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  ةـة التاسعـر اجللسـحمض

  

  ).م2007 نونرب 5( ه 1428 شوال 24االثنني  : التاريخ

  .السيد مصطفى املنصوري رئيس جملس النواب : الرئاسة

ساعتان ابتداء من الساعة الرابعة زواال والدقيقة  : التوقيت

  .اخلامسة واألربعني

تدخل السيد الوزير األول والسادة رؤساء :  جدول األعمال

فرق واموعات النيابية خبصوص تداعيات زيارة العاهل ال

   .اإلسباين للمدينتني السليبتني سبتة ومليلة

  

  :رئيس اجللسة  مصطفى املنصوريالسيد 

 والصالة والسالم على أشرف ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

   .املرسلني

  السيد الوزير األول احملترم،

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون، 

  سيدات والسادة النواب احملترمون،ال

يعقد جملس النواب هذا اليوم جلسة خاصة حول 

تداعيات زيارة العاهل اإلسباين خوان كارلوس إىل املدينتني 

 148، واستنادا إىل الفصل "سبتة ومليلية"املغربيتني احملتلتني 

من القانون الداخلي لس النواب وبناء على قرار مكتب 

قا للمشاورات اليت أجريت يف اجتماع ندوة جملس النواب ووف

الرؤساء هذا الصباح، سيتناول الكلمة يف مستهل هذه اجللسة 

السيد الوزير األول احملترم األستاذ عباس الفاسي يليه تدخالت 

السادة رؤساء الفرق واموعات النيابية، وأعطي الكلمة 

اسي، مباشرة للسيد الوزير األول احملترم األستاذ عباس الف

  .فليتفضل مشكورا

  

  الوزير األول عباس الفاسي السيد 

 والصالة والسالم على خري املرسلني ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وآله وصحبه

 حضرات السيدات النائبات احملترمات والسادة النواب 

  احملترمني،

أتشرف بأن أقف اليوم أمام جملسكم املوقر ألديل 

اهللا بتصريح حول زيارة باسم حكومة جاللة امللك نصره 

" سبتة ومليلية"ملدينيت " خوان كارلوس"العاهل اإلسباين امللك 

احملتلتني، وبداية أؤكد أن هذه الزيارة األوىل من نوعها اليت 

يقوم ا العاهل اإلسباين للمدينتني املغربيتني السليبتني منذ 

 سنة وهي زيارة 32اعتالئه عرش اململكة اإلسبانية قبل 

ة وغري الئقة وتستفز مشاعر الشعب املغريب قاطبة ولن مرفوض

تغري شيئا من الواقع الذي يتجسد يف االنتماء التارخيي 

واجلغرايف والقانوين للمدينتني واجلزر املتوسطية للمغرب ويف 

 واملشروع وغري القابل للتصرف يف استعادة تابثحق بالدنا ال

ذه الزيارة هذه األراضي لسيادته، ومبجرد ظهور بوادر ه

املرفوضة وغري الالئقة سارعت احلكومة يف اجتماعها يوم 

اخلميس املاضي إىل تأكيد أن الصداقة بني املغرب وإسبانيا اليت 

تعززت بشكل متني يف السنوات األخرية ال ميكن أن تنسينا أن 

خالفا جوهريا اليزال قائما بني البلدين وأن املغرب الذي 

 بني البلدين ركنا جوهريا يف سياسته جيعل من التعاون الثنائي

اخلارجية يذكر بأن هذا التعاون يعد جزءا أساسيا لتأمني 

تتبعه االخنراط يف ي يف املنطقة املتوسطية وأن ذلك ساالستقرار

تسوية عادلة وائية لالحتالل اإلسباين، وأكدت احلكومة أن 

رب هناك خطوطا محراء ال ميكن القفز عليها تتعلق بوحدة املغ

الترابية وأن على جارتنا أن تعي جيدا أن عهد االستعمار قد 

وىل دون رجعة، وبادر الوزير األول يف اليوم نفسه إىل إصدار 

بالغ أكد فيه استغرابه من هذه الزيارة ورفضه هلا معلنا أن 

سبتة "احلكومة وبالتحام تام مع الشعب املغريب تذكر بأن 
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اليتجزأ من تراب اململكة احملتلتني تشكالن جزءا " ومليلية

املغربية وبأن رجوعهما إىل الوطن األم سيتم من خالل 

مفاوضات مباشرة مع اجلارة اإلسبانية، كما مت ذلك بالنسبة 

ومثنت احلكومة " الصحراء املغربية"و" سيدي إيفين"و" لطرفاية"

