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الحركة العدد 9571 :
اإلثنني  15أبريل 2019

في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى القمة االستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء المنعقدة بنجامينا

جندد التزام املغرب بإعطاء زخم جديد لتجمع دول س -ص
العمل الذي يقوم به التجمع في مجال حفظ السلم واألمن يجب
أن يكون مدعوما مببادئ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية

ج���دد ص��اح��ب اجل�ل�ال���ة امل��ل��ك محمد
ال��س��ادس ،أول أم��س ،ال��ت��زام املغرب
ب��إع��ط��اء زخ��م ج��دي��د لتجمع دول س
ص ،بوصفه جتمعا اقتصاديا إقليميالالحتاد اإلفريقي ،معربا جاللته عن
تأييده لتعزيز عمل س -ص من أجل
السلم واالستقرار والتنمية.
وقال جاللة امللك في رسالة إلى القمة
االستثنائية ملجموعة دول الساحل
والصحراء ،املنعقدة بنجامينا« ،إن
التزام املغرب في إطار التعاون جنوب
ج���ن���وب ،ي��ه��دف إل���ى إرس����اء أسساندماج يشجع االستثمارات واملبادالت،
ويتمحور حول التنمية املشتركة».
وأضاف جاللته أن املغرب ما فتئ ،في
إط��ار هذا التوجه ،يعمل بحيوية من
أجل إنشاء شبكة للفاعلني ،تضم كال
من القطاع اخلاص ،واملجتمع املدني.
وقد جتسدت هذه السياسة على أرض
الواقع ،في إحداث ثالث جلان خاصة
مبنطقة ال��س��اح��ل ،وم��ن��ط��ق��ة حوض
الكونغو ،والدول اجلزرية ،وفي املبادرة
اخلاصة بتكييف الفالحة اإلفريقية.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،ج��دد جاللة امللك
«التزام اململكة املغربية بإعطاء زخم
ج��دي��د لتجمع دول س-ص ،بوصفه
جتمعا اق��ت��ص��ادي��ا إقليميا لالحتاد
اإلفريقي .كما أعلن تأييدي لتعزيز عمله
من أجل السلم واالستقرار والتنمية،
في فضاء الساحل والصحراء».
واس��ت��ط��رد ج�لال��ت��ه أن ال��ع��م��ل الذي
يقوم به جتمع دول س-ص في مجال

ح��ف��ظ ال��س��ل��م واألم�����ن داخ�����ل فضاء
الساحل والصحراء ،يجب أن يكون
مدعوما مببادئ احترام سيادة الدول،
ووحدتها الترابية ،وعدم التدخل في
شؤونها الداخلية ،باملوازاة مع العمل
على تعزيز قنوات احلوار والوساطة،
وامل��س��اع��ي احل��م��ي��دة ،والدبلوماسية
ال��وق��ائ��ي��ة ،م��ؤك��دا أن م��ن ش���أن هذه
ال��ت��داب��ي��ر أن «تكفل حماية أجيالنا
احل��ال��ي��ة واملقبلة ،شريطة تدعيمها
بنظام تربوي جديد ،يقوم على اإلبداع
وحترير طاقات الرأسمال البشري».
وعبر صاحب اجلاللة عن «استعداد
اململكة املغربية ،انطالقا من ثوابتها
وقناعاتها الراسخة ،لوضع جتربتها
في مجال مكافحة اإلره��اب والتطرف
العنيف ،رهن إش��ارة ال��دول اإلفريقية
األع���ض���اء ف���ي جت��م��ع دول س-ص.
وهي جتربة ترتكز على مقاربة ثالثية
األب��ع��اد ،جتمع ب�ين اجل��ان��ب األمني
وامل��ك��ون الديني ومحاربة الهشاشة
وال��ف��ق��ر .وال س��ب��ي��ل إل���ى ك��س��ب هذه
املعركة إال بالتعاون اجلاد واملسؤول
بني كافة الفاعلني املعنيني».
ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة ،يضيف ج�لال��ة امللك،
يتعني علينا أن مند منظمتنا بوسائل
عمل ترقى إل��ى مستوى الطموحات
وامل��ه��ام ال��ت��ي أنطناها ب��ه��ا .ولذلك،
فمن ال��واج��ب علينا جميعا أن ندعم
جتمع دول س-ص ،من خالل االلتزام
ب��امل��س��اه��م��ات ال��وط��ن��ي��ة امل���ق���ررة في
ميزانيته .وأبرز صاحب اجلاللة امللك

