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 على العالقات التاريخية املغربية اإلفريقية إطاللة

 الحق املريني مؤرخ اململكة الناطق الرسمي باسم القصر امللكيالدكتور عبد 

بدأ تاريخ العالقة املغربية اإلفريقية بتوغل الرباطات اإلسالمية للدولة املرابطية في قعر الجنوب املغربي 

لنشر الدعوة اإلسالمية ومحاربة البدع والعقائد القديمة امللحدة ثم أسس يوسف بن تاشفين املرابطي 

ى جنوب ص ى شمال املغرب إلى نهر النيجر جنوبا، كما توجهت الدولة السعدية نحو أقص من أق دولته

املغرب وعزم املنصور الذهبي السعدي على غزو السودان، وهو ما يعبر عنه اليوم بالسنغال ومالي 

، بعد والنيجر. وعلى غرار الجيش السعدي غزا الجيش اإلسماعيلي العلوي السودان )أي السنغال ومالي(

أن ضم الصحراء إلى مغربها، وقد جلب املولى إسماعيل عددا كبيرا من أهل السودان إلى املغرب، وكون 

منهم جيشا جرارا وحكم بهم املغرب من وادي السنغال جنوبا إلى حدود تلمسان، وطرد اإلسبانيين من 

 املتوسطية.الشواطئ املغربية 

ة اإلفريقية انطالقا من جنوب املغرب عن طريق القوافل وقد استمر نشر التعاليم اإلسالمية بالقار 

التجارية، والجماعات الروحية التي عملت على نشر املذهب املالكي في ربوع القارة رغم عوائق الغزو 

 األجنبي.

وملا للمغرب من موقع استراتيجي هام بين القارتين اإلفريقية واألوروبية الذي ال يتغير ألن الجغرافيا ال 

ي س السيا ، بقي املغرب يلعب دوره املتميز كمعبر قاري الذي ال يمكن إال أن يؤدي إلى التفاعل املثمرتتغير

مما جلب على املغرب أطماع الطامعين األوروبيين.  وملا تخلص  القارتين، وهذاواالقتصادي واالجتماعي بين 

تاريخي إلرساء قواعد راسخة بينه وبين املغرب من عقد الحمايتين الفرنسية واإلسبانية أحيى دوره البارز ال

 3هللا، أول مؤتمر إفريقي بالدار البيضاء يوم الدول اإلفريقية فعقد املغفور له محمد الخامس رحمه 

، الذي وضعت فيه أسس االتحاد اإلفريقي. وعندما استكمل املغرب وحدته الترابية 1961يناير سنة 

له الحسن الثاني طيب هللا  اسطة املسيرة الخضراء بقيادة املغفور وطرفاية وصحرائه بو  إفنيباسترجاع 

ثراه، احتضن على أرضه اجتماع لجنة تحرير األقطار اإلفريقية التي كانت مازالت تئن تحت وطأة 
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ك، أن زيارات ولم يزد مرور السنين على العالقة املتينة بين املغرب والقارة اإلفريقية إال رسوخا وتطورا ذل

العمل والصداقة التي قام بها جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، ملجموعة من الدول اإلفريقية خالل 

السنوات األخيرة، لتقدم الحجة الدامغة على مدى تشبث جاللته على عزمه الراسخ على ضمان النجاعة 

لى النهوض بأوضاع املواطن اإلفريقي للتعاون جنوب جنوب متضامن وفعال قائم على النفع املتبادل، وع

 مما قد يضمن تنمية القارة اإلفريقية وتقدم ساكنتها.

 

 

 

 

 

 

  

 