عاليا قرار جاللة امللك احلكيم باستدعاء سفري جاللته املعتمد 

 للتشاور ملدة غري حمددة، كما مت اإلعالن عن عدم يف إسبانيا

برجمة عقد اجتماع من مستوى عال برئاسة الوزيرين األولني 

املغريب واإلسباين يف ظل الظروف الراهنة املطبوعة بالزيارة 

  .املرفوضة للعاهل اإلسباين للمدينتني احملتلتني

ويف اجلانب التربوي قررت احلكومة استجابة لطلب 

ت التعليمية أن ختصص حصص من الدروس اليومية يف النقابا

" سبتة ومليلية"مجيع املؤسسات املدرسية للحديث عن مغربية 

وعدالة قضيتنا، وتنتهز احلكومة هذه " اجلزر املتوسطية"و

املناسبة لتعرب عن اعتزازها الكبري باإلمجاع الوطين حول 

غريب تعبئته استنكار هذه الزيارة غري الالئقة وبتأكيد الشعب امل

الدائمة بقيادة جاللة امللك نصره اهللا ورفض كل مساس 

بوحدة البالد الترابية، وتثمن احلكومة عاليا املواقف اليت عرب 

احملتلتني وخمتلف " سبتة ومليلية"عنها املواطنون املغاربة يف 

شرائح الشعب املغريب والفرق واموعات الربملانية واألحزاب 

ات النقابية وتنظيمات اتمع املدين السياسية واملركزي

باستنكار هذه الزيارة وتأكيد االستعداد ملواجهة كل حماولة 

للمس حبرمة وحدة التراب الوطين، وتؤكد احلكومة جمددا 

رفضها هلذه الزيارة وترفض أن تكون قدسية وحدة بالدنا 

الترابية مطية لبعض األحزاب اإلسبانية يف سباقها االنتخايب غري 

ننا حنيي التنظيمات السياسية اإلسبانية اليت تناهض الوجود أ

  .االستعماري اإلسباين يف األراضي املغربية

  السيد الرئيس،

حضرات السيدات النائبات احملترمات والسادة النواب 

  احملترمون،

مل يرضخ املغرب عرب التاريخ ألي وجود أجنيب فوق 

الواقعة على " زراجل"و" سبتة ومليلية"ترابه وأكد دائما أن 

الساحل املتوسطي للملكة هي أراضي مغربية والبد من جالء 

االحتالل اإلسباين األجنيب عنها، وجتسيدا العتبار املدينتني 

واجلزر املتوسطية جزءا ال يتجزأ من التراب الوطين طرح 

املغرب مبجرد حصوله على االستقالل مسألة إاء احتالل 

 واجلنوب، وقال املغفور له حممد إسبانيا ألراضيه يف الشمال

أننا : "1958اخلامس طيب اهللا ثراه يف خطابه يف فرباير 

سنواصل العمل بكل ما يف وسعنا السترجاع صحرائنا وكل 

انتهى كالم املغفور له حممد " ما هو تابت ململكتنا عرب التاريخ

 أمام 1960 دجنرب 13اخلامس، وسبق لبالدنا أن تدخلت يف 

ة العامة لألمم املتحدة مبناسبة مناقشة التصريح دورة اجلمعي

العاملي لتصفية االستعمار ودعت إىل تصفية الوجود اإلسباين 

احملتلتني ومل تغب املدينتان " سبتة ومليلية"االستعماري يف 

السليبتان عن األذهان كلما ذكر املغرب حبقه يف استكمال 

ام املنتظم الدويل وحدته الترابية يف خطاباته ومواقفه الرمسية أم

. وأجهزته الرئيسية ويف اتصاالته مع املسؤولني اإلسبان

وأصدرت العديد من املنظمات الدولية والقارية واإلقليمية 

" منظمة املؤمتر اإلسالمي"و" حركة عدم االحنياز"ويف مقدمتها 

وعدد من التنظيمات غري احلكومية " جامعة الدول العربية"و

ود مواقف تؤيد فيها حق املغرب يف  عق4على مدى أكثر من 

ااورة هلما، ويف مواجهة " اجلزر"و" سبتة ومليلية"استعادة 

سعي إسبانيا إىل تثبيت وجودها االستعماري سجلت اململكة 

 1986املغربية منذ انضمام اسبانيا للمجموعة األوروبية سنة 

اد حتفظاا يف كل املعاهدات واالتفاقيات اليت أبرمتها مع اإلحت

األورويب ضمانا لعدم اإلخالل باملوقف القانوين للمغرب من 

، وعلى سبيل املثال ال احلصر فقد أبلغ "سبتة ومليلية"قضية 

املغرب وبرسائل رمسية اجلانبني األورويب واإلسباين مبناسبة 

 واتفاقية الشراكة يف 1986توقيع اتفاقية الصيد البحري سنة 



3 

 

  -2007 دورة أكتوبر –مداوالت جملس النواب 

 يشكل إخالال مبوقف اململكة  بأن إبرام االتفاقيتني ال1996

احملتلتني، وعرب املغرب عن " سبتة ومليلية"فيما يتعلق بقضية 

نفس التحفظ يف اآلليات القانونية املربمة يف إطار مسلسل 

متوسطي لقواعد - ومن ذلك الربوتوكول األورو" برشلونة"

