات 
احلاصلة يف الساحة السياسية ويف مقدمهتا اخلطاب املليك، باإلضافة إىل األحداث اليت تهشدها الساحة 
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االجمتاعية واألجواء اليت يعرفها املكتب السيايس يف ضوء مشاورات هيلكة جملس النواب وتشكيل أغلبية 
 حكومية، وعدة قضايا أخرى تتعلق بالشأن العام.

وجسل املكتب السيايس، بارتياح، ما ورد يف اخلطاب املليك خبصوص املشاورات اجلارية سواء يف حديثه 
عن »حكومة جادة ومسؤولة وجتاوز املهنجية احلسابية ومنطق الغنمية االنتخابية« أو يف تأكيده عىل »الربناجم 
الواحض واألولويات احملددة واهليلكة الفعالة واملنجسمة والكفاءات املؤهلة اليت تتالءم مع الربناجم واألسبقيات 

 لتجاوز الصعوبات اليت خلفهتا السنوات املاضية«.

ويف هذا الصدد، يضيف البالغ، أكد احلزب تقامسه الواحض هلذه التوجهيات امللكية خبصوص تشكيل 
احلكومة املقبلة، مذكرا باملواقف اليت سبق أن عرب عهنا بعد اللقاء التشاوري مع رئيس احلكومة امللكف، السيد 

عبد اإلله بنكريان، حيث أكد عىل »األولوية اليت ينبيغ أن حتظى هبا الرباجم واملواقف واملشاريع هبدف 
 حتصني االختيار الدميقرايط، والتفعيل األمثل للدستور واالستجابة ملطالب امجلاهري الشعبية«.

وبعدما عرب عن اعزتازه بالتوجهيات امللكية حول مهنجية تشكيل احلكومة، اعترب املكتب السيايس للحزب أن 
»جحم التحديات الداخلية واخلارجية املطروحة عىل املغرب تفرض االرتقاء باملشاورات اجلارية لتشكيل األغلبية 
إىل مستوى دقة املرحلة وحساسيهتا للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الرتابية، ولتجاوز الصعوبات 

واالستجابة النتظارات امجلاهري والتجاوب مع مطوحات الفاعلني يف خمتلف املجاالت، وهو األمر الذي لن 
 يتأىت إال باعمتاد رؤية واحضة للرباجم واألولويات والكفاءات، قبل احلسابات العددية وتوزيع احلقائب«.

وأشار املكتب السيايس للحزب إىل أن االجمتاع املقبل للجنة اإلدارية، باعتبارها اهليئة التقريرية بعد املؤمتر، 
سيكون املجال األنسب لملناقشة التفصيلية للك هذه القضايا واإلشاكالت، سواء ما يتعلق بتقيمي االنتخابات 

 الترشيعية آو آفاق متوقع احلزب يف املهشد السيايس.

املغرب/أحزاب/خطاب مليك

اخلطاب املليك من داكر »رسالة قوية تبني دور اململكة وماكنهتا يف إفريقيا كفاعل أسايس وقوة 
تارخيية« )احلركة الشعبية(

الرباط/ 8 نونرب 2016 )ومع( اعترب حزب احلركة الشعبية أن اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك 
رسالة قوية  دمحم السادس مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، من العامصة السنغالية داكر، يشلك » 

 تبني دور اململكة املغربية وماكنهتا يف إفريقيا كفاعل أسايس وقوة تارخيية«.

وأضاف احلزب، يف بالغ ألمانته العامة اليوم الثالثاء، أن اخلطاب املليك يعد تأكيدا النمتاء املغرب إىل العمق 
اإلفرييق ، مربزا أن جاللة امللك اعمتد مسلك الرشاكة احلقيقية مع بلدان القارة المسراء يف إطار التعاون 

 جنوب- جنوب واليت أحضت منجزات مملوسة.

وجسلت احلركة الشعبية أن اختيار جاللة امللك توجيه اخلطاب من السنغال حيمل دالالت التقدير والعرفان هلذا 
البلد الشقيق الذي مجتعه باململكة روابط روحية وعالقات سياسية مبنية عىل املبادئ والقمي، مربزة أن مجهورية 

 السنغال اكنت والتزال سندا قويا للحق املغريب املرشوع خبصوص وحدته الرتابية .

وخبصوص التوجهيات امللكية املتعلقة باحلكومة املقبلة اليت تضمهنا اخلطاب املليك ، أكدت احلركة الشعبية 
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أن تشكيل هذه احلكومة جيب أن تراىع فيه اهليلكة املالمئة واختيار النساء والرجال األكفاء مع مراعاة جحم 
 التحديات اليت يواجهها املغرب.

مكا أعربت عن أملها يف أن تتواصل مشاورات تشكيل احلكومة يف جو تسوده املسؤولية ووضوح الرؤية »دون 
 أي حتزي أو فرض الختيارات مسبقة، مع ابتغاء هدف واحد يمتثل يف خدمة مصاحل املغرب« .

املغرب/السنغال/زيارة ملكية/إعالم

الصحف السنغالية تواصل اهمتامها بالزيارة امللكية

داكر 8 نونرب 2016 )ومع( واصلت الصحف السنغالية، الصادرة اليوم الثالثاء، اهمتامها بالزيارة اليت يقوم 
 هبا حاليا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إىل هذا البلد.

وأمجعت الصحف عىل اإلشادة هبذه الزيارة اهلامة اليت من شأهنا خض زمخ حقييق للعالقات الثنائية 
والتعاون بني بلدان اجلنوب، وذلك يف إطار تعاون »راحب- راحب« الذي يضع العنرص البرشي يف صلب 

 اهمتاماته.

ويف هذا السياق، ذكرت جريدة )لو سوالي(، الواسعة االنتشار، أنه مت أمس اإلثنني، حبضور صاحب اجلاللة 
امللك دمحم السادس والرئيس السنغايل مايك سال، التوقيع عىل اتفاقية رشاكة إلحداث نظام لمتويل 

 الزراعات الصغرية يف الوسط القروي ومذكرة تفامه لتنفيذ خطة تدبري صيد األخطبوط.

ووفقا لملصدر ذاته، فإن السنغال واملغرب سيعمالن عىل ترسيع املناقشات للتوصل إىل رشاكة بني اخلطوط 
امللكية املغربية ورشكة طريان السنغال هبدف تعزيز الرشااكت اإلسرتاتيجية القطاعية بني الفاعلني املغاربة 

 والسنغاليني.

وكتبت جريدة )لو بوبولري( بعنوان »صاحب اجلاللة يريد إخراج سبعة آالف من صغار املزارعني من الضيق«، 
أن الرشاكة لدمع ومواكبة الزراعات الصغرية واملناطق القروية يف السنغال تعمتد عىل مشاركة أربعة فاعلني، 
ومه مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، ومجموعة القرض الفاليح لملغرب، ومجموعة البنك الشعيب 

 املركزي، ووزارة الفالحة والصيد البحري.

ومن جانهبا، اهمتت جريدة )لوبسريفاتور( باهلبة اليت قدمها املغرب لفائدة السنغال واليت تمشل 12 قاربا 
 مطاطيا لملسامهة يف معليات اإلنقاذ البحرية ومراقبة أنشطة الصيد.

واعتربت الاكتبة العامة لوزارة الصيد، السيدة نداي دييك نداي ديوب، يف ترصحيات أوردهتا الصحيفة، 
أن »هذه اهلبة تأيت يف الوقت الذي نتحدث فيه عن الصيد غري املرشوع ومحاية سواحلنا. هذه القوارب 

الرسيعة جدا سمتكن من رصد معليات الصيد عن قرب«، مشرية إىل أن البلدين أطلقا أيضا خطة لتمنية 
صيد األخطبوط، واليت تروم محاية وإنعاش صيد األخطبوط وإعادة تأهيل املخزون للحفاظ عىل هذا النوع من 

 األمساك.
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بولونيا/املغرب/خطاب مليك

سابقة تارخيية )فاعل مجعوي( خطاب جاللة امللك من داكر : 

وارسو 8 نومفرب 2016/ومع/ رصح رئيس مجعية أصدقاء املغرب ببولونيا جالل بنسعيد أن خطاب جاللة امللك 
 دمحم السادس يوم األحد مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء من مدينة داكر يعترب »سابقة تارخيية«.

وأضاف بنسعيد يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء  أن جاللة امللك باختياره السنغال لتوجيه خطاب اىل 
الشعب املغريب ختليدا للذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء املظفرة اختذ قرارا بالتوجه إلفريقيا ولالفارقة إلظهار 

جدية ومصداقية اململكة يف ما يتعلق مببادراهتا لفائدة التمنية يف إفريقيا وتطوير رشاكة جنوب جنوب فعالة 
 ومتضامنة ولفائدة معوم دول القارة.

وأضاف أن خطاب جاللة امللك دمحم السادس دليل آخر وتأكيد عىل متسك جاللته بالدفاع عن قضايا القارة 
اإلفريقية، مالحظا أن هذا احلدث ميلء بالدالالت ألنه يأيت بعد جولة ملكية ممثرة يف رشق إفريقيا توجت 
بالتوقيع عىل عدد من اتفاقيات التعاون مشلت عددا من املجاالت االقتصادية واالجمتاعية بني املغرب وتلك 

 البلدان. 

وتطرق بنسعيد لقرار املغرب استعادة ماكنته داخل االحتاد اإلفرييق مؤكدا أن هذه العودة سمتكن اململكة من 
 الدفاع عن مصاحلها االسرتاتيجية داخل املنمظة القارية حيث غالبية الدول تلح عىل استعادة اململكة ملقعدها.

وخمت بالقول إن حضور اململكة داخل االحتاد سيدحض أاكذيب خصوم وحدة املغرب الرتابية الذين مازالوا 
 يتبنون اسطوانة موروثة عن احلرب الباردة.

يذكر أن ما يطلق هيلع نزاع الصحراء املمساة »غربية« هو نزاع مفروض عىل املغرب من قبل اجلزائر اليت 
متول وحتتضن فوق تراهبا بتندوف حركة )البوليساريو( االنفصالية، اليت تطالب خبلق دويلة ومهية يف منطقة 

 املغرب العريب، وهو مطلب يعيق لك جهود املجمتع الدويل من أجل اندماج اقتصادي وأمين إقليمي.

كوت ديفوار/خطاب مليك/إعالم

حصيفة إيفوارية تربز امحلولة الرمزية الكبرية للخطاب املليك من داكر بالنسبة إلفريقيا

أبيدجان/ 08 نونرب 2016 )ومع( أبرزت حصيفة )النتري( اإليفوارية، اليوم الثالثاء، الطابع الوثيق وامحلولة 
الرمزية الكبرية اللذين ميثلهام بالنسبة إلفريقيا، اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس لألمة 

 من داكر، مبناسبة االحتفال بالذكرى الواحدة واألربعني لملسرية اخلرضاء املظفرة.

وكتب شارل دامليدا، يف مقال بعنوان: »إفريقيا تتفاعل مع خطاب صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس«، أنه 
باختياره هذه السنة وألول مرة لبلد إفرييق، هو السنغال، ملخاطبة شعبه، حتدث جاللة امللك عن عدة دوايع 

 وراء ذلك، خاصة مهنا كون السنغال اكن من بني البلدان اليت شاركت يف املسرية اخلرضاء.

وأبرزت الصحيفة الدمع غري املرشوط هلذا البلد لملغرب من أجل إقرار وحدة ترابه، خاصة بالنسبة لقضية 
الصحراء املغربية، ومساندته لململكة أيضا من أجل العودة إىل »عائلهتا الطبيعية«، املمتثلة يف االحتاد 

 اإلفرييق.



81

وأوحض اكتب املقال أن هذا القرار املليك ليق تمثينا قويا يف العديد من البلدان اإلفريقية من لدن رجال 
 سياسة، مشريا مكثال عىل ذلك إىل رئييس دبلوماسية كوت ديفوار وبنني.

وأشارت الصحيفة إىل أن وزير الشؤون اخلارجية اإليفواري، ألربت مابري تويكزي، وصف مبادرة جاللة 
امللك بتوجيه خطابه من بلد إفرييق غري املغرب، بأهنا غري مسبوقة، مربزا أن ذلك يظهر مدى مشاعر احملبة 

 والتقدير اليت يكهنا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس إلفريقيا.

