الرسالة الملكية السامية الموجھة إلى المشاركين في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة
13.03.2015
وجه صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره ﷲ ،رسالة إلى المشاركين في منتدى كرانس مونتانا ،المنعقد بالداخلة من
 12إلى  14مارس الجاري.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تالھا رئيس الحكومة السيد عبد اإلله ابن كيران :

" الحمد  ،$والصالة والسالم على موالنا رسول  $وآله وصحبه.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي سرورنا وسعادتنا أن نتوجه للمشاركين في ھذه الدورة لمنتدى "كرانس مونتانا" ،التي تلتئم تحت رعايتنا
السامية ،والتي خصصت أشغالھا إلفريقيا ،بمشاركة شخصيات من مشارب متعددة ،تحظى بصيت عالمي أكيد.
وإذ نرحب بكم جميعا في المغرب ،وبالتحديد في مدينة الداخلة ،جوھرة جنوب المملكة ،فإنه ال يفوتنا أن نھنئكم على
اختياركم الموفق ،السيما بالنظر للموضوع الرئيسي لمنتداكم.
فالنموذج التنموي الجديد لجھة الصحراء ،الذي تبنته المملكة ،يطمح بالفعل إلى تحويل ھذه المنطقة إلى قطب للتالقي بين
المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء.
وفي ھذا السياق ،فإن مدينة الداخلة مدعوة الحتالل موقع محوري ضمن القطب االقتصادي اإلفريقي المستقبلي ،المندرج
في إطار السعي إلى تعزيز السلم واالستقرار في منطقة جنوب الصحراء.
وينبثق ھذا النموذج التنموي الجديد من رؤية سياسية طموحة ،قائمة على جيل جديد من اإلصالحات المؤسساتية التي تعتمد
الجھوية المتقدمة ركيزة لھا.
ومن ھذا المنطلق ،تتطلع المملكة المغربية إلى استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة من مناطقھا ،والنھوض بالحكامة
المحلية الجيدة ،وبلورة سياسات عمومية ،على صعيد الجھات ،تضمن نجاعة تدخل الدولة وشراكتھا مع الجماعات الترابية.
وفي ھذا اإلطار ،فإن مصير مدينة الداخلة ،ھو أن تصبح منصة للمبادالت متعددة األشكال ،بين الفضاء األطلسي ،ومنطقتي
المغرب العربي والساحل.
ويشكل التنوع الكبير في األطراف المشاركة في ھذا المنتدى ،من مؤسسات رسمية ،ومجتمع مدني ،وفاعلين اقتصاديين،
باختالف انتماءاتھم وأطيافھم ،عالوة على أھمية المواضيع المطروحة للنقاش ،عامال من العوامل التي من شأنھا تعزيز
ثقتنا في تِل ُكم االختيارات االستراتيجية ،الھادفة إلى انبثاق قار ٍة إفريقي ٍة متضامنة ،تتطلع بكل عزم نحو المستقبل الواعد.
ب الذي نقوم به ،في سبيل خدمة قارتنا .فالمغرب ما فَتِئ يَب ُذ ُل قُصارى جھوده ،من أجل
وما ذلكم إال تقدي ٌر منكم للعمل الدؤو ِ
قيام قارة إفريقية حديثة وطموحة ،ومبادرة ومنفتحة ،قار ٍة فخور ٍة بھُويتھا ،وقوية برصيدھا الثقافي ،ولھا القُ ْدرة على تجاوز
اإليديولوجيات ال ُمتَقَا ِدمة.
وفي ھذا السياق ،نود أن نوجه تحية خاصة للسيد جون بول كارترون ،الذي نجح في وضع تجربته الغنية والمتنوعة ،في
خدمة القضايا النبيلة ،من خالل الحوار والتشارك.

ومما ال شك فيه ،أن االختيار المنطقي والعقالني ألرض الصحراء المغربية ،من لَد ُِن المؤ ﱠس َس ِة المرموق ِة التي يُمثﱢلھا ،يُ َش ﱢك ُل
عامال من عوامل النجاح والتوفيق.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن موضوع التعاون جنوب-جنوب وتنمية إفريقيا ،الذي اختَرْ تُ ُموه محورا ألشغالكم ،يكتسي أھمية بالغة وآنية ،ويعكس دون
شك ،الطموح الذي يَحدونا جميعا ،لجعل القارة في صميم االھتمامات الجيوسياسي ِة الدولية الكبرى.
وفي ھذا اإلطار ،ال بُ ﱠد للتعاون جنوب-جنوب أن يأخذ بِ َعي ِْن االعتبار ،ال ُم ْع َ
طيات الجديدة التي أتى بھا القرنُ الواحد
ت الكبرى التي أفرزتھا العولمة ،بكل ت ََجلﱢياتھا.