، وإذا كانت بالدنا حريصة على تطوير 2003املنشأ سنة  

 مع اجلارة اإلسبانية فإا تطلعت دائما إىل إاء وتقوية عالقاا

االحتالل اإلسباين بالطرق السلمية  وضمن نفس املنهج الذي 

أدى إىل إاء الوجود االستعماري اإلسباين يف طرفاية سنة 

 واألقاليم اجلنوبية الصحراوية يف 69 وسيدي إفين يف 58

 هذا السياق  على إثر املسرية اخلضراء املظفرة، ويف76بداية 

نتذكر االقتراح الذي تقدم به املغفور له جاللة امللك احلسن 

 إلسبانيا، يقول جاللة 1987الثاين طيب اهللا تراه يف سنة 

من أجل تشكيل خلية للتفكري تنكب : "امللك رمحة اهللا عليه

على حبث مشكل اجليوب الذي جيب إجياد حل له يف إطار 

 تقبل التفويت وعلى املصاحل احلفاظ على حقوق املغرب اليت ال

انتهى كالم املغفور له احلسن " احليوية إلسبانيا يف املنطقة

الثاين، وقد أكد جاللة امللك حممد السادس هذا االقتراح 

اجلزر "و" سبتة ومليلية"احلكيم إلاء االحتالل اإلسباين ملدينيت 

أن شراكة مبتكرة، جدية، : "مسجال يقول جاللته" املتوسطية

وازنة، مستوحاة من املنطق والتقدم تأخذ بعني االعتبار مت

متطلبات البلدين املتبادلة املتعلقة باألمن والوحدة والسيادة 

والتنمية املشتركة، شراكة قائمة على عقد الثقة تطبعها روح 

" املسؤولية والطموح واملصداقية ال تزال يف حاجة إىل البناء

دس، وعرب جاللته عن انتهى كالم جاللة امللك حممد السا

اقتناعه التام بأنه مبجرد زوال نذوب املاضي ستحرر الطاقات 

  .اخلالقة يف البلدين

  السيد الرئيس احملترم، 

  حضرات السيدات النائبات والسادة النواب احملترمني، 

" لسبتة ومليلية"هاهي الزيارة املؤسفة للعاهل اإلسباين 

املاضي وتضرب يف احملتلتني  تتوخى ربط إسبانيا بندوب 

الصميم نص وروح معاهدة الصداقة والتعاون وحسن اجلوار 

 بني البلدين اليت تنص بوضوح على 1991املوقعة يف سنة 

تشجيع مسلسل يسعى إىل إقرار نظام حوار وتعاون يبعد ائيا 

أية نزعة حنو الصراع واملواجهة يف جمموع منطقة البحر 

ا الغريب، وإذ ندين هذا األبيض املتوسط وباألخص يف جنو

اخلرق اإلسباين السافر ملقتضيات معاهدة  الصداقة والتعاون 

بد  أن  أن أي احترام لبنود املعاهدة الوحسن اجلوار نؤكد

يكون متبادال باعتبار أن املغرب لن يسمح باملس بوحدته 

الترابية ومبصاحله وألن من شأن هذه الزيارة أن تؤثر على 

دين وعلى مقومات األمن واالستقرار والسلم العالقات بني البل

يف حوض البحر األبيض املتوسط، وتؤكد حكومة اململكة 

املغربية أن هذه الزيارة وغريها من األعمال أحادية اجلانب لن 

تغري ائيا من واقع األمر ولن تؤثر على حق املغرب املشروع 

ال والثابت يف املطالبة بتصفية االستعمار اإلسباين يف مش

اململكة، ومن  املؤسف حقا أن تواصل السلطات اإلسبانية 

تعنتها وأن يظل مشكل تصفية االستعمار قائما يف بؤر قليلة يف 

سبتة "و" القدس الشريف"احملتلة و" فلسطني"العامل من قبيل 

ونظل مقتنعني بأنه من  األجدى " اجلزر املتوسطية،"و" ومليلية

شكل املوروث عن املاضي إلسبانيا أن تقوم بتصفية هذا امل

االستعماري من أجل بناء مستقبل مشترك قائم على التعاون 

وحسن اجلوار، ويف غمرة احتفالنا بالذكرى الثانية والثالثني 

للمسرية اخلضراء املضفرة اليت استعاد ا املغرب أقاليمه 

اجلنوبية لالحتالل اإلسباين نؤكد أن الشعب املغريب بقيادة 

حممد السادس سيظل مستنهضا إلمكانياته جاللة امللك 

وقدراته الذاتية السترجاع املدينتني السليبتني واجلزر ااورة 

   .هلما

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا
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  :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير األول احملترم ،أود أن ألفت انتباه 

احلضور الكرمي أن جمموعة كبرية من زمالئنا املستشارين 

ى كما ا هذه اجللسة ألن هذا املوضوع حيظعنحيضرون م

تعلمون بإمجاع كل الشعب املغريب فمرحبا م، وأعطي 

الكلمة اآلن للنائبة احملترمة السيدة لطيفة بناين مسريس رئيسة 

  .الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية، فلتتفضل مشكورة

يل النائبة السيدة لطيفة بناين مسريس رئيسة الفريق االستقال

   :للوحدة والتعادلية

 والصالة والسالم على أشرف ،الرحيم بسم اهللا الرمحن

  .املخلوقني

إنه ليوم أشعت أغرب داكن تلبدت فيه غيوم سوداء يف 

سجل العالقات املغربية اإلسبانية اليت مافتئ املغرب يسعى من 

طرفه ومن جانبه على أن تصل إىل الرسالة اليت اختذها املغرب 

أن يكون باستمرار رسوال للسالم والتعايش على عاتقه 

" مليلية"ومدينة " سبتة"واالنفتاح على اآلخر، لكننا ومدينة 

تئنان اليوم  حتت ضغط هاته الزيارة املرفوضة متاما من طرف 

كل مكونات الشعب املغريب وأضيف من طرف كل العامل 

احلر، من طرف كل من يعترف باحلقوق كما هي، من طرف 

ل أن يتحدث مع التاريخ، من طرف كل من يريد كل من يقب

أن يعترف لآلخرين حبقوقهم كما يعترف اآلخرون حبقوقه، 

إا مرحلة وخطأ جسيم ترتكبه الدولة الصديقة، الدولة اجلوار 

يف حق شعبنا و يف حق أرضنا ويف حق احلوض املتوسطي مهد 

  . احلضارة ومهد اإلنسانية

لوحدة والتعادلية ال أريد إنين باسم الفريق االستقاليل ل

أن أذكر باإلميان العميق للشعب املغريب وال أريد وال حاجة يل 

بذلك أن أذكر باملوقف الصامد حلزب االستقالل من قضية 

 قضية الوحدة الترابية اليت هي النسيج والعمود الفقري امسها

لكياننا ووجودنا كمغاربة، لكنين هنا أقف ألقول إلسبانيا 

 أسفا على كل التعامل الذي قدمه املغرب جلارة ياأسفا، يا

أرادها أن تكون صديقة تبين معه أسسا لدميقراطية يتشدق ا 

اإلحتاد األوريب حلقوق اإلنسان، لثقافات تتمازج، ألناس 

يعيشون يف تكافؤ الفرص، وتنتهك إسبانيا كل هاته احلرمات 

ة لظروف ال نريد حنن أن نقبل منها أي تعليل فهي مرفوض

بتاتا، ليس هنالك أي سبيل لتفهم الظروف اإلسبانية داخلية 

كانت أو نفسية ألن هذا شيء يتعلق مبستقبل منطقة ككل، 

يتعلق مبستقبل عالقات ليست حدودها هي إسبانيا، هي 

عالقات متتد مع حميط أردناه وأرادنا أ نكون شركاء فأين هي 

  .؟الشراكة؟ وأين هي روح التكافؤ يف هاته الشراكة

إن كل ما قدمه املغرب إلسبانيا من تنازالت فيما 

يتعلق مبا نبين به مستقبال لنا مجيعا ضربت به هاته الفكرة 

وهاته الزيارة ضربت به أدراج الرياح، لذلك فإننا كممثلني 

وباسم الفريق االستقاليل ودون شك سيكون هذا هو النبض 

 متثل الذي سيتحدث به مجيع الفرقاء حتت هذه القبة اليت

الشعب املغريب، إننا مجيعا ليس فقط نستنكر ولكننا نقول إننا 

مستعدون يف بالدنا هاته يف إطار ما جيمعنا مع كل الفرقاء من 

عالقات صداقة وجوار ومن متثل لبناء مستقبل للجميع، إننا 

مستعدون للدخول يف مجيع احلوارات ومستعدون لفتح كل 

درس حبس سياسي دقيق مل امللفات ألن املسألة إذا كانت ت

يكن هلاته الزيارة أي معىن على اإلطالق، فاملغاربة اليوم قد 

انطلقوا انطالقة جديدة، انطالقة فيها ديناميكية تبين الدميقراطية 

وتبين العالقات على أسس جديدة، إذن فيجب أن يتنبه اجلميع 

 لن جيعلنا حنن نتراجع عن مواقفنا االستعماريإىل أن اإلرث 

 مطالبتنا، وحنن كفريق من هذا املنرب نثمن ما جاء على يف

لسان السيد الوزير األول، أوال من استعراض لكل اخلطوات 

اليت خطتها الدولة املغربية وهي حتاول أن تبين مستقبل 

عالقات على أسس ودعائم متينة ونثمن ماجاء يف اية هاته 

 على متابعة الكلمة من إصرار وعزم للدولة واحلكومة املغربية
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هذا امللف حىت نسترجع املدينتني السليبتني ونقول للحكومة 