وأضافت أن  الوزير أكد أن جاللة امللك »عاهل حمنك وحكمي، له رؤية واحضة حيال إفريقيا مزدهرة ومتطورة«، 
 جمددا دمع بالده لملغرب بشأن قضية الصحراء املغربية.

وأبرزت الصحيفة، أيضا، أقوال وزير الشؤون اخلارجية والتعاون البينيين، أورليان أغبينونيس، الذي أكد أن 
 األمعال املفيدة وامحليدة اليت يقوم هبا جاللة امللك تروم تكريس إشعاع إفريقيا.

وأشارت إىل أن رئيس دبلوماسية بنني نوه، كذلك، بعودة اململكة املغربية لالحتاد اإلفرييق، واصفا مبادرة 
 جاللة امللك منح حمك ذايت موسع لألقالمي اجلنوبية لملغرب حتت سيادة اململكة، ب«البناءة واإلجيابية«.

السنغال/ املغرب/ تعاون/ تكوين مهين

مرشوع إحداث مركز للتكوين خمصص لملقاولة سميكن من مصاحبة الشباب السنغاليني يف 
إحداث املقاوالت )وزير(

داكر/ 08 نونرب 2016/ ومع/ أكد وزير التكوين املهين والتعمل والصناعة التقليدية بالسنغال، السيد ممادو 
تاال، اليوم الثالثاء بداكر، أن مرشوع إحداث مركز للتكوين خمصص لملقاولة سميكن من مصاحبة الشباب 

 السنغاليني يف إحداث املقاوالت.

وأوحض الوزير يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، مبناسبة حفل إطالق مرشوع إحداث مركز للتكوين 
خمصص لملقاولة، الذي ترأسه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس الرئيس السنغايل خفامة السيد مايك 

سال، الذي أشاد بمتزي العالقات القامئة بني البلدين، أن مصاحبة الشباب يف إحداث املقاوالت يه الغاية من 
 إحداث هذا املركز.

وأضاف أن هذا املركز الذي سيشيد وسط مجموعة من مراكز التكوين املتخصصة يف البناء واألشغال 
العمومية، واملياكنيك، والفالحة، والسياحة، سميكن من مصاحبة الشباب يف إحداث املقاوالت، والتسيري 

 والتنظمي، وحىت يف اآلليات اليت من شأهنا متكيهنم من متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة.

وقال السيد تاال »يف الهناية هذا ما يلزمهم يف سعهيم إىل إحداث املقاولة، ويه اإلجابة اليت يقدمها التعاون 
 املغريب- السنغايل«، مضيفا أن األمر يتعلق مبركز رائد سيؤمن تكوين 300 شاب يف السنة يف جمال املقاولة.

وأضاف السيد تاال أن هؤالء الشباب الذين سيمت تكويهنم ومصاحبهتم، حيث سيكون بوسع مائة شاب 
سنغايل، سنويا، إحداث مقاوالهتم الصغرى واملتوسطة يف جماالت املياكنيك، والفندقة، والسياحة، وجماالت 

 أخرى.
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وخبصوص التعاون بني مكتب التكوين املهين وإنعاش الشغل واملكتب الوطين للتكوين املهين بالسنغال، أشار 
الوزير إىل أن 19 شابا سنغاليا خيضعون حاليا للتدريب يف املغرب، يف حني سيخضع 46 آخرون للتكوين 

 هذه السنة.

وأوحض يف هذا الصدد أن الطرفني يرغبان يف إعطاء زمخ لتعاوهنام من خالل التكوين بالسنغال يف القاعات 
التقنية وقاعات التكوين املهين، والذي سيستفيد منه الشباب احلاصلون عىل هشادات ودبلومات يف املجال 

 التقين، والذين يرغبون يف إحداث بنياهتم غري أن املصاحبة تعوزمه.

البحرين/املغرب/إعالم

حصيفة حبرينية: توجيه اخلطاب املليك من داكر »التفاتة ممتزية وحصيفة«

املنامة/ 09 نونرب 2016 )ومع( أكدت حصيفة )أخبار اخلليج( البحرينية، اليوم األربعاء، أن توجيه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس خطابه إىل األمة، من العامصة السنغالية داكر، مبناسبة الذكرى الواحدة 

 واألربعني لملسرية اخلرضاء، يعترب »التفاتة ممتزية وحصيفة، وإشارة كبرية وذكية«.

وقالت الصحيفة إن جاللة امللك الذي احتوى خطابه عىل »دروس رفيعة يف صدق االنمتاء والوالء واإلخالص 
للوطن«، استمثر تواجده يف حمفل قاري يف تأكيد القضايا الوطنية الراخسة، وتعزيز التضامن الدويل مع 

قضايا املغرب، حيث أكد أن »السياسة اإلفريقية لملغرب، لن تقترص فقط عىل إفريقيا الغربية والوسىط، وإمنا 
 سنحرص عىل أن يكون هلا بعد قاري، وأن تمشل لك مناطق إفريقيا«.

وأبرز الاكتب الصحيف محميد احملميد، يف مقال بعنوان »املسرية املغربية.. واالحتاد اإلفرييق«، أن جاللة 
امللك أكد عىل مسألة أساسية ويه أن عودة املغرب لالحتاد اإلفرييق ليست قرارا تكتيكيا، ومل تكن حلسابات 
ظرفية، وإمنا هو قرار منطيق، جاء بعد تفكري معيق، مشريا إىل قول جاللته: »عندما خنرب بعودتنا، فنحن ال 
نطلب اإلذن من أحد، لنيل حقنا املرشوع، فاملغرب راجع إىل ماكنه الطبييع، كيفام اكن احلال، ويتوافر عىل 

 األغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل األرسة املؤسسية اإلفريقية«.
إن هذا التأكيد الجشاع، يوحض اكتب املقال، يعزز كون عودة املغرب مل تكن مرشوطة أو مقيدة بتنازالت معينة، 
بل إن عودة املغرب إىل أرسته املؤسسية القارية، لن تغري شيائ من مواقفه الثابتة، خبصوص مغربية الصحراء، 
وسمتكنه من الدفاع عن حقوقه املرشوعة، وتصحيح املغالطات، اليت يروج هلا خصوم وحدته الرتابية، وخاصة 

داخل املنمظة اإلفريقية، والعمل عىل منع مناورات اخلصوم، إلحقامها يف قرارات تتناىف مع األسس، اليت 
تعمتدها األمم املتحدة، حلل هذا الزناع اإلقليمي املفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة.

وأبرزت الصحيفة أن جاللة امللك خلص رؤية احلارض واملستقبل حيمنا أشار إىل أن املغرب اليوم يعد قوة 
إقلميية وازنة، وحيظى بالتقدير واملصداقية، ويؤمن بأن ترسيخ املسار الدميقرايط والتمنوي، وتعزيز سياسته 

اإلفريقية، يسامهان يف حتصني الوحدة الوطنية والرتابية، متاما مكا أن تمنية واستقرار األقالمي اجلنوبية 
 املغربية، أمانة تارخيية ومسؤولية وطنية، عىل امجليع التفاين يف القيام هبا بروح التعاون والتضامن.

وخلصت )أخبار اخلليج( إىل التأكيد بأن »اململكة املغربية الشقيقة تسطر ملحمة عربية حضارية يف الدفاع 
عن وحدة أراضهيا، ومضان أمن واستقرار شعهبا، وحفظ كيان جممتعها، وفق جتربهتا الدميقراطية املمزية، 

فلملغرب الشقيق، ملاك وحكومة وشعبا، لك الدمع والتأييد، ولك الهتنئة والتربياكت، ألنه اكن وال يزال وسيبىق 
 دامئا أرض العمل واإلجناز.. وشعب الوالء واإلخالص«.
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إسبانيا/املغرب/خطاب مليك/ردود فعل

اخلطاب املليك من دااكر ارتىق باملغرب إىل حامل للواء التمنية يف إفريقيا )خبري إسباين(

مدريد 09/11/2016 )ومع(, شدد اخلبري االسباين يف القضايا االقتصادية والسياسية، بيدرو بوفيل، عىل 
أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، األحد املايض من العامصة السنغالية دااكر 

 مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، ارتىق باملغرب إىل حامل للواء التمنية يف القارة اإلفريقية.

وأوحض اخلبري اإلسباين، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اخلطاب املليك، الذي محل معان قوية، 
جاء ليعزز الدور السيايس واالقتصادي لملغرب يف قارة اسرتاتيجية كإفريقيا، مذكرا بالعالقة العريقة والقوية 

 اليت مجتع اململكة بالسنغال ومبنطقة غرب إفريقيا معوما.

وأشار السيد بوفيل، رئيس نادي أصدقاء املغرب بإسبانيا، إىل أن جاللة امللك أكد هبذه املناسبة دفاعه عن قمي 
 التضامن اإلفرييق، ورغبته يف تعزيز اإلشعاع الدويل للقارة.

وأبرز، يف السياق ذاته، الرغبة اليت عرب عهنا جاللة امللك يف مواصلة املسامهة يف ترسيخ األمن واالستقرار 
 يف مناطق خمتلفة من إفريقيا اليت تهشد أوضاعا متوترة، والعمل عىل حل الزناعات بالوسائل السملية.

وأشار السيد بوفيل، من جهة أخرى، إىل أن عودة املغرب إىل األرسة املؤسسية اإلفريقية ستمسع صوت 
 القارة يف احملافل الدولية.

وخبصوص قضية الصحراء أكد عىل أن املبادرة املغربية للحمك الذايت يه أساس أي تسوية هلذا الزناع 
املفتعل، مضيفا أن هذا االقرتاح ميثل احلل األنسب مجليع األطراف، لكون هذه اآللية القانونية ستحمس 

 لساكنة الصحراء بإدارة شؤوهنم دميقراطيا من خالل خمتلف املؤسسات.

وخلص اخلبري اإلسباين إىل أن اخلطاب املليك أكد عىل ماكنة جاللة امللك كرجل دولة، من خالل دعوة جاللته 
الواحضة لتشكيل احلكومة املقبلة عىل أساس براجم قادرة عىل إجياد حلول ملشالك املواطنني وليس وفق 

 حسابات انتخابية.

املغرب/املسرية اخلرضاء/خطاب مليك/أصداء

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء رمس معامل وأجندة احلكومة املقبلة )باحث 
جاميع(

الدار البيضاء /9 نونرب 2016 /ومع/ اعترب الباحث اجلاميع معر الرشقاوي أن اخلطاب السايم الذي وجهه 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من العامصة السنغالية )داكر( مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، 

 رمس معامل وأجندة احلكومة اليت ستقود البالد خالل امخلس سنوات املقبلة.

وهبذا اخلصوص، قال السيد الرشقاوي، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن خطاب جاللته شلك لكمة 
 توجهيية حددت مواصفات احلكومة القادمة، ومحل يف طياته أكرث من رسالة داخلية وخارجية.

وأبرز أن خطاب جاللة امللك اكن موجها للك الطبقة السياسية املعنية بتشكيل احلكومة، وسيسامه بشلك فعال 
يف حتريك مسار املشاورات، مشريا إىل أن اخلطاب املليك نبه أيضا األحزاب إىل استمكال منطق التعاقد 

املعمتد خالل انتخابات 7 أكتوبر، حيث أكد جاللة امللك أن تشكيل احلكومة ليس معلية رياضية حسابية، بل يه 
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 تعاقد سيايس بني أطراف منجسمة يستند إىل برناجم واحض، وأولويات حمددة للقضايا الداخلية واخلارجية.

وأوحض أن خطاب جاللة امللك وضع معايري اختيار أعضاء احلكومة املقبلة، واملبنية عىل اجلدية واملسؤولية 
واخلربة والكفاءة بعيدا عن املنطق احلزيب الضيق، مجسال حرص جاللته عىل أن يمت تشكيل احلكومة املقبلة 

 وفق مهنجية صارمة وعىل أنه لن يتساحم مع أي حماولة للخروج عهنا.

وتابع أن اخلطاب املليك السايم محل أيضا توجهيات للحكومة املقبلة من أجل ختصيص جزء من برناجمها 
لالستمثار الديبلومايس واالقتصادي والسيايس والتمنوي يف القارة المسراء، داعيا جاللته إىل منح إفريقيا 

 اهمتاما مماثال لالهمتام الذي يوليه أعضاء احلكومة للدول الغربية.