محمد السادس أن «أكبر حتد مشترك
لنا ،يظل هو توفير فضاء تنعم فيه
بلداننا وشعوبنا باألمن واالستقرار
وال��رخ��اء والتنمية .فلنتحد جميعا
م��ن أج��ل مصلحة شعوبنا وقارتنا،
إفريقيا».
وأضاف جاللة امللك أن جتمع دول س
ص يزخر أيضا بثروات وإمكاناتإمنائية مهمة ،يضيف جاللة امللك،
فمنطقة ال��س��اح��ل وال��ص��ح��راء ،التي
يتجاوز ناجتها ال��داخ��ل��ي اإلجمالي
 1000مليار دوالر ،ويقدر عدد سكانها
ب��ح��وال��ي  600مليون نسمة ،تتوفر
على م��وارد طبيعية هائلة وإمكانات
للتكامل ،واقتصاديات السعة ،وقدرات
من��و واع����دة .ف��ه��ك��ذا ،ي��ق��ول جاللته،
«ي���ت���وف���ر جت��م��ع دول س-ص على
األدوات والوسائل الكفيلة بتمكني دوله
األع��ض��اء ،م��ن املساهمة بشكل فعال
في مسار االندماج اإلقليمي والقاري.
فذلكم ه��و م��ب��رر وج���وده ،وتلكم هي
الروح التي ينبغي أن تسود أشغالنا
وعملنا».
وأك��د صاحب اجل�لال��ة أن األعضاء
بصدد عملية إعادة متوقع قاري لـ»س
ص» ،تستدعي تضافر كل اجلهودم���ن أج���ل ت��ف��ع��ي��ل أح���ك���ام املعاهدة
املنقحة ،ومتكني التجمع من مواصلة
السير ق��دم��ا نحو ان��دم��اج إقليمي
حقيقي ،مشددا جاللته على ضرورة
االس��ت��رش��اد ب��ال��ت��وج��ه��ات املتمثلة
ف��ي تعزيز فعالية وك��ف��اءة األجهزة

التنفيذية لتجمعنا ،وفق التوجهات
ال��ص��ادرة ع��ن م��ؤمت��ر إع���ادة هيكلة
األمانة التنفيذية؛ وإرس��اء مختلف
ال��ه��ي��اك��ل امل��ؤس��س��ات��ي��ة املنصوص
عليها في املعاهدة املنقحة لتجمع
دول س -ص ،السيما املجلس الدائم
للسلم واألمن ،واملجلس الدائم املكلف
بالتنمية امل��س��ت��دام��ة؛ وك���ذا إعداد
استراتيجية للتنمية البشرية في
فضاء الساحل والصحراء ،وبرامج
إلدم���اج ال��ش��ب��اب؛ والتنزيل الفعلي
الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب
وال��ت��ط��رف ال��ع��ن��ي��ف؛ وك����ذا تفعيل
استراتيجية األمن والتنمية لتجمع
دول س-ص ()2050-2015؛ وإعداد
سياسة مشتركة ح��ول أم��ن احلدود
واعتماد خطة عمل تنفيذية.
وخ��ل��ص ج�لال��ة امل��ل��ك إل���ى أن هذه
التدابير ستمكن م��ن تعزيز الدور
املنوط بتجمعنا ،باعتباره مخاطبا
متميزا حلل األزم��ات التي يشهدها
فضاؤنا ،في إطار مقاربة تروم التكامل
م��ع ب��ق��ي��ة ال��ت��ج��م��ع��ات االقتصادية
اإلقليمية ،واالحتاد اإلفريقي ،واألمم
املتحدة ،واالحتاد األوروبي ،وغيرها
من األطراف املعنية.
ومن جهة أخرى ،اعتبر جاللة امللك
أن انعقاد ه��ذا اللقاء ف��ي جنامينا
ب����ال����ذات ،ي��ك��ت��س��ي رم���زي���ة خاصة.
حيث شهد التجمع في هذه املدينة،
سنة  ،2013حتوال كبيرا  ،متثل في
االنتقال من «جتمع ملكافحة التصحر

واجلفاف والتغيرات املناخية» ،إلى
م��ج��م��وع��ة ت��ك��رس عملها لتشجيع
التعاون ،والتنمية املستدامة ،وحفظ
وتوطيد السلم واألم��ن واالستقرار،
وتعزيز احلوار السياسي ،ومكافحة
اجل��رمي��ة املنظمة العابرة للحدود،
بجميع أشكالها.
وذكر جاللته بأن هذا التحول الذي
عرفه التجمع ،والذي نشأ نتيجة عزم
مشترك ،كان يهدف إلى تكييف إطار
عمل التجمع مع متطلبات التحديات
التي ت��واج��ه دول���ه .كما أن��ه يجسد
إرادتها املشتركة لاللتئام في إطار
موحد.
وقال صاحب اجلاللة «واليوم ،وقد
م����رت إح����دى وع���ش���رون س��ن��ة على
إنشائه ،يشهد جتمعنا حتوال عميقا،
ويكتسب وجاهة جديدة .فتجمع دول
س-ص يتميز عن بقية التجمعات
االقتصادية اإلقليمية ،التي حتظى
باعتراف االحت��اد اإلفريقي ،بكونه
جتمعا عبر-إقليمي».
وشدد على أن ذلك يشكل أبلغ تعبير
على أن هذه الهيئة حتمل داخلها فكرة
التجمع .ففضال عن اخلصوصيات
اجل��غ��راف��ي��ة وامل��ن��اخ��ي��ة ال��ت��ي متيز
فضاء الساحل وال��ص��ح��راء ،والتي
جتمع بني دوله األعضاء ،فإن جتمع
دول س-ص يلتقي حول التحديات
واألس����س امل��ش��ت��رك��ة ،واملتمثلة في
األم��ن اجلماعي والتنمية املشتركة
املستدامة والشاملة.