مزيدا من التعبئة، ونرجو أن نرتفع مبستوى اخلطاب ومستوى 

التدارس إىل جهات أخرى إذا مل تستفد إسبانيا من هذا 

لف يف اللجنة الرابعة؟ ملاذا املوضوع، ملاذا ال نضع هذا امل

 تصفية االستعمار امسهابصدد قضية نسري يف هذا اإلجتاه، إننا ال

وال نعتقد أن اإلسبانيني من الغباء ليتجاهلوا تبادل املصاحل بيننا 

  .وبينهم، شكرا والسالم عليكم ومزيدا من التعبئة

  :رئيس الالسيد 

شكرا للنائبة احملترمة، أعطي الكلمة اآلن للنائب 

 . ةاحملترم السيد مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمي

  :الة والتنميةرئيس فريق العد النائب السيد مصطفى الرميد

 والصالة والسالم على سيد املرسلني ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة النواب،

العدالة والتنمية يشرفنين أن أتناول الكلمة باسم فريق 

يف هذه اللحظة احلامسة من تاريخ املغرب الذي يتعرض شعبا 

وأرضا المتحان صعب، امتحان صعب فرضه علينا املوقف 

اإلسباين املفاجئ وهو حياول طعننا يف كرامتنا ويف شرفنا 

وسيادتنا الوطنية ضد على مبادئ حسن اجلوار وإحياء 

الذي جيثم بكلكله على ملمارسات التاريخ االستعماري البائد 

احملتلتني " سبتة ومليلية"جزء من تراب وطننا الغايل ملدينيت 

  ".اجلزر املتوسطية"وباقي 

 نونرب وسيظل ذكرى املسرية اخلضراء 6لقد كان يوم 

ايدة، سيظل هذا اليوم منقوشا يف تاريخ املغرب احلديث 

قاليم حيث كتب اهللا على يد هذه املسرية وبواسطتها حترير األ

 نونرب يومه يوما تارخييا ميثل تعبئة 5اجلنوبية وسيكون يوم 

، وهي بداية مسرية "سبتة ومليلية"جديدة للمطالبة بتحرير 

  شعبية تارخيية قد تطول وقد تقصر ولكن هدفها واضح حمدد 

سبتة "إنه التحرير لكافة األراضي املغربية املغتصبة وعلى رأسها 

  ".تلةاجلزر احمل"وباقي " ومليلية

  السيد الرئيس،

إن الزيارة اليت يقوم ا امللك اإلسباين للمدينتني 

املغربيتني احملتلتني تعترب استفزازا خطريا وغري مسبوق من حيث 

دالالته الرمزية املرتبطة بإحياء األجندة االستعمارية  التسلطية 

وتداعياا على مجيع الوضع السياسي واألمين يف منطقة غرب 

بيض املتوسط والعالقة بني شعوب املنطقة اليت البحر األ

سيتهدد أمنها وعالقاا بشكل جدي نظرا لألبعاد الدينية 

واحلضارية اليت ميكن أن تنشأ عن أي نزاع قد يتولد عن 

" سبتة"حماولة طمس احلق املغريب الواضح، واملتمثل يف كون 

جلغرافيا أراضي مغربية بالتاريخ وا" اجلزر املتوسطية"و" مليلية"و

  .وهو ما لن ينال منه االستعمار مهما تطاول ليله وسنواته

  السيد الرئيس،

لقد تابعنا التحوالت اإلجيابية املتصاعدة يف مواقف 

السياسة اخلارجية اإلسبانية منذ هبت رياح الدميقراطية على 

إسبانيا وتقدمت أشواطا على درب القطع مع التراث 

 نقدر بنوع من االرتياح االستبدادي، وكنا" الفرنكاوي"

مواقف اجليل اجلديد من الساسة اإلسبان الدميقراطيني ومتيزهم 

يف التعاطي مع العديد من امللفات الشائكة حيث مثنا الرتوع 

املتصاعد يف السياسة  اخلارجية اإلسبانية للتضامن مع الشعب 

الفلسطيين وقضيته العادلة ورفض العدوان الصهيوين على لبنان 

الغزو األمريكي للعراق، وقد توج ذلك كله بسحب ورفض 

إسبانيا جلنودها من العراق الشقيق وحيث دعت إىل إاء 

 وحل القضية يف إطار الشرعية الدولية، وأدانت االحتالل

 العنصري الفاصل واعتربته عمال إسبانيا بناء اجلدار الصهيوين
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غري شرعي وعربت دائما عن رفضها إلقامة املستوطنات 