إعالم املغرب/ السنغال/ زيارة امللكية / 

الصحف السنغالية تواصل اهمتامها بالزيارة امللكية للسنغال

داكر/ 9 نونرب 2016/ ومع/ واصلت الصحف السنغالية الصادرة اليوم األربعاء، بالزيارة اليت يقوم هبا صاحب 
 اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال.

وكتبت حصيفة )لوسوالي( واسعة االنتشار، أن املغرب سيتكفل بتشييد مركز للتكوين خمصص لملقاولة 
بديامنياديو )قرب داكر(، موحضة أنه مت التوقيع عىل بروتوكول اتفاقية تتعلق هبذا املركز خالل حفل ترأسه 

 جاللة امللك والرئيس السنغايل.

وقالت الصحيفة إن »مركزا للتكوين خمصص لملقاولة وموجها للشباب املنحدرين من أوساط معوزة والذين 
أخفقوا يف دراسهتم، سيمت تشييده يف ديامنياديو بفضل رشاكة بني السنغال واملغرب«، مربزة أنه مت توقيع 

االتفاق الذي سيمت مبوجبه بناء هذا املركز، أمس الثالثاء بداكر، من طرف وزير التكوين املهين والتعمل 
والصناعة التقليدية، والرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، واملدير العام ملكتب التكوين 

 املهين وإنعاش الشغل.

من جههتا، كتبت )لوبسريفاتور( أن »صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس هيب لنجدة األخشاص املصابني 
بفريوس نقص املناعة املكتسب«، مشرية إىل أن جاللة امللك الذي اكن مرفوقا بالرئيس السنغايل، أرشف عىل 

 تسلمي مكية مهمة من األدوية لملجلس الوطين حملاربة السيدا.

وأوحضت أن األدوية املكونة هلذه اهلبة امللكية اليت مت تسلميها عىل مستوى املستشىف الرئييس لداكر خاصة 
 بعالج األمراض االنهتازية املرتبطة بداء السيدا.

ومن جانهبا، كتبت واكلة األنباء السنغالية، أن اململكة املغربية، ومن خالل مؤسسة دمحم السادس للتمنية 
 املستدامة، منحت للسنغال مكية مهمة من األدوية اخلاصة بعالج األمراض االنهتازية املرتبطة بداء السيدا.

وأوحضت أن تسلمي هذه األدوية مت أمس الثالثاء بداكر، يف إطار الزيارة امللكية اليت يقوم هبا جاللة امللك 
دمحم السادس منذ األحد املنرصم للسنغال، مشرية إىل أن هذه المكية تبلغ 6ر1 طنا وتتكون من مبضادات 

 جراثمي وفريوسات وفطريات.

وعنونت واكلة األنباء اإلفريقية من جههتا »مركز للتكوين خمصص لملقاولة قريبا يف السنغال«، موحضة أن 
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هذا املركز سيخصص للشباب )35-18 سنة( املنحدرين من أوساط معوزة والذين أخفقوا يف دراسهتم، وكذا 
 خلرجيي التكوين املهين والتأهيل.

وقالت إنه سيمت تشييد هذا املركز يف ديامنياديو )داكر( و سيؤمن تكوين 300 شاب يف السنة يف جمال 
املقاولة، إىل جانب مصاحبة 100 شاب من حاميل املشاريع يف إحداث مقاولهتم، مضيفة أن املركز سيشمتل، 

 أيضا، عىل وحدة تكوينية يف مهن السياحة بطاقة 100 طالب يف السنة.

من جهته، أكد املوقع اإلخباري اإللكرتوين )لريال.نت( أن إحداث مركز للتكوين خمصص لملقاولة يؤكد االلزتام 
 الدامئ جلاللة امللك من أجل تعاون جنوب- جنوب قوي فاعل ومتضامن.

ونقل املوقع عن الرئيس املنتدب ملؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة، السيد مصطىف الرتاب قوله إن أن 
مسار التكوين واملواكبة باملركز يمشل ثالث مراحل أساسية، يه انتقاء املرحشني وتوجهيهم )التكوين »سوفت 

سكيلز« وحدات املقاوالت(، اختيار حاميل املشاريع )املصاحبة الفردية يف تصممي املشاريع، التداريب(، 
 املصاحبة يف إحداث املقاوالت )آليات الدمع والمتويل، املواكبة والتدريب املقاواليت(.

يضيف املوقع- أن تصممي املرشوع هيم مسارا تصاعديا للتكوينات التقنية يتالءم مع  وأبرز السيد الرتاب – 
السياق احمليل ويزاوج بني احلصص األساسية )التسيري، احملاسبة( والتداريب التطبيقية، وذلك هبدف إحداث 

املقاوالت، مؤكدا أنه يف هناية هذا املسار التكويين، سيتوفر الشباب الذين سيخضعون للتكوين عىل اآلليات 
 اليت سمتكهنم من إحداث واستدامة مقاوالهتم، مما سييرس اندماجهم املهين واالجمتايع.

املغرب/أحزاب/خطاب مليك/ردود فعل

حزب العدالة والتمنية يمثن مضامني اخلطاب املليك، السميا دعوته للحكومة املقبلة أن جتعل 
إفريقيا يف صلب أولوياهتا وصدارة اهمتاماهتا

الرباط 9 نونرب 2016/ ومع/ مثن حزب العدالة والتمنية مضامني اخلطاب السايم الذي وجهه صاحب اجلاللة 
امللك دمحم السادس، يوم األحد املايض من داكر، مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، وخصوصا دعوة 
جاللته للحكومة املقبلة أن جتعل إفريقيا يف صلب أولوياهتا وصدارة اهمتاماهتا وأن تكون السياسة املستقبلية 

 للحكومة شاملة ومتاكملة جتاه إفريقيا.

مكا مثن احلزب، يف بالغ أصدرته أمانته العامة عقب اجمتاعها أمس الثالثاء، التوجهيات واحملددات الواردة 
يف اخلطاب املليك بشأن تكوين احلكومة املقبلة، واملمتثلة يف أن تكون حكومة مسؤولة وجادة يف مستوى 

حتديات املرحلة، »وأن ال يكون مهها إرضاء رغبات سياسية وتكوين أغلبية عددية وتقسمي الغنامئ االنتخابية«، 
فضال عن اعمتاد هيلكة فعالة ومنجسمة وبرناجم ذي أسبقيات وبكفاءات مؤهلة باختصاصات قطاعية 

 مضبوطة.

وأكد أن هذه التوجهيات تفتح املجال لبناء حكومة قوية ومنجسمة وفعالة تكون يف خدمة املواطن والصاحل 
 العام وتدمع منطق املسؤولية والكفاءة والنجاعة.

وجددت األمانة العامة للحزب ، بعد التداول يف التفاعالت األخرية املرتبطة مبسار التشاور لتشكيل احلكومة، 
تأكيدها لملنطلقات اليت ينبيغ أن تتحمك يف تشكيل احلكومة والسميا احرتام اإلرادة الشعبية وانتظارات 

املواطنني والتعيني املليك، بناء عىل ميثاق واحض بني مكونات األغلبية وبرناجم حكويم من شأهنام أن يشلكا 
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تعاقدا واحضا يرايع أوال وقبل لك يشء املصلحة الوطنية العليا وتعزيز املسار الدميقرايط، ومواصلة أوراش 
اإلصالح اهلادفة إىل تعزيز مناعة االقتصاد الوطين وتقليص الفوارق االجمتاعية واملجالية والعناية بالفائت 

 اهلشة.

املغرب/ السنغال/ حصافة

املغرب حتت قيادة جاللة امللك »بلد يسري إىل األمام« )حصيفة سنغالية(

داكر/ 9 نونرب 2016/ ومع/ أكدت حصيفة )لوسوالي( السنغالية، واسعة االنتشار، يف عددها اليوم األربعاء، أن 
 املغرب، حتت قيادة جاللة امللك دمحم السادس، »بلد يسري إىل األمام«.

وقال اكتب املقال، إنه »باختصار وبدون مبالغة، فإن املغرب، حتت قيادة جاللة امللك دمحم السادس، بلد يسري 
إىل األمام. مفع حضور ملك متبرص، وشعب فاعل، ودبلوماسية سياسية واقتصادية مهشود هلا، ورشكة 
للخطوط اجلوية، وأبناك من الطراز األول، وهندسة مدنية تعرف إشعاعا يف جمال تشييد البنيات التحتية 

")طرق، قناطر، أشغال معومية..(. تتجسد الرؤية اإلفريقية لملغرب وتسطع عىل مجموع القارة«.

وأبرز الاكتب يف مقال حتت عنوان »جاللة امللك دمحم السادس: رؤية مستقبلية، ومملكة تسري إىل األمام«، 
أن »قمية اململكة تقاس بقمية ملكها«، مشريا إىل أنه »عىل مدى 17 سنة من احلمك، يف سياق جيو-سيايس 

 عاملي تغري بشلك معيق، جعل جاللة امللك دمحم السادس املغرب بارزا يف املهشد اإلفرييق«.

وأضافت الصحيفة أنه، وبالفعل، مفنذ اعتالء جاللة امللك العرش سنة 1999، واملغرب يمتوقع بشلك أفضل 
فأفضل عىل الساحة اإلفريقية، مشرية إىل أنه من أجل حتقيق لك مطوحات اململكة، ركز جاللته عىل 

االستمثارات باملغرب يف املقام األول، قبل أن يسهتدف بعد ذلك القارة اإلفريقية يف إطار رشاكة مرحبة 
 للطرفني.

وأوحضت أنه »وفضال عن احلضور التارخيي لململكة عندنا، فإن املنعشني اخلواص املغاربة خيوضون معركة 
رشية لفائدة مواردمه البرشية وإهساماهتم التقنية والتدبريية والثقافية واملالية من أجل بسط ريادهتم عىل 
مستوى القارة«، مشرية إىل أن جاللة امللك اكن قد دعا يف خطاب تارخيي ألقاه جاللته يف أبيدجان سنة 

"2014، إىل حترير الطاقات اإلفريقية والقطع مع الرؤية االستعامرية للعالقات مع دول القارة.

وأضاف املصدر ذاته أنه مت إضفاء دينامية عىل التعاون مع احللفاء التارخييني من قبيل السنغال عرب إحداث 
آليات جديدة عىل غرار مجموعة الدفع االقتصادي خالل زيارة جاللة امللك إىل داكر سنة 2015، موحضا أن 

 هذه اآللية املكونة من رجال أمعال من البلدين متكن من رصد واقع تقدم املشاريع وإزالة العراقيل.
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اهلند /املغرب /خطاب مليك /إعالم

توجيه اخلطاب املليك من داكر ينجسم مع قرار املغرب العودة إىل االحتاد اإلفرييق )حصيفة 
هندية(

نيودهلي 9 نونرب 2016 /ومع/ قالت حصيفة )ذا تاميز أوف إنديا( اهلندية، اليوم األربعاء، إن توجيه صاحب 
اجلاللة امللك دمحم السادس خطابه السايم مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء من 
 العامصة السنغالية داكر، ينجسم مع القرار الذي اختذه املغرب مؤخرا بالعودة إىل االحتاد اإلفرييق .

وأضافت الصحيفة، يف مقال رأي نرشته عىل موقعها االلكرتوين، أن توجيه اخلطاب املليك »التارخيي« من 
 داكر يؤكد عىل أن عودة املغرب إىل العائلة املؤسسية اإلفريقية من شأهنا أن متنح دفعة كبرية للقارة بأمكلها.

وأبرزت أن اخلطاب املليك جيعل من التمنية واألمن يف الصحراء املغربية قضية وطنية وأولوية لألرسة 
 اإلفريقية بأرسها.

وخلصت الصحيفة اهلندية إىل أن اخلطاب املليك دعا األرسة اإلفريقية إىل النظر إىل قضية الصحراء 
املغربية بطريقة بناءة، من أجل املسامهة يف تمنية وتطوير هذه املنطقة.

السنغال/ املغرب/ سياحة )تجسيل صويت(

اتفاقية الرشاكة الرامية إلنعاش السياحة سمتكن من مضاعفة التدفقات السياحية بني املغرب 
والسنغال )مسؤولة سنغالية(

ديامنياديو )السنغال(/ 9نونرب 2016/ ومع/ أكدت الاكتبة العامة للواكلة السنغالية لإلنعاش السيايح، السيدة 
أمار نداي دينايبا، أن اتفاقية الرشاكة املتعلقة باجلهود املشرتكة الرامية إلنعاش وتطوير السياحة، اليت 

مت توقيعها اليوم األربعاء بديامنياديو )قرب داكر(، بني املكتب الوطين املغريب للسياحة والواكلة السنغالية 
 لإلنعاش السيايح، سمتكن من مضاعفة التدفقات السياحية بني املغرب.