والعشرون ،ويُ َسايِ َر التوجھا ِ
التوظيف األمثل للفُرص التي يُتيحُھا التعاون الثُالثي،
ومتضامن ،من خالل
فعال
تعاون
وفي السياق ذاته ،ما فتئنا ندعو إلى
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
سوا ًء على المستوى اإلقليمي ،أو مع دول الشمال ،شريطةَ أن يَنخرط ھذا التوجهُ ضمن مقارب ٍة َمبني ٍة على االحترام المتبادل
والتﱠوازن ،و ُمراعاة مصالح كل األطراف.
إن المملكة المغربية ،التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب َركيزة من ركائز سياستھا الخارجية ،تعمل كذلك على تطوير
شراكات ُمثمرة ،عبر انفتاحھا بال َق ْد ِر المطلوب ،مع شركائھا في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا .وذلكم بالضبط ،ھو
نموذج الشراكة متعددة األبعاد ،القائمة على تعبئة العديد من األطراف ،الذي يَتَوجب عَلينا ال ُمثابرة من أجل النھوض به،
لتحقيق المزيد من الرخاء والنماء في إفريقيا.
أكثر ْ
ب البارد ِة ،وال زالت تُعاني،
إن قارتنا ِھ َي التي َدفَ َعت َ
من غيرھا الثمن غاليا ،خالل فترة االستعمار ،وإِبﱠانَ الحر ِ
لِألَسف الشديد ،من آثارھما إلى يومنا ھذا.
ﱠئيسيةَ للعدي ِد من
عن
المستعمر ،ال تزال تُ َش ﱢكل ،في الكثير من األحيان ،البُؤَ َر الر ِ
فالحدود التي َو ِرثَ ْتھا بُلدان القارة ِ
ِ
االضطرابات والنزاعات ،وال بُ ﱠد لنا ،نحنُ أبنا ُء إفريقيا ،أن نَ ْبتَ ِك َر ال ﱡسب َُل ال َكفيلةَ بتحويلھا إلى فضاءات مفتوحة للتالقي
والتبادل المثمر ،بين المجتمعات اإلفريقية.
كما ت َْخت َِر ُ
ت ُم َت َعدﱢدة
ق القارةَ ُخطُوطٌ ُمتَ َعدﱢدةٌ للتﱠص ﱡد َع االقتصادي والسياسي والثقافي ،تَتَ َسبﱠبُ في
اندالع جُملَ ٍة من األزما ِ
ِ
حافز
أفضل
األشكال ،في حين أن تَ َع ﱡد َد وتَنَوﱡ َع ثَرواتھا البشرية والطبيعية الھائلة ،يَجْ ُد ُر بِ ِھما أن يكونا ،على العكس من ذلك،
َ
ٍ
والتكامل بين مكوناتھا المجالية ،الشيء الذي َسيُ ْس ِھم في محو آثار التجزئة التي تعرضت لھا القارة وعانت
االندماج
على
ِ
ِ
ْ
منھا ،إِبﱠان االستعمار ،وذلك ما كان يعمل على إِذ َكاء التوترات السياسية والعرقية ،خالل تلك الفترة.
وعالوة على ذلك ،تواجه القارة وضعا أمنيا ھشا و ُمتفاقما .ذلك أن العديد من المناطق اإلفريقية ،أضحت تعيش اليوم ،تحت
واالتجار في البَشر،
واالتجار في المخدرات،
ب والجريم ِة المنَظﱠمة،
تھديد أخطار جديدة وعابرة للحدودَ ،
مثل اإلرھا ِ
ِ
ِ
ً
ّ
والتشاور بشأن اإلشكالية
والتطرف الديني .وكل ھذه التحديات الكبرى ،تتطلب منا ردا جماعيا ،وتَ ْدعونا للتفكير َس ِويّاً،
ِ
ِ
األمنية.
آمال العالم في
ومع ذلك ،فإن إفريقيا اليوم ،ھي أيضا القارة التي تتوفر ،أكثر من غيرھا ،على ُمؤھالت ُمتعددة األبعاد ،تُتي ُح َ
غد أفضل ،مما يبعث على التفاؤل ،ويُ َغ ﱢذي طموحاتنا وآمالنا المشتركة.
 فَنِ ْسبَةُ النمو االقتصادي في إفريقيا ،ھي األعلى منذ سنة  ،2000بَينما ارتفع حجم ُمبادالت القارة التجارية مع بقية العالمبأكثر من  200في المائة خالل نفس الفترة.