  . كدت على احنيازها للحق الفلسطيين وأ

إننا يف فريق العدالة والتنمية كباقي الفرق نؤكد أن 

املوقف اإلسباين األخري ميثل انتكاسا وشرودا عن هذا املسار 

اإلجيايب احلضاري الذي ساندنا بعض حمطاته ومعامله، وهو إذ 

يفعل ذلك حياول عبثا مقاومة رياح التغيري العاملي والثورة 

دميقراطية اهلادئة اليت تدفع حركة التاريخ لتجاوز نزعات ال

االستعمار وخملفاته اليت يشكل استعمار املدينتني املغربيتني أقدم 

مآثره البائدة، واليت نأمل أ ال تتأخر تصفية تركته هذه مبوجب 

من " الصني" كما حصل بني ةاتفاقيات حضارية وسلمية راشد

هونغ "من جهة أخرى بشأن " الربتغال"ا و"بريطاين"جهة و

ألننا نعتقد أن الفضاء املتوسطي  أحوج ما " ماكاو"و" كونغ

يكون للسلم ونزع فتيل التنافر بني شعوب هذه املنطقة ذات 

  . احلضارة والتقاليد العريقة

  السيد الرئيس، 

إن الزيارة اليت يقوم ا امللك اإلسباين للمدينتني 

زازا خطريا كما سبق أن أشرنا، املغربيتني احملتلتني تعترب استف

 لبعض االستعماريوإن هذا االستفزاز يبني عن حنني للتاريخ 

البلدان، لألسف الشديد جيد هذا احلنني تعزيزا من قبل بعض 

الدول األوروبية اليت جعلت املدينتني يف العديد من االتفاقيات 

دا جنوبية ألوربا السياسية واملخططات األمنية والعسكرية حدو

م على احلكومة املغربية فتح امللف باحلزم وهو ما أصبح حيت

إن وضعنا اليوم ال يسمح . الالزم والتحرك السياسي العاجل

نا باالكتفاء بردود فعل لنا امش كبري من املناورة وال يسمح ل

 ، لقد آن األوان لرسم سياسة جديدة غري  مرنةمناسبايت

ى تنويع شركائنا للدول الكربى، سياسة جديدة قائمة عل

داخل أوربا وتعزيز  العالقة مع القوى اجلديدة الناهضة يف 

حوض البحر األبيض املتوسط وال ننسى عمقنا اإلفريقي 

 االبتزازوالقوى األسيوية الصاعدة، سياسة جديدة ال تقبل 

.                                            اومة على قضايا وحدتينا الترابيةواملس

السادة احملترمون،  أيها إن هذا الوضع السيد الرئيس،

  :ميلي علينا مجيعا أن نطالب مبا يلي

باعتبار يوم اخلامس من شهر نونرب كل سنة يوم - 

احملتلة،  نطالب بتخصيص ساعة " اجلزر"وباقي " سبتة ومليلية"

كاملة يف مجيع املؤسسات التعليمية يف اخلامس من نونرب من 

مبغربية األراضي احملتلة، نطالب بتأسيس إطار كل سنة للتذكري 

أو إطارات مدنية من مجيع مكونات املشهد السياسي من أجل 

العمل على حترير األراضي املغربية احملتلة لدعم كل عمل رمسي 

  .يسري يف هذا اإلجتاه

العمل على تسريع وثرية التنمية االقتصادية - 

ل العيش الكرمي واالجتماعية باملناطق الشمالية وتوفري سب

للمواطنني واحلد  من استهالك املواد املهربة من املدينتني مبا 

  .يسببه من ضرر لالقتصاد الوطين ولدوره يف إدامة االحتالل

له توثيق والبحث واملتابعة يف كل ماتأسيس مركز  لل- 

  .عالقة باألراضي املغربية احملتلة

دم ـة تقـإجناز مطبوعات بكل اللغات احلي- 

 املعطيات والدالئل اليت تؤكد مغربية األراضي املغربية ةـكاف

  .احملتلة

  ".سبتة ومليلية" تسمية إحدى القاعات بالربملان باسم 

جلنة اخلارجية "ليصبح " جلنة اخلارجية "اسمتغيري - 

  ".والدفاع الوطين واألراضي احملتلة والشؤون اإلسالمية

تسمية أحياء وشوارع وقاعات ومؤسسات تعليمية - 

  .احملتلة" اجلزر"و" سبتة ومليلية"باسم 

توجيه رسائل إىل الربملانات العربية اإلسالمية - 

وبرملانات الدول الشقيقة للتضامن مع احلق املغريب يف أراضيه 

  . احملتلة
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  السيد الرئيس،

إننا إذ نعرب يف فريق العدالة والتنمية عن استنكارنا 

ة القوى احلية ببالدنا الشديد هلذه الزيارة، ندعو احلكومة وكاف

إىل حتمل املسؤولية بروح وطنية وفق برنامج واضح املعامل 

واإلجراءات، كفيل بأن ينفض غبار اإلمهال والتردد عن ملف 

وحدتنا الترابية ويعبد الطريق لبذل كل طاقاتنا من أجل طي 

صفحة حالة االستثناء االستعمارية يف القارة اإلفريقية وذلك 

  .التابعة هلا" اجلزر"و" مليلية"سبتة و"بتحرير مدينيت 

وعسى " وأخريا أقول لكم أيها السادة، قال اهللا تعاىل 

لقد كرهنا هذه الزيارة ولكن " أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم

إن شاء اهللا سيكون فيها خري كثري ألا ستكون مناسبة لنتعبأ 

نتصر مجيعا وليكون هذا اليوم يوم بداية مسرية التحرير اليت سن

ولينصرن اهللا من ينصره إن " فيها إن شاء اهللا آجال أو عاجال 

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته" اهللا لقوي عزيز

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة اآلن للسيد النائب 

احملترم السيد سعيد أمسكان رئيس الفريق احلركي، فليتفضل 

  .مشكورا

  : رئيس الفريق احلركييد  أمسكانالنائب السيد سع

 والصالة والسالم على أشرف ،ن الرحيمبسم اهللا الرمح

  .املرسلني وآله وصحبه أمجعني

  السيد الرئيس احملترم،

  أصحاب املعايل، السيدات والسادة والوزراء،

  السيد الوزير األول،

  زمالئي وزمياليت السيدات والسادة النواب،

 وإخواين يف الفريق أتناول الكلمة باسم أخوايت

احلركي لإلدالء بوجهات نظرنا حول الزيارة املستفزة اليت 

مليلية، يف "و" سبتة"يقوم ا ملك إسبانيا إىل مدينتينا السليبتني 

واقع األمر فإن جسامة هذا احلدث جتعلنا إىل جانب إخواننا 

يف الربملان كممثلني لألمة املغربية على تنوع انتماءام 

وتوجهام الفكرية منخرطني كلنا يف إطار إمجاع السياسية 

وطين يف أى مظاهره على رفض هذه الزيارة والتنديد ا 

مهما كانت املربرات الكامنة وراء القيام ا جمسدين ومترمجني 

لصوت املغاربة أمجعني املعرب عن امتعاضهم وقلقهم 

خوان "واندهاشهم الكبري لقرار العاهل اإلسباين امللك 

  .بزيارة هاتني املدينتني املغربيتني احملتلتني" ارلوسك

إن هذه الزيارة حضرات السيدات والسادة تأيت يف 

سياق معاكس ملا نتوق إليه من مستقبل واعد يف عالقتنا مع 

إسبانيا ومضاد متاما للمجرى اإلجيايب للعالقة املغربية اإلسبانية 

أجواء   تقويضاملوجودة، كما أن هذه الزيارة من شأا كذلك

الثقة بني البلدين اجلارين املرتبطني مبعاهدة الصداقة وحسن 

اجلوار واللذين جتمعهما كذلك روابط التاريخ واجلغرافيا، إننا 

ننظر إىل هذه الزيارة املفاجئة بالكثري من القلق واالستغراب 

وبالكثري كذلك من اخلوف والتوجس للعالقات االستراتيجية 

غرب وإسبانيا والعودة ا إىل دائرة التوتر اليت تربط بني امل

ويتمثل ذلك باألساس يف طريقة إعالا وكذلك التوقيت 

الذي مت اختياره هلا، فمنذ أيام قليلة فقط استقبلت بالدنا 

  ويل عهد إسبانيا لتدشني مركز"فليب دووربون"األمري 

مبراكش رفقة مسو األمري موالي رشيد واعتربنا بأن " سرفنتس"