وقالت نداي دينايبا، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن هذه االتفاقية اليت مت توقيعها أمام جاللة 
امللك دمحم السادس، والرئيس السنغايل مايك سال، »سمتكننا من مضاعفة التدفقات السياحية من اجلانبني، 

 وستهسم يف التقريب بشلك أكرب بني الشعبني«.

وأضافت املسؤولة أن االتفاقية »ستدمعنا يف تنفيذ التوجهيات االسرتاتيجية الكربى من أجل تطوير السياحة 
 مكا حددها رئيس الدولة يف إطار خمطط +السنغال الصاعد+«.

وبعدما أكدت أن السياحة تشلك عامال أساسيا للتقريب بني الشعوب، أبرزت املسؤولة السنغالية أنه سيمت 
 الرتكزي باخلصوص عىل السياحة الثقافية، ما سميكن من حتقيق كثري من التبادل الثقايف.

وأشارت إىل أن اجلانب املغريب برجم يف إطار هذه الرشاكة تنظمي أسبوع ثقايف يف السنغال من أجل 
التعريف بشلك أكرب بالثقافة املغربية ، يف ما ستنظم السنغال تظاهرات ثقافية باملغرب بغرض إطالع امجلهور 
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 املغريب عىل املؤهالت الثقافية للسنغال.

وخلصت نداي دينايبا إىل أن »الثقافة منتوج يتعني الهنوض به ألنه ميكننا من المتزي عن اآلخر، وبالتايل 
 المتوقع بشلك جيد«.

الربتغال/املغرب/إفريقيا/خطاب/ردود

اخلطاب املليك بدااكر يعكس جناح السياسة اإلفريقية لملغرب )جاميع(

لشبونة 09/11/2016 )ومع(, قال عبد اإلله سويس، استاذ اللغات والثقافات جبامعة أفريو الربتغالية، إن خطاب 
صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، الذي وجهه األحد املايض من العامصة السنغالية دااكر مبناسبة الذكرى 

 ال41 لملسرية اخلرضاء، يعكس جناح السياسة اإلفريقية لملغرب.
وأوحض هذا اجلاميع الربتغايل من أصل مغريب، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اململكة حجنت، 

من خالل اجلولة امللكية برشق إفريقيا، يف تطوير عالقات جديدة مع خمتلف بلدان القارة، واملسامهة بشلك 
فعال يف تعزيز التعاون يف خمتلف املجاالت، اكألمن وماكحفة اآلفات اليت تواجه إفريقيا، السميا التطرف 

 واإلرهاب واهلجرة.

وتابع أن خطاب جاللة امللك، الذي يعكس العالقات العريقة املمتازة اليت مجتع بني املغرب والسنغال، أظهرت 
االنفتاح اللكي لململكة عىل إفريقيا خكيار اسرتاتيجي ليس فقط عىل املستوى السيايس ولكن أيضا عىل 

 املستويات االقتصادية واالجمتاعية واألمنية.

وأضاف السيد سويس، أن مبادرة جاللة امللك تؤكد ريادة دور جاللته يف تعزيز السالم واالستقرار والتمنية 
بإفريقيا،    مشريا إىل أن املغرب يضطلع اليوم، بفضل موقعه اجلغرايف وخربته يف العديد من املجاالت، 

 بدور دينايم يف التعاون جنوب جنوب.

وقال إن خطاب دااكر أبرز، أيضا، الدور الريادي لملغرب يف تعزيز المنو االقتصادي، والتمنية املستدامة 
والتمنية البرشية بالقارة اإلفريقية، مضيفا أن جاللة امللك أكد يف هذا السياق عىل أنه سيتعني عىل احلكومة 

 املغربية املقبلة الوفاء عىل اخلصوص بالزتامات اململكة جتاه رشاكهئا األفارقة.

وأشار السيد سويس، من جهة أخرى، إىل أن عقد مقة إفريقية عىل هامش الدورة ال22 ملؤمتر األطراف يف 
االتفاقية اإلطار حول التغريات املناخية )كوب 22( املنعقدة مبراكش يؤكد الزتام اململكة بالدفاع عن مطالب 

 إفريقيا، اليت تظل القارة األكرث ترضرا من تغري املناخ.

السنغال/ املغرب/ اقتصاد 

مجموعة الدفع االقتصادي املغربية السنغالية: الرئيس السنغايل يشيد بدينامية القطاع اخلاص 
بالبلدين

ديامنياديو )السنغال(/ 9 نونرب 2016/ ومع/ نوه الرئيس السنغايل، مايك سال، اليوم األربعاء بديامنياديو 
)قرب داكر(، بالدينامية اليت أبان عهنا القطاع اخلاص باملغرب والسنغال يف إطار أشغال مجموعة الدفع 

 االقتصادي املغربية- السنغالية.
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وقال السيد مايك سال يف ترصحي للصحافة عقب حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- 
السنغالية، الذي ترأسه جاللة امللك دمحم السادس، والرئيس السنغايل، إنه »يتعني أن ننوه بالقطاعني 

 اخلاصني بالبلدين للدينامية اليت أبانا عهنا، ونجشعهام بشلك أكرب، خصوصا وأن الدولتني ستواكباهنام«.

وأوحض الرئيس السنغايل أن االتفاقيات اليت مت توقيعها اليوم بني املغرب والسنغال تنظم وتواكب الرشاكة 
 بني املقاوالت والقطاع اخلاص املغريب والسنغايل، وحتددان أيضا إطار التعاون بني البلدين.

وحسب السيد مايك سال، فإن »القطاع اخلاص حيدث مناصب الشغل وثروة املقاولة«، مشريا إىل أن الدولة 
 املغربية والسنغالية يتعني أن تكونا حفسب »أرضيتني لملواكبة«.

وخلص إىل أنه »طاملا أن القطاعني اخلاصني بالبلدين يواصالن التباحث والتشاور، فإن األمور ستتقدم برسعة 
 أكرب. وهنا ال بد أن أنوه هبام«.

يشار إىل أنه مت خالل حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية،  توقيع أربع اتفاقيات 
 للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص.

املغرب/السينغال/زيارة ملكية

االتفاقية املوقعة بني املكتب الوطين املغريب للسياحة والواكلة السنغالية لإلنعاش السيايح تروم 
تعزيز التنسيق بني البلدين يف هذا القطاع )السيد الزوينت(

ديامنياديو )السنغال( 9 نونرب 2016 )ومع( أكد املدير العام لملكتب الوطين املغريب للسياحة ، عبد الرفيع 
الزوينت، أن االتفاقية اليت مت توقيعها، اليوم األربعاء، يف ديامنياديو )قرب داكر( بني املكتب والواكلة السنغالية 

 لإلنعاش السيايح تروم تعزيز أوجه التنسيق بني البلدين وبني اهليئتني يف هذا القطاع.

وقال السيد الزوينت يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن هذه االتفاقية اليت تأيت يف إطار التوجهيات 
السامية لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، والدينامية اجلديدة للتعاون فميا بني بلدان اجلنوب ، سهتم 

لك ما يتعلق باالتصاالت والتوزيع واملجال الرمقي، فضال عن احلضور املشرتك للبلدين يف كربيات املعارض 
 الدولية.

وذكر املدير العام لملكتب الوطين املغريب للسياحة أن السنغاليني يوجدون عىل رأس قامئة السياح األفارقة 
 الذين يزورون اململكة حيث ميثلون ما بني 20 و 25 باملائة من التدفقات السياحية لألفارقة عىل وجهة املغرب.

وأضاف أنه إلبراز رمزية هذه العالقة املمتزية بني البلدين، سيفتح املكتب الوطين املغريب للسياحة بداكر أول 
متثيلية له يف إفريقيا، مشريا إىل أن املكتب سيقوم بتوظيف أطقم حملية لتعزيز أدائه عرب مجموع منطقة غرب 

 إفريقيا.

حنن نريد أن يسهتدف هذا التدفق السيايح إىل املغرب عدة أصناف رئيسية ومهنا  وقال السيد الزوينت » 
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العائيل والطيب والديين والرتفهيي، مربزا »العمل اجلاري« مبعية الطرف السنغايل إلطالق رحالت جوية 
الذي »يكتيس أمهية كبرية« يف املنطقة  مبارشة بني مدينيت داكر وفاس بغية تطوير منتوج »زيارة تيجانية »  

 برمهتا.

ومت التوقيع عىل االتفاقية بني املكتب الوطين املغريب للسياحة والواكلة السنغالية لإلنعاش السيايح خالل حفل 
تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية الذي ترأسه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس 

 والرئيس السنغايل مايك سال.
د/ص ت

السينغال /املغرب/ اقتصاد 

السينغال متشبث بتعميق عالقاته مع املغرب عىل حنو مسمتر )وزير اخلارجية السينغايل(

ديامنياديو/ 9 نونرب 2016/ومع/ أكد وزير الشؤون اخلارجية وسينغاليي املهجر، مانكور ندياي، اليوم األربعاء، 
أن السينغال متشبث بتعميق عالقاته مع املغرب عىل حنو مسمتر، ليس فقط عىل املستوى الرمسي ولكن أيضا 

فميا يتعلق بالقطاع اخلاص.

وأوحض الوزير يف ترصحي للصحافة عىل هامش حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- 
السنغالية الذي ترأسه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس والرئيس السينغايل، مايك سال،

أن التعاون بني البلدين عىل األصعدة االقتصادية والسياسية يعزز العالقة الدبلوماسية اخلاصة بيهنام.

وبعد أن أشاد هبذه الزيارة الثامنة اليت يقوم هبا جاللة امللك للسنغال منذ اعتالئه للعرش، أكد الوزير 
السينغايل أن الزيارات امللكية إىل السنغال تكتيس أمهية قصوى، وتعكس استثنائية العالقات بني املغرب 

والسنغال.

وأضاف »حنن مع املغرب وسنبىق كذلك، ألننا نتبىن القضية املغربية اليت ندافع عهنا يف لك ماكن، سواء 
داخل االحتاد األفرييق أو يف األمم املتحدة«.

وذكر الوزير السينغايل بأن حنو عرشين اتفاقية وقعت خالل الزيارة األخرية جلاللة امللك للسنغال، مبا فهيا 
تلك اليت هتم مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية ، مشريا إىل أن هذه املجموعة، اليت يرتأهسا مع 
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون صالح الدين مزوار، جتمتع، ومتكنت باخلصوص يف جانهبا املتعلق بالقطاع 

اخلاص، من إحراز تقدم«.

وأضاف أن هذا ترمج عرب االتفاقيات اليت وقعناها اليوم أمام صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس والرئيس 
السينغايل مايك سال ، مشريا اىل أن من شأن هذه االتفاقات تعزيز التعاون بني القطاع اخلاص يف لكا 

البلدين يف جماالت مهمة للغاية .

وبعدما أشار اىل أن الرئيس مايك سال قام بالعديد من املبادرات لتعزيز قطاع السياحة، أبرز الوزير أن 
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االتفاقية اليت وقعت اليوم بني املكتب الوطين املغريب للسياحة والواكلة السينغالية إلنعاش السياحة سمتكن 
 بالده من إحراز تقدم كبري يف الرتوجي السيايح.

وبعد أن وصف التجربة املغربية يف جمال السياحة باالستثنائية، أعرب الوزير السينغايل عن مطوح بالده إىل 
 االستفادة من اخلربة املغربية لتعزيز القطاع الذي يعرف بعض الصعوبات يف السنغال.

وقال إن مجموعة الدفع االقتصادي املغربية السنغالية حققت نتاجئ ممتازة، معتربا أن األمر يتعلق 
"»خصوصية« يف العالقات بني البلدين.

وأبرز أن املجموعة أحدثت لمتكن من القطاع اخلاص والعام بالبلدين من االلتقاء وإعطاء دفعة حقيقية للتعاون 
الثنايئ، مؤكدا عىل أن القطاع اخلاص مدعو لتفعيل االتفاقات اليت مت توقيعها يف هذا الصدد.