لياريْ نَسمة بحلول سنة  ،2050الشيء الذي سيمكنھا من توظيف ھذا الرصيد الديموغرافي
 كما سيبلغ عدد سكان القارة ِم َالھائل ،خاصة الشباب ،لتعزيز موقعھا على الخريطة االقتصادية للعالم.
 -وتتوفر القارة على أكبر رصيد من الثروات الطبيعية ،التي يتعين استثمارھا لخدمة التنمية البشرية المستدامة لساكنتھا.

 وھي أيضا القارة التي تَتَ َع ﱠز ُز فيھا ،يوما بعد يوم ،الديموقراطية والحكامة الجيدة.صلِيًّ ٍة من تاريخھا ،وتحتاج لوضع استراتيجيات
وھذا ما يجعلنا ن َْخلُصُ إلى القَوْ ِل أن إفريقيا توجد اليوم ،في مرحلة َم ْف ِ
ت ُمبت َك َرة لدعم مسيرتھا نحو التقدم.
ت وآليا ٍ
وأدوا ٍ
ولتحقيق ھذا الھدف ،ال بد إلفريقيا أن تتحرر ،بصفة نھائية ،من قيود الفترة االستعمارية من ماضيھا ،وتَ ْنظُ َر بكل عزم،
نحو المستقبل ،وأن تتحلى بالمزيد من الثقة بنفسھا وبقدراتھا الذاتية.
الرفع من حصتھا في
بالنفع على جميع األطراف؛ وعلى
ت تعو ُد
كما يتعين على إفريقيا ،أن تعمل على بلورة ودعم شراكا ٍ
ِ
ِ
ق القِي َم ِة على الصعيد الدولي؛ والدفع باالندماج االقتصادي اإلقليمي إلى األمام ،وخلق فضاءات مشتركة للرخاء ،تضمن
خَ ْل ِ
األشخاص والسلع.
حرية تنقل
ِ
واسع في بِنيا ِتھا التحتية ،وتحسين ظروف عيش مواطنيھا.
ق
كما أن إفريقيا في حاج ٍة إلى االستثمار على نطا ٍ
ٍ
المجال بالذات ،تتوفر
وعالوة على ذلك ،فإن إفريقيا في أ َمسﱢ الحاج ِة إلى موار ِد طاقيﱠ ٍة إلنجاح جھودھا التنموية .وفي ھذا
ِ
القارة على موارد ھائل ٍة للطاق ِة المتجدد ِة ،التي ينبغي تعبئتھا لتحقيق التنمية المستدامة.
ص بالطاقات المتجددة َو َجاھَتَھا ،بالنظر للفُرص الغني ِة التي تُ ِتيحُھا إفريقيا
تطوير
كرة
وفي ھذا الصدد ،تَ ْستَ ِم ﱡد فِ َ
مشروع خا ٍ
ِ
ٍ
األطلسية ،في مجالي الطاقة الريحية والشمسية.
التاريخ ،أن التﱠرابُ َ
ط والتكافُ َل
ت التعاون البَ ْينِ ِي اإلفريقي ،فقد َعلﱠ َم ْتنَا دُروسُ
وال تَقِلﱡ صوابا ً َع ْنھَا ،ضرورةُ تعبئ ِة آليا ِ
ِ
اإلدراك ،أن أي جھو ٍد
االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،ھو شرطٌ أساس ٌي لتحقيق اإلقالع .لذا ،فإن المغرب يُدرك تما َم
ِ
معزول ٍة لتحقيق التنميةَ ،مآلُھَا ال َفشَل.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يضع المغرب إفريقيا ضمن األولويات االستراتيجية لسياسته الخارجية ،وھو اختيار ينبع من انتمائه الجغرافي للقارة
اإلفريقية ومن تاريخه العريق ،الذي كان له بالغ األثر في بناء ھويته وتشكيل ثقافته اإلفريقية.
ومن ھذا المنطلق ،فمن الطبيعي جدا أن يتعزز التوجه اإلفريقي للمملكة ،جاعال منھا قطبا لالستقرار والتنمية اإلقليمية
واإلشعاع الثقافي والحضاري.
وقد تجسدت إرادتنا لتعزيز التعاون مع الدول اإلفريقية الشقيقة على أكمل وجه ،من خالل الزيارات المتوالية التي قمنا بھا
للعديد من بلدان القارة .حيث مكنت ھذه الزيارات من إنجاز مشاريع ملموسة ،وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون ،ھمت شتى
الميادين.
إن المملكة المغربية التي كانت دوما ترفض تلكم النظرة المتشائمة بشأن حال ومآل القارة اإلفريقية ،لتدعم وتدافع عن مبدأ
العمل بمسعى راسخ ونابع من إرادة حقيقية ،من أجل انبثاق "إفريقيا جديدة" ،وھو الھدف الذي نتطلع ونصبو إلى تحقيقه
ونسعى بكل حزم وعزم لبلوغه.