ذه الزيارة تتم يف إطار العالقة اجليدة والطيبة اليت تربط  بني ه

بلدينا، واستحضرنا بكثري من الترحاب والتثمني واإلشادة 

بداللتها السياسية والدبلوماسية السيما يف خضم ما شهدته 

عالقتنا الثنائية من تطور وتقدم منذ ثالثة سنوات تقريبا، لكننا 

منا ذا املستجد الطارئ بأن حضرات السادة فوجئنا غداة عل

هذه الزيارة كانت حتمل بني طياا مشروعا لالستفزاز، 

استفزاز املشاعر الوطنية للشعب املغريب والذي تشكل الوحدة 

الترابية لبلدنا منذ قيام هذه الدولة ونشأا مقدسا ال ميكن أن 

سرمديني مع ملوكه،  يف تالحم وانصهار حييد عنه قيد أمنلة
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 على ما تقدم فإن رمزية الزمن ال ميكن فصلها عن وعالوة

الدالالت السياسية هلذه الزيارة اليت أثارت تدمرا مشروعا 

لدى مجيع املغاربة وخاصة مع تزامن هذه الزيارة مع ذكرى 

املسرية اخلضراء واسترجاع املغرب ألقاليمه اجلنوبية يف إطار 

واحلالة هذه ، إننا رالشرعية الدولية ومبدأ تصفية االستعما

السيد الرئيس ال نفهم ماذا تريد إسبانيا بالضبط؟ وما هي 

مقاصدها؟ بعدما اعتقدنا بأن غيوم خالفاتنا معها قد انسحبت 

على األقل فيما خيص عالقات التعاون وحسن اجلوار تفاجئنا 

بني الفينة واألخرى مبواقف غريبة ويف مواقيت خمتارة، ويف 

" ليلى" ما يسمى بقضية جزيرة هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل

واخلرجة اإلعالمية الشهرية للقاضي " أملرييا"و" إخليدو"وقضية 

اإلسباين الذي مل يأبه مبا ختصصه آالت القمع يف بلده 

للمواطنني املغاربة يف إسبانيا واليت أبت إال أن دم منازهلم 

من " تندوف"فوق رؤوسهم ومل يأبه كذلك مبا تعرفه خميمات 

وتنكيل وتعذيب وخرق سافر حلقوق اإلنسان وتطاول بطش 

على سيادة دولة أخرى يف خرق سافر للقوانني واملواثيق 

  . الدولية

  السيد الرئيس، 

إن قرار العاهل اإلسباين بزيارة هاتني املدينتني 

املغربيتني السالبتني بل قرار احلكومة اإلسبانية يراد من خالهلا 

ية اإلسبانية لالحتالل وتعترب تكريس وتزكية املؤسسة امللك

حتديا صارخا ومرفوضا من طرفنا طبعا، حيث مل يسبق مللك 

 رغم ضغوطات 1926إسباين أن زار  املدينتني منذ سنة 

ومزايدات بعض األحزاب واجلمعيات العنصرية واملتطرفة  اليت 

تستقي مواقفها من جذور تارخيية فاشستية، فمنطق التاريخ 

افيا تؤكد بامللموس أن احتالل هاتني وكذلك حقائق اجلغر

املدينتني ال يربره أي مسوغ منطقي أو موضوعي فما بالك 

مببادرة من هذا القبيل من قبل عاهل إسبانيا لتكريس هذا 

االحتالل، فاحتالل املدينتني حضرات السيدات والسادة كما 

يعرف اجلميع وعلى رأسهم اإلسبان أنفسهم مرتبطة باحلقبة 

ية إلسبانيا بدءا من عهد امللوك املسيحيني وخصوصا االستعمار

ومرورا ببداية القرن العشرين حينما جرى " إيزابيال كاتوليك"

تقسيم املغرب إىل مناطق نفوذ استعماري فرنسي وإسباين 

حبكم املوقع االستراتيجي املتميز له وكذلك لدوره يف اإلشعاع 

كما " سبتة"ق اإلسالمي أقول يف اإلشعاع اإلسالمي، فعن طري

يعرف اجلميع مر القائد املسلم طارق بن زياد لألندلس عرب 

موسى بن "اجلبل الذي حيمل امسه اليوم وبعده بعام واحد نزل 

كذلك " سبتة"أيضا ا قبل أن يدخل األندلس، ومن " نصري

إلغاثة ملوك الطوائف عندما اشتد " يوسف بن تاشفني"هب 

لفونس أ"خصوصا و1083عليهم قتال الصليبيني عام 

عام " املومن بن علي املوحديعبد "، كما مر منها "السادس

 يف 1191عام " أبو يعقوب بن عبد املومن" و 1161

طريقهما إىل األندلس، هذه وقائع من التاريخ تؤكد شرعية 

انتماء هاتني املدينتني السليبتني للمغرب ولإلسالم معا يسندها 

تقعان يف مشال " بتة ومليليةس"منطق اجلغرافيا على اعتبار أن 

  . وليستا جزءا من القارة األوروبيةاإفريقي

  السيد الرئيس،

لقد أصبنا باخليبة والصدمة واملرارة كذلك لصدور 

هذا املوقف من قبل عاهل إسبانيا ومن حكومة إسبانيا، العاهل 

 لالذي نكن له كل التقدير واالحترام وكنا نتمىن أال يسج

النزالق اخلطري الذي الميكن انتسابه إال إىل عليه التاريخ هذا ا

الذي عف عنه الزمان ونعتقد بأنه هذا " الفرنكاوي"الفكر 

امللك الذي ارتبط يف أذهاننا باحلكمة والتبصر وبعد النظر 

وباالنتقال بإسبانيا إىل عهد الدميقراطية واحلداثة سيخطئ إىل 

ا كما قلت هذه الدرجة بقيامه ذه الزيارة مهما كانت مربرا

سابقا ودوافعها واألسباب الكامنة وراءها واجلهات املشجعة 

عليها ألا تكرس املنطق االستعماري الذي أصبح متجاوزا 

يف وقتنا، وسوف يقوض جهودا حثيثة بذلت بني الطرفني 



9 

 