أننا خفورون باالستمثارات املغربية اهلامة بالسنغال«، معتربا أن فكرة إحداث  وخلص السيد ندياي إىل » 
 ماكتب للرتوجي السيايح يف املغرب والسنغال تعد مبادرة مهمة.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية/ حصافة

وسائل اإلعالم السنغالية تسلط الضوء عىل الزيارة امللكية لداكر

داكر/ 10 نونرب 2016/ ومع/ واصلت وسائل اإلعالم السنغالية ، اليوم امخليس، اهمتامها بالزيارة اليت يقوم 
 هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال، والسميا ما يتعلق بالبعد االقتصادي هلذا احلدث السعيد.

وكتبت حصيفة )لوسوالي(، واسعة االنتشار، عن حفل تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- 
السنغالية الذي ترأسه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، ورئيس مجهورية السنغال، السيد مايك سال، 

 أمس األربعاء باملركز الدويل للندوات عبدو ضيوف بديامنياديو )قرب داكر(.

وعنونت الصحيفة »القطاع اخلاص بالبلدين منخرط يف دينامية التعاون«، موحضة أنه عرب االتفاقيات اليت مت 
توقيعها باملناسبة، الزتم أرباب املقاوالت املغاربة والسنغاليون من أجل مسؤولية مشرتكة يف الدينامية اجلديدة 

 للتعاون مكا حددهتا سلطات البلدين.

وتطرقت الصحيفة من جهة أخرى عند مهمة وأهداف مجموعة الدفع االقتصادي املغربية السنغالية اليت مت 
إحداثها خالل الزيارة امللكية للسنغال يف ماي 2015، مشرية إىل أن هذه اهليئة تروم إضفاء الدينامية عىل 
التعاون االقتصادي وحتفزي االقالع املشرتك، والهنوض بالرشاكة بني القطاعني اخلاصني بالبلدين، ومضان 

 تتبع إجناز اتفاقيات بني القطاعني العام واخلاص والقطاعني اخلاصني باملغرب والسنغال.

ويف مقال آخر، توقفت حصيفة )لوسوالي( جمددا عند رمزية اخلطاب الذي وجهه جاللة امللك من داكر. وكتبت 
أن »خطاب سادس نونرب املوجه من داكر مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء، يشلك سابقة 

 تارخيية ستظل راخسة يف الجسل الدبلومايس والسنغايل بل واإلفرييق«.

من جههتا، اهمتت واكلة األنباء اإلفريقية )أبا-نيوز(، بالعالقات املغربية السنغالية، الريادة اإلفريقية اجلامعة 
 جلاللة امللك دمحم السادس.
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واعترب اكتب القصاصة أن اإلرث الديين املشرتك يشلك »العنرص الرئييس الذي جعل العالقات الدبلوماسية 
واالقتصادية واالجمتاعية بني السنغال واململكة املغربية سلسة، وذلك قبل أن حتصل السنغال عىل استقالهلا 

سنة 1960«،  مربزا أن الزيارة احلالية جلاللة امللك للسنغال »ترخس إذن عالقات الصداقة واألخوة اليت جعلت 
 من حمور داكر- الرباط منوذجا للتعاون متاحا لألجيال احلارضة واملستقبلية«.

أما البوابة اإللكرتونية )لورال.نت(، فنرشت من جههتا، روبورتاجا مصورا، عن هبة األدوية اليت سملها جاللة 
امللك لملجلس الوطين السنغايل حملاربة داء السيدا، مشرية إىل أن هذه اهلبة امللكية املمنوحة من طرف 

مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة تتكون من أدوية خاصة بعالج األمراض االنهتازية املرتبطة هبذا 
 الفريوس.

الواليات املتحدة/املغرب/ إفريقيا/ خطاب

جملة ناشيونال أنرتيست( يف تارخي إفريقيا )  نقطة حتول رئيسية »  اخلطاب املليك من داكر » 

ناشيونال أنرتيست« األمريكية، اليوم امخليس، أن اخلطاب  واشنطن /10 نونرب 2016 /ومع/ كتبت جملة » 
الذي ألقاه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من داكر مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، ميثل » 

يف تارخي القارة، بالنظر لقوة محولته اليت أبرزت »الزتام املغرب الذي ال رجعة فيه من  نقطة حتول رئيسية » 
 أجل اندماج ورشااكت مرحبة للك األطراف مع البلدان اإلفريقية«.

وأوحضت املجلة األمريكية، ذات التأثري الواسع واملتخصصة يف القضايا اجليوسرتاتيجية والدفاع، يف حتليل 
حتت عنوان »ملاذا يستمثر املغرب يف إفريقيا ؟« محل توقيع أمحد الرشيع ، نارش وعضو يف جمالس إدارة 

اخلطاب املليك ، الذي ليق ترحيبا، ميثل نقطة حتول رئيسية  العديد من مجموعات التفكري األمريكية، أن » 
بالنسبة لملغرب وحلفائه الكثريين يف إفريقيا، وكذا بالنسبة للتطلعات الكبرية حنو مستقبل أفضل للقارة 

 وشعوهبا«.

وأضافت املجلة أن جاللة امللك استعرض يف خطابه اجلهود اليت يبذهلا ، من خالل التوقف باخلصوص عند 
 الزيارة امللكية لرواندا واليت جتسدت خالهلا رشاكة واعدة تعكس عالقات الصداقة اليت مجتع البلدين.

وذكرت املجلة بأنه مت التوقيع عىل حوايل عرشين اتفاق واتفاقية رشاكة هبذه املناسبة مهت خمتلف املجاالت 
االقتصادية ذات القمية املضافة العالية، مؤكدة أن روح الرشاكة نفهسا يه اليت سادت خالل زيارة جاللة 

 امللك لتزنانيا اليت مت هبا التوقيع عىل ما ال يقل عن 22 اتفاقا للتعاون.

وأكد املصدر نفسه أنه من خالل هذه الرشااكت اليت متت إقامهتا أو اليت مت جتديدها، يؤكد جاللة امللك 
اخنراطه من أجل هذه الرشاكة املتضامنة املوجهة حنو التمنية االقتصادية والبرشية، مربزا أمهية املسامهة 

 اليت ميكن أن يقدمها املغرب من أجل إمساع صوت إفريقيا عىل الساحة الدولية.

وأشارت املجلة إىل أن اخلطاب الذي وجهه جاللة امللك من داكر حيمل رسالة تفاؤل من خالل التأكيد عىل أن 
عودة املغرب إىل أرسته املؤسساتية سمتكن اململكة من أن تسامه بتجربهتا الكبرية يف جهود حماربة التطرف 

 واإلرهاب، الظاهرة اليت ترهن مستقبل إفريقيا.

أن التحديات املرتبطة بالتغريات املناخية وتأثريها عىل القارة اإلفريقية  ناشيونال أنرتيست »  وأوحضت » 
احتلت ماكنة مركزية يف خطاب داكر، مجسلة أن مقة إفريقية ستعقد مبراكش مبناسبة املؤمتر ال22 لألطراف 

 يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغريات املناخية )كوب22( املنعقد حاليا باملدينة امحلراء .
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وستكون هذه القمة فرصة لبلورة رؤية مشرتكة حول حماربة تأثريات التغريات املناخية يف إفريقيا وخصوصا 
 ما يتعلق بالمتويل ونقل التكنولوجيا .

ويأيت اخلطاب املليك ليجدد من خالل محولته القوية وطابعه الشامل، عىل إرادة جاللة امللك يف استمثار ماكنة 
 وجتربة املغرب يف مساعدة إفريقيا عىل أن تتبوأ املاكنة الالئقة هبا بني األمم .

املغرب/الربازيل/خطاب/إفريقيا/ردود فعل

خطاب دااكر.. جاللة امللك يؤكد حرص اململكة عىل مواصلة توطيد عالقاهتا مع البلدان اإلفريقية 
)إعاليم(

برازيليا 10 نونرب 2016/ومع/ أكد املدير العام لواكلة األنباء اإلسالمية ألمرياك المشالية واجلنوبية بالربازيل، 
الصادق العمثاين، أن خطاب صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مبناسبة االحتفال بالذكرى ال41 لملسرية 

اخلرضاء، الذي وجهه من العامصة السينغالية داكر، أكد حرص اململكة عىل مواصلة توطيد عالقاهتا مع بلدان 
 القارة.

وقال السيد العمثاين، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن اختيار عامصة إفريقية مثل دااكر لتوجيه 
اخلطاب املليك حيمل رسائل ودالالت قوية، تؤكد أن املغرب جزء ال يتجزأ من القارة اإلفريقية، وعضو أسايس 

 وفاعل حريص عىل مواصلة املسامهة يف توطيد األمن واالستقرار مبختلف املناطق يف القارة.

واشار إىل أن جاللة امللك اكد أن عودة املغرب إىل كنف أرسته اإلفريقية سمتكن اململكة من تقوية اخنراطها 
 يف اجلهود القارية حملاربة التطرف واإلرهاب، الذي يرهن مستقبل القارة.

وأضاف أن اخلطاب املليك جدد التأكيد عىل أن السياسة اإلفريقية لملغرب لن تقترص عىل إفريقيا الغربية 
والوسىط حفسب، بل سيكون هلا بعد قاري حيث ستمشل لك مناطق القارة، مذكرا يف هذا الصدد، بزيارة 

 جاللة امللك، مؤخرا، للك من رواندا وتانزانيا.

وابرز املدير العام لواكلة األنباء اإلسالمية ألمرياك المشالية واجلنوبية إشادة جاللة امللك يف خطابه بالسينغال، 
 البلد الشقيق، ومن خالله اكفة البلدان اإلفريقية الشقيقة اليت تتضامن مع اململكة وتدمع وحدهتا الرتابية.

وقال السيد العمثاين، من جهة أخرى، إن عودة اململكة إىل االحتاد اإلفرييق يه مبثابة استعادة ملاكهنا 
 الطبييع داخل اهليئة القارية.

من جانب آخر، اعترب السيد العمثاين أن اخلطاب املليك اكن واحضا خبصوص تشكيل احلكومة اجلديدة، 
مشددا عىل أن »املغرب حيتاج حلكومة جادة ومسؤولة، ومتجانسة تضم كفاءات مؤهلة قادرة عىل رفع 

 التحديات.
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السنغال/ املغرب/ إفريقيا/ وسائل إعالم

اخلطاب املليك من داكر يعزز موقع جاللة امللك دمحم السادس كقائد موحد )واكلة األنباء 
اإلفريقية(

داكر/ 10 نونرب 2016/ ومع/ أكدت واكلة األنباء اإلفريقية )أبا-نيوز(، أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة 
امللك دمحم السادس من مدينة داكر مبناسبة ختليد الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء، يعزز موقع 

 جاللته باعتباره قائدا موحدا.

وحتت عنوان »ملك املغرب، دمحم السادس، قائد إفرييق موحد«،  كتبت الواكلة أنه »باختياره التوجه للشعب 
 املغريب –وإلفريقيا- انطالقا من داكر، يكون جاللة امللك قد عزز رؤيته إلفريقيا ولالحتاد اإلفرييق بشلك عام«.

وأكد اكتب املقال، نغان ضيوف، أن هذه يه أول مرة يمت فهيا مبناسبة املسرية اخلرضاء توجيه خطاب 
لململكة وللعامل أمجع من خارج الرتاب املغريب، معتربا أن »هذا االختيار بالتوجه باحلديث لشعبه ومجليع 

 األفارقة يعزز بشلك طبييع وضع جاللة امللك دمحم السادس باعتباره قائدا موحدا«.

وأبرز أن اجلوالت اليت يقوم هبا جاللة امللك إلفريقيا، واليت تعقد خالهلا اململكة رشااكت تارخيية مع الدول 
الشقيقة اليت تمشلها هذه الزيارات، تؤكد إرادة جاللة امللك االنفتاح عىل مجموع األفارقة من أجل ترفع 

 إفريقيا صوهتا يف املنابر الدولية«.

وذكر ضيوف مبحتوى الرسالة السامية اليت وجهها جاللة امللك إىل القمة ال 27 لالحتاد اإلفرييق اليت 
انعقدت يف يوليوز املنرصم بالعامصة الرواندية كيغايل، واليت أكد فهيا جاللته أن املغرب »بلد اكن وسيبىق 
دامئا، متشبعا بإميان ال يزتحزح، يف إفريقيا قوية برثواهتا وإماكناهتا االقتصادية، معزتة برصيدها الثقايف 

 والرويح، وواثقة يف مستقبلها«.

