لقاء وطني بورزازات تحت شعار «من المسيرة الخضراء إلى مسيرة النماء»

إجماع على ضرورة تعبئة وانخراط جميع الفاعلني للدفاع عن قضية الصحراء املغربية

أك��د امل��ش��ارك��ون ف��ي لقاء نظم م��ؤخ��را ب����ورزازات حول
قضية الصحراء املغربية على ض��رورة تعبئة وانخراط
جميع الفاعلني واملتدخلني في الترافع عن قضية الصحراء
املغربية.
وش��دد نخبة من الباحثني ،خالل هذا اللقاء الذي نظمه
املجلس اجلماعي لورزازات بشراكة مع النسيج اجلمعوي
للمدينة حتت شعار “من املسيرة اخلضراء إل��ى مسيرة
النماء” ،على أن اجلميع مدعو ،كل من موقعه ،لبذل املزيد
من اجلهود للتعريف بالنزاع املفتعل حول القضية الوطنية
األولى وتعزيز آليات الترافع حول هذه القضية.
وف���ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أك��د عبد ال��رح��ي��م ب��ردي��ج��ي ،باحث
متخصص ف��ي قضية ال��ص��ح��راء املغربية  ،ف��ي مداخلة
ب��ع��ن��وان “آليات ت��اري��خ��ي��ة ل��ت��راف��ع ن��اج��ع ع���ن القضية
الوطنية” ،على ضرورة تعزيز آليات الترافع والدفاع عن
قضية الصحراء املغربية لكسب املزيد من الدعم والتأييد
على املستوى الدولي  ،وتعزيز موقف املغرب في مختلف
احملافل الدولية.
واع��ت��ب��ر أن��ه م��ن ال��ض��روري اإلمل���ام مبختلف اجلوانب
القانونية والتاريخية لقضية الصحراء املغربية للترافع
بقوة عن هذه القضية ،مشددا في السياق ذاته على ضرورة
إط�ل�اع األج��ي��ال ال��ص��اع��دة على ت��اري��خ ال��ص��ح��راء املغربية
وتطورات النزاع املفتعل حول هذه القضية.
من جهته ،أشاد محمد ملني الراكب ،رئيس جمعية العائدين
للوحدة والتنمية بالسمارة  ،بالنموذج التنموي لألقاليم
اجلنوبية الذي أعطى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس
انطالقته مبناسبة الذكرى األربعني النطالق املسيرة اخلضراء
املظفرة ،مبرزا أن هذا النموذج يشكل طفرة نوعية في مجال
التنمية باألقاليم اجلنوبية.
وأض��اف في مداخلة بعنوان “النموذج التنموي لألقاليم
اجلنوبية كقطب اقتصادي يربط املغرب بعمقه اإلفريقي” ،أن

من شأن هذا النموذج التنموي فتح آفاق واعدة لهذه األقاليم
ملا يتضمنه من مشاريع مهيكلة وضخمة في جميع القطاعات،
وجعلها قطبا تنافسيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي
 ،وحلقة وصل بني أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يرتكز ،باخلصوص ،على إدماج
املقاوالت في النسيج االقتصادي وتقوية محركات التنمية،
وتثمني الثقافة احلسانية وتأهيل العنصر البشري والتدبير
املستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة ،إضافة الى خلق
آليات مبتكرة للتمويل.
بدورها ،أكدت الباحثة رشيدة األزهري في مداخلة بعنوان
“دور اإلعالم واملجتمع املدني في قضية الصحراء املغربية”
على ضرورة تعزيز االهتمام اإلعالمي بقضية الصحراء املغربية

من خالل التعريف بالنزاع املفتعل حولها ومواكبة تطوراتها
ومستجداتها في مختلف احملافل الوطنية والدولية.
وأضافت أنه يتعني تكوين صحفيني متخصصني في قضية
ال��ص��ح��راء املغربية وع��ل��ى دراي���ة ت��ام��ة مبختلف حيثياتها
وتطوراتها ،وتطوير معارف الصحفيني في هذه القضية على
مختلف املستويات الدبلوماسية والتاريخية واجلغرافية
والسياسية ،لتمكينهم من متابعة ومواكبة وحتليل وفهم
حيثيات هذا امللف.
كما شددت أزهري على ضرورة انفتاح الصحافة املغربية
على اللغات األجنبية إلطالع الرأي العام بالدول األخرى على
آخر مستجدات وتطورات قضية الصحراء املغربية ،وتسليط
الضوء على اجلهود واملبادرات التي يبذلها املغرب إليجاد حل