  -2007 دورة أكتوبر –مداوالت جملس النواب 

اإلسباين واملغريب لطي صفحة املاضي وتدشني صفحة جديدة 

دين جارين جتمعهما تستقي مقوماا مما ينبغي أن جيمع بل

مصاحل مشتركة وتواجههما أخطار وحتديات مشتركة كذلك، 

كارلوس "فقد كنا واحلالة هذه نراهن على جاللة امللك خوان 

أن يكون هو الضامن للحفاظ على العالقات املشتركة " الثاين

بني املغرب وإسبانيا وبالتايل أن يعزز ما مت حتقيقه بني البلدين 

 جهة يف تصفية االستعمار اإلسباين عن من مكاسب جتلت من

األقاليم " و69سنة " سيدي إفين" و58سنة" طرفاية"

 ومن جهة أخرى يف عالقة التعاون 75سنة " الصحراوية

املشتركة يف اال السياسي واالقتصادي واألمين وغريها، بل 

إننا كنا نتمىن بأن يسري يف نسق الفكرة احلكيمة اليت كان 

ثاين رمحه اهللا ورئيس الوزراء اإلسباين آنذاك امللك احلسن ال

مؤمنا ا واليت مفادها إغراق املشاكل " فيلييب كونزاليس"

  . املستعصية يف حبر من التعاون بني اجلارين

  السيد الرئيس،

إن املغرب تعامل دائما باعتدال وواقعية مع مشاكله 

العالقة مع إسبانيا انطالقا من حرصه على مبدأ تسوية 

الفات والرتاعات بالطرق السليمة والسياسية ومراعاة حسن اخل

اجلوار، حيث سلك املغرب كما يقول جاللة امللك حممد 

السادس سبيل التبصر والنهج السلمي احلضاري الذي جيسده 

االقتراح احلكيم جلاللة املغفور له احلسن الثاين بإنشاء خلية 

بانية للتفكري مشتركة كما قال السيد الوزير األول مغربية إس

  . والتأمل إلجياد حل ملشكل هذه املناطق احملتلة

أما القضايا اخلالفية األخرى  مما هو معتاد بني اجلريان 

فإن املغرب مستعد لتدارسها يف نظار نظرة مستقبلية ويف إطار 

حوار صريح بني البلدين ويف إطار السيادة املغربية طبعا، 

ان بضرورة إقامة مشاريع حتذومها يف ذلك إرادة بناءة وإمي

تنموية ثنائية يف وفاء صادق ملرياثنا احلضاري املشترك والتزام 

تام ملعاهدة الصداقة والتعاون وحسن اجلوار اليت متليها علينا 

حتمية التاريخ واجلغرافية وقيم العصر ومتطلباته، فاملغرب التزم 

 دائما بالتواصل واحلوار والتفاهم كأسلوب أمثل يف عالقته

الثنائية مع اجلميع  وهذا هو سبيلنا الوحيد املؤدي إىل فك 

الرتاعات واحلد من اخلالفات، أما أسلوب اهليمنة واالستفزاز 

واملباغتة املبيتة النوايا فإننا نرفضها وحنذر من مغبتها وندعو إىل 

قطع دابرها انسجاما مع سياق التطور وأفول منطق القوة 

  .واجلربوت 

  ،نعم سيدي الرئيس

لقد كان أمل املغاربة كبريا يف أن تتخلص إسبانيا من 

سيما بعد زوال حقبة اجلنرال ال" الفرانكاوي"رواسب التراث 

إىل غري رجعة ووصول حزب صديق إىل سدة " فرانكو"

احلكم، وقد قيمنا يف وقت سابق رفض العاهل اإلسباين دعوة 

جيايب بزيارة هذه املدينتني باملوقف اإل" خوسي ماريا أثنار"

والبناء، واعتربنا بأن مدريد ستسلك منحى آخر أكثر 

دميقراطية وحداثة وأكثر استحضارا ملشاعر للشعب املغريب 

باجلالء عن هاتني املدينتني وباقي اجلزر املغربية احملتلة كما 

حصل بالنسبة لباقي املناطق اليت كانت حتتلها اسبانيا، كما 

سبانيا ستسهم ال حمالة يف كنا ننتظر بأن حكمة احلاكمني يف إ

زوال اهليمنة االستعمارية اليت مل يبق هلا أي مسوغ أو داع يف 

وقتنا الراهن بعد زوال موازين القوى لكننا نأسف الستمرار 

نفس الرواسب واملوروثات االستعمارية اليت تكرسها هذه 

الزيارة واليت يبلورها كذلك استمرار تطبيق العديد من 

عمارية للتضييق على مواطنني مغاربة اتني اإلجراءات االست

املدينتني احملتلتني منها ما هو ديين كمنع بناء مساجد جديدة 

ومنع أداء الصلوات ومنها ما هو سياسي واجتماعي 

كالتشجيع على محل اهلوية اإلسبانية وحماربة اللغة العربية وتبين 

  .ن سياسة احلد من املوارد املغاربة لتفادي ارتفاع السكا

إننا سيدي الرئيس من أعلى هذا املنرب نندد مرة أخرى 

ونشجب هذه الزيارة اليت ال يربرها أي منطق وال ميكنها إال 
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أن تؤدي إىل االنسياق إىل طرق التصعيد واخلالفات وتسميم 