وأضاف أنه بقرار اململكة اإلعالن عن العودة إىل االحتاد اإلفرييق عرب هذه الرسالة، فإهنا تكون قد أعربت 
بشلك رصحي أنه من الصعب القبول مبقارنهتا، باعتبارها أمة عريقة يف التارخي، »بكيان يفتقد ألبسط مقومات 

 السيادة، وال يتوفر عىل أي متثيلية أو وجود حقييق«.

وأشار إىل أن اململكة باعتبارها عضوا مؤسسا ملنمظة الوحدة اإلفريقية )االحتاد اإلفرييق حاليا(، فإن خيار 
االحتاد اإلفرييق قبول عضوية امجلهورية الصحراوية الومهية به، هو فرض أمر واقع ال أخاليق، وانقالب عىل 

 الرشعية الدولية«.

وأكد ضيوف أن امللمتس الذي وجهه ثالثون من رؤساء الدول واحلكومات الدامعني لعودة املغرب لالحتاد 
اإلفرييق من أجل تعليق مشاركة »امجلهورية العربية الصحراوية الدميقراطية« الومهية مستقبال يف أنشطة 

 االحتاد ومجيع أجهزته، قد كرس رؤية مشرتكة قامئة عىل« املبادئ األصيلة للبناء اإلفرييق«.

وخلص اكتب املقال إىل التذكري بالعبارات اليت توجه هبا جاللة امللك احلسن الثاين، يف خطابه للقمة العرشين 
ملنمظة الوحدة اإلفريقية، يوم 12 نونرب 1984، والذي أكد فيه أن »املغرب بلد إفرييق بانمتائه، وسيبىق 

كذلك. وسنظل حنن املغاربة مجيعا يف خدمة إفريقيا... وسنكون يف املقدمة من أجل كرامة املواطن اإلفرييق 
 واحرتام قارتنا«. 

من جهة أخرى، أشار املصدر ذاته إىل أن العالقات العريقة القوية القامئة بني اململكة املغربية والسنغال لدهيا 
 جذور راخسة يف موروث الطريقة التيجانية املرشكة بني البلدين.

وأوحض أن »هذا اإلرث الديين املشرتك يعد عنرصا رئيسيا مكن من جعل العالقات الدبلوماسية واالقتصادية 
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واالجمتاعية بني السنغال واململكة املغربية سلسة، حىت قبل استقالل السنغال يف 1960«، مضيفا أن الزيارة 
الرمسية اليت يقوم هبا جاللة امللك للسنغال جتسد عالقات الصداقة واألخوة اليت جتعل من حمور داكر- 

 الرباط منوذجا للتعاون يتعني تقدميه لألجيال اإلفريقية احلارضة واملستقبلية.

وجسلت الواكلة، اليت تطرقت لرؤية جاللة امللك اإلنسانية إزاء مهاجري البلدان جنوب الصحراء، أن تدفقات 
املهاجرين حنو املغرب ارتفعت خالل السنوات األخرية، مشرية إىل أن أزيد من 25 ألف مهاجر ينحدرون 
 أساسا من بلدان جنوب الصحراء، ومتكن أغلهبم من تسوية وضعيته القانونية، يعيشون حاليا يف املغرب.

وذكرت بأنه »ويف مواجهة تعقيد هذه اإلشاكلية، دعا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس حكومته إىل وضع 
اسرتاتيجية يف جمال اهلجرة، وتسوية وضعية املهاجرين باملغرب«، مجسلة أن »االنتقال من وضعية بلد 

مصدر للهجرة أو بلد العبور إىل بلد استقبال، جعل املغرب تزايدا ملحوظا يف أعداد املهاجرين يف وضعية 
 غري قانونية عىل أرضه. وأغلبية هؤالء املهاجرين يفدون من الرشق واجلنوب«.

ويف معرض حديثه عن التعاون جنوب- جنوب، أوحضت واكلة األنباء أن التوجه اجلديد لالقتصاد العاملي 
يتحول حاليا من خالل التعاون جنوب- جنوب، مؤكدة أن »المنوذج املغريب اجليد يف هذا السياق- واملختلف 

مينح العديد من الفرص«.  عن المنوذج الغريب – 
وأوحض أن املغرب ينظم عرب دول القارة أرضيات للتبادل والرشاكة مع الفاعلني االقتصاديني احملليني، وذلك 

 مبناسبة املنتديات االقتصادية.
وذكر أن املبادالت االقتصادية بني اململكة والبلدان اإلفريقية األخرى تعززت بكيفية جيدة بتجاوز سقف  30,8 

مليار درمه، موحضة أن هذا التعاون مشل العديد من القطاعات من قبيل األبناك، والسياحة، والعقار، 
والتأمينات، واالتصاالت، واملنامج وغريها، مبا يهشد عىل إرادة املغرب املسامهة يف لك ما ميكن حتفزي القارة 

 عىل إحراز تقدم إىل األمام.

الربتغال/املغرب/إفريقيا/خطاب/ردود

خطاب دااكر.. جاللة امللك يرمس الطريق حنو احتاد إفرييق حقييق )مركز برتغايل(

لشبونة 10/11/2016 )ومع(, قال مدير مركز الدراسات الربتغالية املغربية واإلفريقية بلشبونة، مصطىف زكري، 
إن صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس رمس يف اخلطاب الذي وجهه إىل األمة األحد املايض من دااكر 

مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، الطريق حنو احتاد إفرييق حقييق، وسياسة إفريقية حقيقية تضع 
 املواطنني واملؤسسات يف بعدمه القاري.

وأوحض السيد زكري، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، أن األمر يتعلق بإعادة تشكيل الفضاء 
اإلفرييق يف لك أبعاده عىل أساس رؤية شاملة عن طريق إذابة بقايا حقبة ماضية، وتوحيد إفريقيا الناطقة 

 بالفرنسية واالجنلزيية والربتغالية يف إفريقيا واحدة تتسع للك املواطنني األفارقة.

وتابع هذا اجلاميع الربتغايل من أصل مغريب أن اململكة، من خالل مسعهتا وجتربهتا املتعددة األبعاد، 
أحضت صوت إفريقيا يف احملافل الدولية، مشريا إىل أن جاللة امللك، الذي يدرك بنظرته الشاملة وسياسته 

العملية والواقعية أن مصلحة املغرب يه أيضا مصلحة إفريقيا، يعمل يف اجتاه تقامس اخلربات اليت مت 
 مرامكهتا بغية مضاعفة التقدم وترسيخ االستقرار.

وأضاف أن جاللة امللك أكد يف خطابه رؤيته الواقعية والربامغاتية الواعدة بالدفع باملغرب والبلدان اإلفريقية 
الصديقة إىل احلداثة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ورمقيا وبيئيا، مشريا إىل أن اخلطاب املليك من العامصة 
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السنغالية بني أن املغرب يف قلب أفريقيا، وأن هذه األخرية حتتل ماكنا يف قلوب املغاربة، وتوجد يف قلب 
 السياسة اخلارجية لململكة.

وخلص السيد زكري، الذي يدرس، أيضا، العلوم االجمتاعية جبامعة لوزوفونا يف لشبونة، إىل أن »قضية 
الصحراء هتم لك األفارقة، والقضايا األفريقية هتم اكفة املغاربة«، مربزا أن جاللة امللك، برؤيته املتعددة 

األبعاد، اختذ عدة قرارات أعلنت عن حتول حقييق، وأن توجيه جاللته خطابا ساميا لألمة من دااكر مبناسبة 
 الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، واحد مهنا.

سويرسا/إفريقيا/املغرب/خطاب

خطاب جاللة امللك من داكر وضع حمددات رشاكة إفريقية مستدامة )خبري سويرسي(

جنيف /11/نونرب/2016/ومع/ أكد اخلبري السويرسي يف الشؤون العربية  جان مارك مايار أن اخلطاب الذي 
وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من داكر مبناسبة الذكرى ال 41 لملسرية اخلرضاء وضع حمددات 

 رشاكة إفريقية مستدامة ومتضامنة.

وأوحض مايار أن جاللة امللك، الذي وجه ألول مرة خطابا إىل األمة من عامصة إفريقية ختليدا لذكرى انطالق 
املسرية اخلرضاء، أراد أن يؤكد عىل أن إفريقيا تبىق أرضا واعدة بالنسبة لململكة، مربزا أن اخلطاب يعكس 

حرص جاللته عىل اخنراط املغرب القوي مضن رؤية للرشاكة االسرتاتيجية املتعددة األبعاد، اقتصاديا، 
ثقافيا ، وبرشيا مع إفريقيا.  وسياسيا، وسوسيو – 

وأكد اخلبري السويرسي أن اململكة املغربية تضع رهن إشارة رشاكهئا اخلربة التقنية واملالية يف جماالت 
 متنوعة اكلصحة والزراعة والسكن والنقل واألبناك وغريها.

وأضاف أن املغرب، وحتت قيادة جاللة امللك، يمتوقع كمنوذج لالستقرار واالسمترارية ليس فقط عىل مستوى 
منوه االقتصادي واالجمتايع، بل أيضا يف جهوده الرامية إىل الهنوض بتعاون متعدد األطراف عىل املدى 

راحب منصفة وهتم جماالت  البعيد، وهو ما يدفع الرباط إىل مزيد من االخنراط من أجل رشااكت راحب – 
 خمتلفة.

وأكد يف السياق ذاته عىل أمهية التأكيد باسمترار عىل الرغبة يف جعل اتفاقيات الرشاكة االسرتاتيجية 
 حقيقة مملوسة متتد يف الزمن.

وأشار إىل أن هذا التعاون يمت يف جزء منه من خالل إرساء اتفاقيات للتبادل احلر مع البلدان أو مجموعات 
 البلدان يف إفريقيا.

وخلص اخلبري السويرسي إىل أن مثل هذه االتفاقيات ميكن تطويرها من خالل تعزيز التواصل خاصة بني 
 الفاعلني اخلواص بالنظر لدورمه االسرتاتيجي يف بناء رشااكت مستدامة.
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فرنسا/املغرب/افريقيا/اعالم

السياسة املغربية بافريقيا قطعت مرحلة جديدة مع جولة جاللة امللك برشق افريقيا )بوريطة(

باريس 11 نونرب 2015 )ومع( أكد الوزير املنتدب لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ، نارص بوريطة، ان 
 السياسة املغربية بافريقيا، قطعت مرحلة جديدة مع جولة  صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس برشق افريقيا.

واضاف بوريطة يف حديث نرشه اليوم امجلعة موقع )لوموند أفريك(ان املغرب استطاع بعد مخسة عرش سنة 
من االستمثار يف غرب افريقيا ووسطها ، ان يربهن عن مصداقية معله ومبادراته ،اذ يعترب اول مستمثر 

افرييق بغرب القارة، من خالل حضور مكثف ملقاوالته بافريقيا الوسىط، مكا لديه حضور قوي عىل املستويني 
 السيايس والديين ، مشريا اىل ان اململكة بصدد االنتقال اىل مرحلة جديدة مضن سياسته القارية.

وقال »اليوم افريقيا الرشقية ،وغدا افريقيا اجلنوبية ،.اجلانب الثاين هلذه املرحلة اجلديدة يمتثل يف رغبة 
املغرب يف االخنراط يف االشاكليات العامية  اليت ستشلك مستقبل افريقيا، واملمتثلة يف اهلجرة ، وماكحفة 

 االرهاب والتغريات املناخية.

وشدد الوزير عىل ان السياسة االفريقية لملغرب بلغت مرحلة النضج، مربزا ان 35 بلدا افريقيا ال تعرتف 
 بامجلهورية الصحراوية املزعومة.

واضاف انه من الطبييع ان يمتكن املغرب من الدفاع بنفسه عن مواقفه من داخل االحتاد االفرييق، وهذا مل 
 يكن ممكنا من قبل.

 وقال انه مت بناء لك ذلك منذ فرتة ، وال يتعلق االمر ال بتكتيك او بظرفية، بل بتتوجي ملسلسل.

واكد بوريطة يف حديثه ان صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس اكن واحضا يف خطاب داكر، مربزا ان 
 العودة اىل االحتاد االفرييق لن تغري من ثوابث املغرب بشأن الصحراء.

واعترب بوريطة ان سياسة الكريس الفارغ ال تعيط دامئا نتاجئ جيدة، مضيفا ان افريقيا سنة 1984 ، 
 االديولوجية وغري الدميوقراطية، ختتلف عن جيل جديد اكرث واقعية ،وال يعري اهمتاما لالعتبارات االديولوجية.