للنزاع املفتعل حول هذه القضية ،وكذا املشاريع الكبرى
املنجزة باألقاليم اجلنوبية للمملكة.
وفي سياق متصل ،اعتبرت الباحثة أن املجتمع املدني
يضطلع بدور هام في الدفاع والترافع عن قضية الصحراء
املغربية في مختلف احملافل الدولية ،مما يفرض إيالء
املزيد من االهتمام به ،وتعزيز خبراته وقدراته التواصلية
من خالل الدعم واملواكبة والتكوين املستمر.
من جهته ،رئيس املجلس اإلقليمي لورزازات ،األخ سعيد
اف��روخ ،أشاد في كلمة خالل مستهل هذا اللقاء بالتنمية
ال��ت��ي شهدتها األق��ال��ي��م اجلنوبية للمملكة ف��ي مختلف
املجاالت حتت القيادة النيرة لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس ،مؤكدا أن كل املغاربة جند مجندون للدفاع عن
الصحراء املغربية .
ب��دوره��ا ،أك��دت حسنية كنوبي ،عن النسيج اجلمعوي
للتنمية بورزازات ،أن مغربية الصحراء كانت وستظل على
الدوام محط إجماع وطني ،مشددة على ضرورة مواصلة
التعبئة واليقظة للتصدي خلصوم الوحدة الترابية للمملكة،
وإحباط مكائدهم ومخططاتهم.
وتضمن برنامج هذا اللقاء تقدمي شهادات تاريخية ألسرى
سابقني في مخيمات تندوف ،ومشاركني في املسيرة اخلضراء
املظفرة استعرضوا خاللها التجارب التي مروا بها ،ودعوا
إلى تقوية جبهة الدفاع عن قضية الصحراء املغربية.
كما مت باملناسبة تكرمي عدة شخصيات وفعاليات بإقليم
ورزازات اعترافا باخلدمات والتضحيات اجلليلة التي أسدوها
للوطن ولقضية الصحراء املغربية.
وي��روم هذا اللقاء ،بحسب املنظمني ،املساهمة واالنخراط
في الدبلوماسية املوازية للتعريف بالقضية الوطنية األولى
والتأكيد على ارتباط ساكنة األقاليم اجلنوبية للمملكة بالعرش
العلوي املجيد ،وإبراز أهمية مبادرة احلكم الذاتي كإطار أمثل
حلل النزاع املفتعل حول الصحراء املغربية.

بيــــان للـرأي الـعـام عـن اللـقـاء
على إثر الصدى الطيب الذي خلفه جناح تنظيم
اللقاء الوطني حول الصحراء املغربية بوررزازات
يوم  22دجنبر  ,2018حتت شعار « :الصحراء
امل�غ��رب�ي��ة :م��ن امل�س�ي��رة اخل �ض��راء إل��ى مسيرة
النماء» ،من ط��رف اجلماعة الترابية لورزازات
بشراكة مع النسيج اجلمعوي ،لدى مجموعة من
األوساط االعالمية و السياسية و احلقوقية.
وقد ركز اللقاء على نقاط ذات أولوية ارتباطا
بالقضية الوطنية األولى و التعبئة لها و الدفاع
عنها  ،كما ان��ه خ�لال ه��ذه التظاهرة الوطنية،
شددت مجموعة من الكلمات و مداخالت ثلة من
املسؤولني و الباحثني على ض��رورة اصطفاف
اجلميع ك��ل م��ن موقعه لبذل مزيد م��ن اجلهود
للتعريف بجدور النزاع املفتعل حول الصحراء

املغربية ،حيث أكد اجلميع على ضرورة تعزيز
آليات الترافع ح��ول القضية في جميع احملافل
ال��دول�ي��ة و العمل على تنظيم ل �ق��اءات وطنية،
جهوية و محلية في جميع ربوع اململكة قصد إملام
اجلميع مبختلف اجلوانب القانونية و التاريخية
لقضيتنا الوطنية و الترافع عنها بقوة و التصدي
ملناورات و مكائد خصوم الوحدة الترابية.
حيث أن هاته اللقاءات تكون منبرا الطالع اجليل
الصاعد من شباب اململكة على تاريخ الصحراء و
تطورات النزاع املفتعل حولها ،كما تكون فرصة
للوقوف عل ما تعرفه االقاليم الصحراوية اليوم
م��ن تنمية بفضل س��واع��د أب�ن��اء امل�غ��رب البررة
ف��ي اجل�ن��وب و الشمال و التي أعطى انطالقة
منوذجها التنموي صاحب اجلاللة امللك محمد