إن السياسة اإلفريقية للمغرب ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة وإدماجية ،ترمي إلى النھوض بالسلم واالستقرار
وتشجيع التنمية البشرية المستدامة وصيانة الھوية الثقافية والروحية للسكان ،في إطار احترام مبادئ حقوق اإلنسان كما ھو
متعارف عليھا عالميا.
وتتميز ھذه السياسة بكونھا ال تقتصر حصرا على الفاعلين الحكوميين ،بل تتجاوزھم إلى الفاعلين االقتصاديين من القطاع
الخاص ،الذين ترسخ إيمانھم وانخراطھم في ھذا التوجه ،شأنھم شأن كل مكونات المجتمع المدني.

وبھذا الخصوص ،يھدف المغرب إلى دعم جھود البلدان اإلفريقية الشقيقة من أجل بناء اقتصادات قوية ،من خالل نقل
الخبرات وتكوين الموارد البشرية واالستثمار في المجاالت الحيوية لالقتصاد وحشد الموارد.
وعلى صعيد آخر ،وبالنظر لألھمية التي تكتسيھا التكتالت شبه اإلقليمية ،ما فتئ المغرب يدعو إلى إحياء اتحاد المغرب
العربي ،الذي يحتفل ھذه السنة بعيد ميالده السادس والعشرين .كما تضطلع المملكة بدور جد فاعل ضمن تجمع دول الساحل
والصحراء ،الذي يعقد قمته القادمة على تراب المملكة ،عالوة على مواصلة مسار تقاربھا المثمر مع العديد من المنظمات
اإلقليمية بكل من غرب ووسط إفريقيا.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
ال يسعنا إال أن نعبر عن سرورنا بمبادرات منتداكم الرامية إلى النھوض بالتعاون بين بلدان الواجھة األطلسية للقارة
اإلفريقية .وفي ھذا الصدد ،تعد مبادرة إطالق "نادي إفريقيا األطلسية" ،خالل ھذا اللقاء ،خير تعبير عن إرادتنا المشتركة
لدعم التنمية واالندماج اإلقليمي لقارتنا ،وتشجيع انفتاحھا على واجھتھا األطلسية.
لقد ظل ھذا البعد الھام من العمل اإلفريقي المشترك طي اإلھمال لفترة طويلة ،بينما ال يمكن للمحيط األطلسي إال أن يشكل
حافزا للتنمية ،وجسرا لالنفتاح والتفاعل واالندماج بين البلدان اإلفريقية المحاذية له.
وھناك مبادرة أخرى ال بد من التنويه بھا ،وھي مبادرة إطالق "منتدى المرأة اإلفريقية" ،التي ستمنح المشاركات فضاء
للحوار وتبادل وجھات النظر .كما تشكل ھذه المبادرة مناسبة سانحة للمطالبة بتمتيع المرأة اإلفريقية بكامل حقوقھا ،وحثھا
على اإلسھام الفعال في جھود التنمية لكل بلد على حدة ،ذلك أن قارتنا تحتاج إلى حشد كل طاقاتھا وتجميع قواھا من أجل
تحقيق األھداف المنشودة.
وفي ھذا الصدد ،ما فتئنا نولي أھمية خاصة للنھوض بأوضاع المرأة ودعم مشاركتھا في مختلف المجاالت ،السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .كما أننا ال ندخر جھدا في سبيل تحقيق المناصفة بين المواطنات والمواطنين ،كما
رسخھا الدستور الجديد للمملكة.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
في الختام ،نتوجه بتحية إكبار لمنتدى كرانس مونتانا ،ولرئيسه السيد جون بول كارترون ،على تخصيص اجتماعات
المنتدى لھذه السنة ،إلفريقيا واألفارقة .كما ال يفوتنا أن ننوه بالعمل الدؤوب الذي انخرط فيه المنتدى ،منذ أكثر من ثالثة
عقود ،في سبيل تحقيق التقارب والتعايش بين الثقافات والحضارات.
وسيجد منتدى كرانس مونتانا في المملكة المغربية ،االستعداد الدائم لتقديم الدعم الالزم ،من أجل إعطاء المزيد من اإلشعاع
لمساعيه ،التي تخدم قضايا السلم والتنمية.
كما نتوجه بالتحية للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ،ولمديرھا العام ،الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري،
لمساھمتھا الفعالة في تنظيم ھذه التظاھرة الھامة ،ولجھودھما المشكورة من أجل ضمان نجاحھا.
وإذ نرجو أن تتكلل أشغالكم بالتوفيق والنجاح ،نتمنى لكم مقاما طيبا في بلدكم الثاني ،المغرب.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته ".