من ناحية أخرى اشار بوريطة اىل ان مسطرة العودة اىل االحتاد االفرييق ، تقيض بان تتلىق رائسة جلنة 
املنمظة، الطلب، مث تتوصل بردود فعل البلدان االعضاء، ويمت قبول البلد صاحب الطلب عند بلوغ عتبة 28 دولة 

. 

وقال انه بالنسبة جلنوب السودان استغرق املسلسل ثالثة اسابيع بني ايداع الطلب، واالشعار بالقبول الهنايئ، 
لكن بالنسبة لملغرب لسبب غريب لالسف مت وضع الطلب يف احد الرفوف الزيد من هشر، مذكرا يف هذا 

الصدد باالتصال اهلاتيف بني صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس والرئيس احلايل لالحتاد االفرييق ، ادريس 
 دييب، من اجل اثارة انتباهه حول التأخري الذي جسل يف مسلسل عودة املغرب اىل االحتاد.

أمر غري مفهوم. انه اشارة عىل عدم ترك البلدان االفريقية تعرب عن  واعترب ان تأخر هذا املسلسل ملدة هشر ،« 
 مواقفها . املغرب يف موطنه بافريقيا«.

ويف ما يتعلق باختيار صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس القاء خطابه مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية 
اخلرضاء، من داكر، قال بوريطة ان هذا القرار جيد تفسريه يف الروابط القوية اليت مجتع بني املغرب 

والسينغال، البلد الذي يعرف استقرارا سياسيا، واداء اقتصاديا جيدا، وسملا اجمتاعيا، والذي يدافع عن 
املوقف املغريب.
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الربازيل/املغرب/خطاب/ردود فعل

اخلطاب املليك املوجه من داكر يربز رغبة املغرب يف شغل ماكنه الصحيح داخل املنتظم 
اإلفرييق )مستشار دويل(

برازيليا/11 نونرب 2016/ومع/ أكد املستشار الدويل يف الشؤون االقتصادية اإلفريقية، ألتايري دي سوزا مايا، 
أن خطاب صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مبناسبة االحتفال بالذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء، املوجه 

 من العامصة السينغالية داكر، يربز رغبة املغرب يف شغل ماكنه الصحيح داخل املنتظم اإلفرييق.

وقال االستاذ اجلاميع، يف ترصحي لواكلة املغرب العريب لألنباء، إن »اختيار السنغال، البلد املعروف بانفتاحه 
عىل إفريقيا وبروابط الصداقة التارخيية اليت مجتعه باملغرب، لتوجيه اخلطاب املليك يعكس رغبة اململكة 
يف ترسيخ جذورها اإلفريقية، وبعث رسالة سالم إىل إفريقيا وشغل ماكهنا الصحيح داخل منتظم األمم 

 اإلفريقية«.

وبرأيه، فإن املغرب »لديه الكثري مما ميكن أن يقدمه إىل إفريقيا« بالنظر إىل استقراره السيايس واالقتصادي 
حتت قيادة صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، حيث ميكن أن يقدم مسامهة كبرية للتعاون جنوب-جنوب بني 

 إفريقيا وأمرياك اجلنوبية.

واعترب دي سوزا مايا أن »املغرب ميكن أن يضطلع بدور القلب النابض لالقتصاد واملبادالت التجارية يف 
القارة اإلفريقية »، مربزا املقومات اجلغرافية واالمتيازات الرضيبية واالقتصادية والبنيات التحتية اليت تتيحها 

 اململكة، املعروفة بتعامالهتا التجارية العريقة.

وأضاف يف هذا الصدد أن االستقرار االقتصادي والسيايس والتساحم الديين تشلك إحدى نقاط القوة اليت 
 حمست لملغرب بلعب دور الوسيط يف العالقات التجارية بني أمرياك اجلنوبية وإفريقيا.

وأشار الاكتب املتخصص يف القضايا اإلفريقية، الذي سبق أن اشتغل بوزارة اخلارجية الربازيلية، إىل أن 
»املبادالت التجارية بني الربازيل وإفريقيا ال تتجاوز 3 باملائة، وأعتقد أن املغرب ميكن أن يلعب دورا يف تعزيز 

املبادالت التجارية مع القارة من خالل استقطاب جزء من معليات الحشن البحري اليت تمت بني أمرياك اجلنوبية 
 وأوروبا وإفريقيا«.

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

املسرية اخلرضاء: اخلطاب املليك من داكر عالمة صداقة وثقة يف الشعب السنغايل )رابطة 
الطلبة املغاربة بالسنغال(

داكر/ 11 نونرب 2016/ ومع/ أكدت رابطة الطلبة املغاربة بالسنغال أن اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك 
دمحم السادس، مبناسبة ختليد الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء، من داكر، يشلك عالمة صداقة 

 وثقة يف الشعب السنغايل.
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وأوحضت الرابطة يف بالغ توصلت به واكلة املغرب العريب لألنباء أن هذا اخلطاب املليك يشلك »عالمة 
 صداقة وثقة يف الشعب السنغايل«، منوهة باختيار جاللة امللك »التوجه باحلديث إىل إفريقيا واألفارقة«.

وأضاف املصدر ذاته أن اختيار بلد إفرييق، هو السنغال، لتوجيه خطاب تارخيي ألول مرة يف تارخي اململكة، 
يهشد عىل العالقة املمتزية اليت مجتع الرباط بداكر، مربزا أن الزيارة امللكية للسنغال تعكس أيضا الصداقة 

 الكبرية اليت مجتع البلدين.

وأوحض البالغ أن »هذا اخلطاب اكن تارخييا عىل أكرث من مستوى. فقد مكنت املسرية اخلرضاء املغرب من 
استمكال وحدته الرتابية باسرتجاع حصرائه. واليوم، هذه الصحراء نفهسا يه اجلرس الذي يربط اململكة 

 املغربية بإفريقيا جنوب الصحراء«.

وأكد أن »الصحراء يه ما يؤكد عىل النحو األفضل جتذر املغرب يف إفريقيا، وتشلك االمتداد اجلغرايف 
الطبييع لالنتقال من مدار إىل آخر«، مضيفا أن هذا اخلطاب يأيت أيضا إثر جولة تارخيية يه األخرى قام 

 هبا جاللة امللك إىل دول رشق إفريقيا.

وحسب املصدر ذاته، فإن هذا احلدث غري املسبوق يندرج أيضا يف وقت أعلن فيه املغرب العودة إىل االحتاد 
اإلفرييق، اإلطار املؤسيس القاري لململكة املغريب، مؤكدا أن جاللة امللك يتوفر عىل »رؤية إلفريقيا« وملا جيب 

 أن تكون هيلع إفريقيا املستقبل.

وخلص البالغ إىل أن »األمر هنا ال يتعلق بعالقات دبلوماسية تقليدية. إهنا عالقات صداقة خاصة تؤكد هذه 
 الروابط اخلاصة«.

بلجياك/املغرب/إفريقيا/إعالم

زيارة جاللة امللك لتانزانيا، ورواندا والسينغال تعكس قوة االسرتاتيجية املؤثرة اليت يقوم املغرب 
بتطويرها منذ سنوات يف إفريقيا )حصيفة )بلجيكية(

بروكسل 12/نونرب/2016/ومع/ أكدت جريدة )الليرب بلجيك( يف عددها اليوم السبت أن املغرب يطور منذ 
سنوات اسرتاتيجية قوية مؤثرة يف القارة اإلفريقية، مربزة أن الزيارة األخرية لصاحب اجلاللة امللك دمحم 

 السادس لتانزانيا ورواندا والسينغال وانعقاد الكوب 22 مبراكش يهشد عىل هذا التوجه.

وأشارت اجلريدة البلجيكية إىل مقتطف من اخلطاب الذي وجهه صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس من 
لعقد مقة إفريقية، عىل  دااكر مبناسبة الذكرى ال 41 النطالق املسرية اخلرضاء والذي أكد فيه جاللته الدعوة » 

هامش هذا املؤمتر، هبدف بلورة رؤية موحدة، للدفاع عن مطالب قارتنا، وخاصة يف ما يتعلق بالمتويل ونقل 
 التكنولوجيا ».

إفريقيا، القضية األوىل للكوب 22 باملغرب »، أبرزت اجلريدة أنه بالنسبة إىل املغرب فإن  وحتت عنوان » 
اململكة تقود مبادرة  مؤكدة أن »  يشلك فرصة فريدة للمتوقع كرائد إقليمي »  املؤمتر العاملي حول املناخ » 

 مالءمة الزراعة يف إفريقيا مع التغريات املناخية. 

وبالنسبة للجريدة، فإن الكوب 22 فرصة لملغرب ليؤكد للدول اإلفريقية أنه يتوفر عىل مجيع املؤهالت ليكون 
مذكرة بأن اململكة أطلقت منذ أبريل 2016 املبادرة من  رائدا إقلمييا وأنه يعمل جاهدا للدفاع عن مصاحلها » 
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أجل مالءمة الزراعة اإلفريقية، واليت هتدف إىل حث البلدان املتقدمة إىل تقدمي مساعدات مالية إضافية لدمع 
 الزراعة اإلفريقية خالل مؤمتر الكوب.

جهودا جبارة مت بذهلا مبدينة مراكش يف جمال البيئة، واليت اصبحت  وأبرزت مراسلة اجلريدة باملغرب أن » 
 واجهة ال حميد عهنا بالنسبة لملغرب.

ويف معرض تعليقها عىل جهود اململكة يف جمال الطاقات املتجددة أكدت اجلريدة عىل أنه يف هشر فرباير، 
 بدأ املغرب يف تشغيل حمطة )نور( ويه حمطة مخضة للطاقة المشسية شيدت بإقلمي ورزازات.

وأضافت أنه ويف 2020، عندما يكمتل املرشوع الذي بلغت تلكفته 8 مليار أورو، سمتتد احملطة عىل ألفني 
و500 هكتار وستصبح بالتايل األكرب عامليا، مشرية إىل أن املغرب يحمط تلبية 52 يف املائة من حاجياته من 

الكهرباء بفضل الطاقات املتجددة يف أفق 2030

السنغال/ املغرب/ زيارة ملكية

الزيارة امللكية لداكر: جتسيد بارز لنجاح التعاون جنوب –جنوب )حمصلة(

داكر/ 12 نونرب 2016/ ومع/ شلكت الزيارة اليت قام هبا صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس للسنغال ما بني 
6 و12 نونرب اجلاري، جتسيدا بارزا لنجاح التعاون جنوب-جنوب ، وإرادة البلدين متتني رشاكهتام متعددة 

 األشاكل بشلك أكرب.

وبلغت العالقات بني الرباط وداكر مستوى من النضج والتوافق بني الشعبني والبلدين الشقيقني لدرجة أن جاللة 
امللك قرر توجيه خطابه السايم مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني لملسرية اخلرضاء من مدينة داكر، وهو ما 

 يشلك داللة جلية عىل متانة العالقات العريقة اليت مجتع البلدين.

وأجرى جاللة امللك الذي حل يوم األحد املنرصم بداكر يف زيارة رمسية للسنغال يه الثالثة من نوعها يف 
ظرف ثالث سنوات، والثامنة منذ اعتالء جاللته عرش أسالفه املنعمني، مباحثات عىل انفراد مع الرئيس 

 السنغايل مايك سال يوم االثنني املنرصم.

وقام جاللة امللك احلريص عىل إعطاء بعد متجدد للرشاكة االقتصادية الثنائية، بسلسلة من األنشطة ببالد 
التريانغا تروم تعزيز هذا اجلانب من التعاون، عرب منحه زمخا جديدا كفيال بالدفع بالمنو االقتصادي وبث 

 دينامية جديدة للقطاعات الواعدة بالبلدين.

وهكذا، ترأس جالل امللك و الرئيس مايك سال، بالقرص الرائيس بداكر، حفل إطالق رشاكة ملواكبة الفالحة 
 الصغرى والوسط القروي بالسنغال، تندرج يف إطار تعاون فاليح جد نشط بني البلدين.

إثر ذلك، ترأس جاللة امللك والرئيس السنغايل حفل التوقيع عىل اتفاقيتني تتعلقان بتنفيذ برناجم الرشاكة 
 الفالحية املغربية- السنغالية.