السادس نصره الله مبناسبة الذكرى األربعني
النطالقة املسيرة اخلضراء املظفرة.
من جهة اخرى ،فإن هاته التظاهرة كانت فرصة
لتسليط الضوء على دور اإلعالم و املجتمع املدني
في قضية الصحراء من خالل التعريف بالنزاع
املفتعل و مواكبة تطوراتها و مستجداتها في
مختلف احمل��اف��ل الوطنية و ال��دول�ي��ة و تعزيز
دور االع�لام حتى يلعب ال��دور املنوط به كفاعل
أساس في قضيتنا الوطنية ،مبوازاة مع جهود
اجلميع مبا فيهم املجتمع املدني الذي يجب أن
يطور قدراته التواصلية و خبرته في التعاطي مع
هذا امللف ،من خالل الدعم و املواكبة ،و التكوين
املستمر و ال��ذي تعد مثل ه��ذه املناسبات أحد
آلياته.

وحيث أن ما ميز اللقاء هو االنخراط الالمشروط
جلميع الفعاليات التي حضرته من سياسيات و
سياسيني و إعالميات و إعالميني و فعاليات
املجتمع املدني نساء و ذكورا في العمل من أجل
إيجاد صيغ مثلى للتعامل مع القضية الوطنية من
خالل أج��رأة مجموعة من التوصيات و تنزيلها
على أرض الواقع  ،فإن املنظمني يعلنون للرأي
العام ما يلي:
ال �ت��زام اجل�م��اع��ة ال�ت��راب�ي��ة ل� ��ورزازات،
بجعل قضية الوحدة الترابية في صلب اهتمامها
من خالل السهر على تنظيم لقاء سنوي يجمع
ك��ل الفعاليات التي لها ارت�ب��اط وثيق بالدفاع
عن القضية الوطنية و تفعيل دور اجلماعة في
الدبلوماسية املوازية.

ال � �ت� ��زام اجل �م��اع��ة ع �ل��ى إش� � ��راك الباحثنيواملختصني في قضية الصحراء في اللقاءات من
أج��ل تقدمي مزيد من ال�ع��روض و املشاركة في
لقاءات مماثلة .
التزام النسيج اجلمعوي احمللي على
بذل مزيد من اجلهد و االنخراط في كل املبادرات
النبيلة التي تسعى إلى االرتقاء مبعاجلة ملف
القضية الوطنية و التعريف بها ،و التعبئة ملزيد
من التكوينات و املرافعات.

الجماعة الترابية لورزازات في
فاتح يناير 2019

األخ موالي عبد الرحمان الدريسي رئيس الجماعة الترابية لورزازات:

ارتباط ساكنة ورزازات وثيق بالصحراء املغربية تأسس على حب الوطن

أك��د األخ م��والي عبد الرحمان الدريسي،
رئ��ي��س اجل��م��اع��ة ال��ت��راب��ي��ة ل������ورزازات أن
اح��ت��ض��ان امل��دي��ن��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا اللقاء
املبارك حول الصحراء املغربية حتت شعار
« الصحراء املغربية من املسيرة اخلضراء
إل��ى مسيرة النماء» ال��ذي تنظمه جماعة
ورزازات ب��ش��راك��ة م��ع النسيج اجلمعوي
للتنمية بورزازات ،يجسد االرتباط الوثيق
للصحراء بوجدان ساكنة منطقة ورزازات،
وهو ارتباط تأسس على حب الوطن وخلفية
املشاركة النوعية َك ًما و َك ْي ًفا لساكنة ورزازات

في مسيرة فتح املظفرة التي حررت الصحراء
من االستعمار االسباني الغاشم سنة 1975
بإبداع من املغفور له امللك احلسن الثاني
طيب الله ثراه.
واعتبر األخ الدريسي أن قضية الصحراء
هي قضية كل مغربي و مغربية ،و كما قال
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره
ال��ل��ه ف��ي اح���دى خطبه «ه��ي قضية وجود
وليست قضية ح��دود» و مشكلها ليس في
حلها بل في مسار حلها.
فالتاريخ يعل ْم ،والعالم يعل ْم ،يضيف األخ