وتنجسم هذه االتفاقيات، اليت تأيت لتعزيز االتفاقيات املائة األخرى املوقعة بني البلدين يف خمتلف املجاالت 
وإلغناء اإلطار القانوين املكثف للتعاون املغريب- السنغايل، متام االنجسام، مع التوجه املليك الرايم إىل 
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 تعزيز الرشاكة جنوب- جنوب.

مكا أرشف جاللة امللك والرئيس مايك سال، خالل اليوم ذاته بداكر، عىل إطالق خمطط هتيئة مصايد 
 األخطبوط لفائدة السنغال.

وهبذه املناسبة أرشف جاللة امللك عىل تسلمي السلطات السنغالية، هبة من اململكة املغربية عىل شلك 12 قاربا 
مطاطيا )زودياك(، من أجل معليات اإلنقاذ يف عرض البحر ومراقبة أنشطة الصيد. ويه هبة تندرج يف إطار 

التعاون الذي جيمع البلدين يف جمال الصيد البحري، ويف سياق رؤية جاللة امللك الذي ما فتئ يعمل عىل 
إضفاء بعد متعدد القطاعات للرشاكة مع الدول الصديقة والشقيقة بإفريقيا جنوب الصحراء، وللتعاون جنوب-

جنوب

وأقام رئيس مجهورية السنغال، السيد مايك سال، االثنني املنرصم بالقرص الرائيس بداكر، مأدبة غذاء 
 رمسية عىل رشف صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، والوفد املرافق جلاللته.

وجتسد االلزتام الدامئ جلاللة امللك من أجل تعاون جنوب- جنوب قوي فاعل ومتضامن، يوم الثالثاء املنرصم، 
يف إطالق مرشوع مركز للتكوين خمصص لملقاولة ترأس قائدا البلدين حفل التوقيع عىل بروتوكول اتفاقية 

 تتعلق بإحداثه.

وتأكيدا للعزم الراخس جلاللة امللك عىل إضفاء حمتوى إنساين لتضامن املغرب مع بلدان القارة اإلفريقية 
والتعاون جنوب-جنوب، أرشف جاللته والرئيس مايك سال خالل اليوم ذاته باملستشىف الرئييس لداكر، عىل 

 تسلمي هبة ملكية عبارة عن مكية من األدوية لفائدة املجلس الوطين السنغايل حملاربة داء السيدا.

وتتألف اهلبة امللكية، واليت يه عبارة عن 1,6 طن من األدوية اخلاصة بعالج األمراض االنهتازية املرتبطة بداء 
السيدا، ممنوحة من طرف مؤسسة دمحم السادس للتمنية املستدامة لفائدة املجلس الوطين السنغايل حملاربة داء 

 السيدا، من ثالثة أصناف من األدوية تمتثل يف مضادات الفريوسات، ومضادات اجلراثمي، ومضادات الفطريات.

وشلك تقدمي أشغال مجموعة الدفع االقتصادي املغربية- السنغالية اليت مت إحداثها خالل الزيارة امللكية 
للسنغال يف ماي 2015، منوذجا بارزا لدينامية التعاون االقتصادي ورشاكة األمعال اليت يرغب البلدان يف 

 الهنوض هبا.

وترأس جاللة امللك والرئيس السنغايل األربعاء املنرصم باملركز الدويل للندوات عبدو ضيوف بديامنياديو حفل 
 تقدمي أشغال هذه املجموعة.

وهبذه املناسبة، ترأس قائدا البلدين حفل التوقيع عىل أربع اتفاقيات للرشاكة االقتصادية قطاع عام- قطاع 
 خاص وقطاع خاص- قطاع خاص.

 وأدى أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، أمس، صالة امجلعة باملجسد الكبري بداكر.

وبعد صالة امجلعة، تفضل أمري املؤمنني جاللة امللك بإهداء اجلهات امللكفة بتدبري الشؤون الدينية جبمهورية 
السنغال، 10 آالف من نسخ املصحف الرشيف يف طبعته الصادرة عن مؤسسة دمحم السادس لنرش 

 املصحف الرشيف قصد توزيعها عىل مساجد امجلهورية السنغالية.

وهكذا، مكنت الزيارة الرمسية اليت قام هبا جاللة امللك للسنغال، واليت توجت بالنجاح عىل مجيع املستويات، 
من مزيد من متتني العالقات املمتزية اليت مجتع البلدين الشقيقني واحلليفني ذوي املصري املشرتك، واليت يقوم 

 قائدا البلدين بالعديد من املبادرات قصد توفري ظروف رخاء ورفاه الشعبني املغريب والسنغايل.
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املغرب/ السنغال/إعالم

صداقة متينة موامئة إلقالع قطاع األمعال )حصيفة سنغالية( املغرب/السنغال: 

داكر 12 نونرب 2016/ ومع/ أبرزت حصيفة )لوسوالي( السنغالية يف عددها الصادر اليوم السبت، تعزز 
 الرشاكة االقتصادية بني املغرب والسنغال وإقالع قطاع األمعال بالبلدين.

وكتبت الصحيفة واسعة االنتشار يف السنغال، أنه، وبتحفزي من صاحب اجلاللة امللك دمحم السادس والرئيس 
السنغايل مايك سال، كثف رجال األمعال السنغاليني واملغاربة لقاءاهتم للدفع بالتعاون االقتصادي بني 

 البلدين، مشرية إىل أن هذا التعاون جيد، ولكن يتعني تعزيزه ليمشل جماالت جديدة.

وأشار اكتب املقال مامادو وان إىل أن »إفريقيا يه قارة املستقبل. فالعديد من البلدان االفريقية حتقق منوا 
 اقتصاديا قويا ال يعزى، يف معظم احلاالت، إىل املواد األولية املوجهة للتصدير فقط«.

وحسب املصدر نفسه، فإن التحدي الذي تواجهه إفريقيا، وبالتحديد املغرب والسنغال، يمتثل يف التعاون 
بشلك أكرب وأفضل لترسيع المنو االقتصادي بشلك مستدام، وتقليص نسبة الفقر إضافة إىل تمثني الرأمسال 

 البرشي يف فضاء يسوده األمن.

وأضاف أن »املغرب والسنغال بلدان صديقان. ومتثل سلسلة الزيارات اليت قام هبا جاللة امللك إىل بلدنا منذ 
 اعتالئه العرش، خري مثال عىل ذلك«.

وأشارت الصحيفة إىل أن احلديث عن العالقات املغربية السنغالية حييل عىل استحضار مجلة من األبعاد، 
ومهنا متانة الصداقة، وتقامس الديانة، والعالقات االقتصادية املفيدة للطرفني، إضافة إىل العالقات الدبلوماسية 

 املمتزية.

وعىل الصعيد الدبلومايس، تقول الصحيفة، يدرك املغرب أنه حيظى بدمع السنغال للعودة لشغل مقعده وماكنه 
الطبييع عىل مستوى االحتاد اإلفرييق، مضيفة أن السنغال يرغب يف أن يشغل هذا البلد الصديق مقعده 

 جمددا داخل أرسته املؤسسية.

واعترب اكتب املقال الذي حيمل عنوان »املغرب/السنغال: صداقة متينة مالمئة لألمعال«، أنه »ليس من قبيل 
الصدفة أن يليق جاللة امللك خطابة املعتاد لسادس نونرب الذي خيلد هذه السنة الذكرى ال41 لملسرية 

 اخلرضاء. ويه سابقة تارخيية يف تارخي الدبلوماسية السنغالية واإلفريقية«.

وأشارت الصحيفة إىل أنه »جاللة امللك توجه خبطابه لشعبه من داكر. مكا خاطب إفريقيا والعامل، واستعمل 
مفردات بالغة الداللة يف حديثه عن العالقات السنغالية املغربية«، مؤكدة أن جاللة امللك ذكر باملوقف التضامين 

 والجشاع للسينغال، عام 1984، عند انحساب املغرب من منمظة الوحدة االفريقية.

مكا ذكرت الصحيفة بأن »السنغال اكنت إىل جانب املغرب صديقة ورشيكة وجارة، وتتقامس معه الدين 
 ومصاحل اقتصادية هامة«، مشرية إىل أن هذه الصداقة بني البلدين توطدت عىل مدى عقود من الزمن.

وأضافت أن »املغرب بلد عريب وإفرييق يف الوقت ذاته، واكن فاعال رئيسيا يف تارخي إفريقيا الساحلية 
والسودانية. وأنه يف هذا التارخي نرصد بعضا من األسباب اليت يتأسس علهيا انمتاء الصحراء لململكة 

 املغربية«، مشرية إىل أن املغرب يعد اليوم بلدا مستقرا وناشائ وميثل قوة إقلميية تفرض االحرتام.

وأشارت الصحيفة إىل أنه، وملواجهة اإلرهاب، اجتهت العديد من البلدان االفريقية حنو املغرب لتكوين مرشدين 
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دينيني قادرين عىل مواجهة اخلطاب الرادياكيل لبعض الدعاة، معتربة أن أمري املؤمنني جاللة امللك دمحم 
 السادس يدعو إىل إسالم منفتح، مع إبداء احلزم جتاه لك من ميس أمن املمتلاكت واألخشاص يف اململكة.

وخلصت إىل أن »املغرب بلد بالغ األمهية بالقدر الذي ال ميكن معه عدم مساع صوته داخل االحتاد االفرييق. 
 إنه بلد ميلك الكثري مما ميكن أن مينحه لالحتاد االفرييق وإلفريقيا«.

إسبانيا/املغرب/إفريقيا/كوب 22/ إعالم

اخلطاب املليك مبناسبة ذكرى املسرية اخلرضاء أكد دور املغرب يف إفريقيا )حصيفة إسبانية(

مدريد 13/11/2016 )ومع(, كتبت حصيفة )ال راثون( اإلسبانية، اليوم األحد، أن خطاب صاحب اجلاللة امللك 
دمحم السادس من العامصة السنغالية دااكر مبناسبة الذكرى ال41 لملسرية اخلرضاء شلك حلظة قوية أكدت 

 دور املغرب يف إفريقيا.

وأوحضت اليومية، يف مقال للنارش أمحد الرشيع، أنه رمغ كونه ليس عضوا يف االحتاد اإلفرييق إال أن 
»املغرب حارض دوما يف إفريقيا«، مربزة أن املغرب بقواته املسلحة امللكية حارض يف معظم بعثات حفظ 

 السالم األممية.

وأضافت )ال راثون( أن اململكة تقدم، من جهة أخرى، املساعدة واخلربة يف جمال ماكحفة اإلرهاب للبلدان 
 املهددة هبذه اآلفة، ولكن دون التدخل يف سياسهتا الداخلية.

ووصفت عودة املغرب إىل العائلة املؤسسية اإلفريقية ب«املهم اسرتاتيجيا للقارة«، مربزة أن وجود اململكة 
يف املنمظة اإلفريقية سيكون مفيدا للقارة، السميا فميا يتعلق بالقضايا الدولية اكهلجرة واألمن أو ماكحفة 

 اإلرهاب.

وقالت إن ماكنة املغرب دوليا، وإسالمه املعتدل، وتارخيه وهيالكه تشلك قاعدة مالءمة بالنسبة لملجمتعات 
املسملة يف إفريقيا، مربزة، يف هذا الصدد، أن »التعاون جنوب-جنوب أعىط نتاجئه يف حنو اثين عرش 

 بلدا«.

وتابعت أن اململكة، اليت توجد يف قلب إفريقيا، »عادت لملؤسسة اإلفريقية لتضطلع بدورها اكمال«، مضيفة أن 
اخلطاب املليك لسادس نونرب، أشار إىل التحديات اليت تواجه القارة، السميا تغري املناخ، وحرص جاللته عىل 

 جعل كوب 22، املنعقد مبراكش، مؤمترا إفريقيا.

وأضافت )ال راثون( أن األمر يتعلق بالزتام بلد مضيف يتقامسه األفارقة ومجيع املنمظات غري احلكومية 
واألخصائيني واملهمتني، الذين طالبوا منذ سنوات ببذل جهد خاص جتاه هذه القارة، اليت بدوهنا تبىق لك 

 اجلهود غري جمدية.

وخلصت اليومية اإلسبانية إىل أن »البلد املضيف، املغرب أحضى صوت إفريقيا يف مراكش خالل كوب 22، 
 الذي يتعني أن يتجاوز إعالنات املبدأ من أجل وضع وحتديد الزتامات حقيقية ومملوسة وقابلة للقياس اليمك«.