ال��دري��س��ي ،أن ال��ص��ح��راء ظلت عبر الزمن
معروفة بانتمائها الفعلي للدولة املغربية،
فجميع األدلة و الوثائق و احلجج التاريخية
تؤكد ذل��ك ،فقبل استقالل اجل��زائ��ر بكثير،
و قبل أن تكون هناك أي��ة مطالبة لتحرير
الصحراء من االستعمار باستثناء املطالب
املشروعة للمغرب ،أك��د جاللة امللك محمد
اخلامس تغمده الله برحمته حني َقدِ َم ممثلو
وشيوخ الصحراء ليقدموا له البيعة ،قال
«نعلن رسميا عالنية بأننا سنواصل العمل
من أجل استرجاع صحرائنا في إطار احترام
حقوقنا التاريخية و طبقا إلرادة سكانها» .
وأضاف رئيس اجلماعة الترابية لورزازات
أن املغرب ملك ًا و شعب ًا ،كان دائما متشبثا
بصحرائه ولم يفتأ يطالب بتحريرها مند أن
نال استقالله ،وفق شريعة القانون الدولي.
إلى ذلك  ،طرح األخ الدريسي مسائل ثالث
اعتبرها أساسية و محورية للتعاطي مع
قضيتنا األولى وهي :
أوال  :ض������رورة ان���خ���راط ال���ك���ل أف�����رادا
وجماعات ،مواطنني و مؤسسات ،في التعبئة
الشاملة و الترافع لذى الهيئات و املنظمات
و امل��ؤس��س��ات اإلقليمية و ال��دول��ي��ة سواء
احلكومية أو غير احلكومية ،طبقا ملا جاء
في خطاب صاحب اجلاللة محمد السادس
نصره الله بتاريخ  11أكتوبر  2013خالل
افتتاح ال���دورة األول���ى م��ن السنة الثالثة
للوالية التشريعية التاسعة ،حني أكد جاللته
أن « قضية الصحراء لسيت فقط مسؤولية
ملك البالد ،وامنا هي أيضا قضية اجلميع،
م��ؤس��س��ات ال���دول���ة و ال��ب��رمل��ان واملجالس
امل��ن��ت��خ��ب��ة وك���اف���ة ال��ف��ع��ال��ي��ات السياسية
والنقابية و االقتصادية و هيئات املجتمع
املدني و االعالم و جميع املواطنني».
ثانيا  :تعبئة امل��وارد املالية الكافية لدعم
جميع امل��س��ارات التي تتخدها ال��دول��ة في
التعاطي م��ع ملف الصحراء املغربية في
جميع أنحاء العالم.
ثالثا  :وض��ع برامج تعليمية تأخذ بعن
االعتبار في التربية على املواطنة ،تدريس
قضية ال��ص��ح��راء ،و التركيز على اخلطب
امللكية ف��ي ه��ذا ال��ش��أن مل��ا حتمله م��ن قيم
وخطط و نضال و فلسفة و التشبع بها آنيا

و مستقبال في ظل مرتكزات املوقف املغربي
ال��ت��ي ح��دده��ا ص��اح��ب اجل�لال��ة ف��ي خطاب
ذك��رى املسيرة اخل��ض��راء بتاريخ  6نونبر
 2017من خالل رؤي��ة متجددة ضمن الءات
أساسية حل��ل ال��ن��زاع املفتعل ح��ول قضية
ال��ص��ح��راء املغربية « ...ف��ي إط���ار احترام
امل��ب��ادئ واملرجعيات الثابتة ،التي يرتكز
عليها املوقف املغربي ،ومن بينها :
 أوال  :ال ألي ح���ل ل��ق��ض��ي��ة الصحراء،خارج سيادة املغرب الكاملة على صحرائه،
ومبادرة احلكم الذاتي ،التي يشهد املجتمع
الدولي بجديتها ومصداقيتها.
 ثانيا :االستفادة من الدروس التي أبانتعنها التجارب السابقة ،بأن املشكل ال يكمن
في الوصول إلى حل ،وإمنا في املسار الذي

يؤدي إليه .لذا ،يتعني على جميع األطراف،
التي ب���ادرت إل��ى اخ��ت�لاق ه��ذا ال��ن��زاع ،أن
تتحمل مسؤوليتها كاملة من أج��ل إيجاد
حل نهائي له.
 ثالثا  :االلتزام التام باملرجعيات التياعتمدها مجلس األمن الدولي ،ملعاجلة هذا
النزاع اإلقليمي املفتعل ،باعتباره الهيأة
ال��دول��ي��ة ال��وح��ي��دة امل��ك��ل��ف��ة ب��رع��اي��ة مسار
التسوية.
 رابعا  :الرفض القاطع ألي جت��اوز ،أومحاولة للمس باحلقوق املشروعة للمغرب،
ومبصاحله العليا ،وألي مقترحات متجاوزة،
لالنحراف مبسار التسوية عن املرجعيات
املعتمدة ،أو إق��ح��ام م��واض��ي��ع أخ���رى تتم
معاجلتها من طرف املؤسسات املختصة.