العالقات وهدم كل آفاق مبشرة بغد أفضل، سواء بالنسبة 

ا أو على مستوى  اليت جتمع بيننقللعالقة الثنائية واملواثي

عالقات الشراكة مع االحتاد األورويب أو على مستوى مشروع 

االحتاد املتوسطي الذي نادى به الرئيس الفرنسي يف زيارته 

  .األخرية للمغرب 

ونتمىن من اإلسبان إننا نرفض هذه الزيارة رفضا باتا 

ملكا وحكومة وشعبا وصحافة وجمتمعا مدنيا أن يتفهم املوقف 

رافض لالحتالل ولكل األساليب املكرسة له وعدم املغريب ال

االجنذاب إىل أساليب االستعمار واهليمنة، إننا نقول لألسبان 

بأننا بقدر ما جننح إىل السلم وحنترم حسن اجلوار فإننا ال ميكن 

أن نفرط يف أي شرب من أراضينا فنحن شعب مؤمن حىت 

 إىل مستوى النخاع بوحدته الترابية وبسيادته الوطنية نرفعها

القداسة، والتاريخ يسجل أننا على الدوام تلك الصخرة 

الصامدة اليت تكسرت عليها أطماع الغزاة فقدر املغرب على 

الدوام هو املقاومة مث املقاومة، ومل يسجل علينا على امتداد 

التاريخ أننا استسلمنا أو سلمنا يف أي شرب من أراضينا، هذا ما 

 وهذا ما يرسخ إمياننا ومقوماتنا جبلنا عليه حنن املغاربة

كشعب يرفض الظلم واجلربوت ويرفض أن ميس أي شرب من 

أراضيه يف كل ربوعه، يف سهوله وجباله وصحاريه وقراه، 

ويسري وراء ملكه خبطوات ثابتة وبإمجاع وطين متراص حول 

تفتح قراراته السامية جلعل املغرب بلد السلم والتعاون وال

   . املثمرةواالنفتاح والشراكة

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا

   :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة اآلن لرئيس فريق 

التجمع الوطين لألحرار السيد النائب احملترم عبد العزيز العلوي 

  . احلافظي، فليتفضل مشكورا

  

 رئيس فريق فظي العلوياالنائب السيد  عبد العزيز احل

  : حرارالتجمع الوطين لأل

 وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وآله وصحبه

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة النواب،

  السادة املستشارون احملترمون،

جنتمع اليوم على هدى من اهللا وحسن عونه يف هذه   

موضوع ربيط الصلة مكينها، اجللسة، نلتقي للحديث يف 

متينها ووثيقها بكرامة شعبنا وبسيادة املغرب ووحدة ترابه، 

وتشاء األقدار أن يتم هذا اللقاء يف جو احتفال الشعب املغريب 

بالذكرى الثانية والثالثني " الكويرة"إىل " طنجة"قاطبة من 

 آنذاك ملسرية فتح اليت فتح اهللا ا حترير أقاليمنا اجلنوبية احملتلة

  .من لدن االستعمار اإلسباين

إن احتفال املغرب بذكرى املسرية اخلضراء املظفرة 

واكب هذه السنة انتفاضة أخرى لشعبنا من تلك الثورات اليت 

      يسجلها دوما التاريخ هلذه األمة، فكلما حاول مستعمر 

أو غاصب املس مبشاعر شعبنا أو بأحد أركان كياننا أو 

ارت ثائرتنا ورجت يف سهولنا وجبالنا انتفاضة بوحدة ترابنا ث

مباركة تنم عن وحدة صفنا، وكما أقام الدنيا وأقعدها حينما 

يراد التطاول على مقدساته اليت هي سر وجوده فقد أعطى 

شعبنا يف هذه األيام مثاال آخر يف الذود عن وحدته الترابية، يف 

هزة جسدت غضبه وأكدت أصالته فأعربت عن شجبه 

ضه التام للزيارة اليت يقوم ا ملك إسبانيا للمدينتني ورف

سبتة "املغربيتني السليبتني الرازحتني حتت نري االستعمار 

، فأنعم به شعبا وأنعم ا أمة وليحيا املغرب احلر "ومليلية

الزيارة أا تظهر حنينا بينا املناضل، ولعل أصدق حتليل هلذه 
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إحياء لغريزة توسعية لالستعمار وعودة لسلوك استعماري و

ونعرة هيمنية واستخفافا مبشاعر وعواطف إحساسات شعبنا 

واستفزازا غري مسبوق، هذا الذي جعل الشعب يف انتفاضته 

حيمل إسبانيا مسؤوليتها فيما ميكن أن يترتب عن هذا 

 من انعكاسات سلبية على العالقات املغربية اإلسبانية االستفزاز

 وحيذر إسبانيا مغبة عواقب اليت تطورت وتوطدت وتنامت

األزمة اليت أحدثتها مبحض إرادا ويندد ا، ويذكر من 

عاشرونا عشرات السنني ومل يعرفوا بعد من حنن أن أصعب 

أزماتنا معها كانت حينما يقع التطاول على مقدساتنا ووحدة 

ترابنا، وبفعلته اإلسبانية هذه جرحنا وأصبنا يف مواطنتنا ومن 

 عليها ونؤكد عزمنا على املطالبة فورا بتصفية حقنا أن نثور

األخرى رغم " اجلزر"و" مليلية" و"سبتة" واسترجاع االستعمار

فوق كل اعتبار، وكما قال الشاعر  كل شيء ألن ذلك مطلبا

  :أبو فراس احلمداين

  " عرضي فال وفر الوفرصنإذا مل أ"               

انيا ولعل ما ميكن تسجيله بكل أسف أن ملك إسب

 مباشرة بعد رجوعه للعرش أن 1975الذي سبق له سنة 

الذي حتتله بريطانيا مما جعل " جبل طارق"طالب باستعادة 

" سبتة ومليلية"املغرب يعتقد أن هذا بداية حل إلاء احتالل 

األخرى ألن إسبانيا ال ميكنها منطقيا أن تطالب " اجلزر"و

نفس الوقت وتتمسك يف " جلبل طارق "االستعماربتصفية 

باستعمار األراضي املغربية فال انتظار بعد اليوم، لنجند أنفسنا 

" اجلزر األخرى"و" سبتة ومليلية"لتصفية االستعمار والنعتاق 

لكن إسبانيا على العكس من ذلك عززت احتالهلا ألراضينا 

واختذت عدة إجراءات منها تسريع وثرية أسبنة املدينتني 

جانب وعرقلت امتالك املغاربة السليبتني وأقرت قانون األ

للعقارات بل جلأت إىل الطرد املمنهج هلم وتوايل سياسة 

إهانتهم ووضع اجلنود من أصل مغريب حتت املراقبة ال لشيء 

إال ألم يتعلقون مبغربيتهم ويقولون رم اهللا وإبعاد الكثريين 

قهرا من الوظائف العمومية وأكثر من ذلك إسبانيا حولت 

" مليلية" و"سبتة" إىل معسكرات، إن املطالبة بعودة املدينتني

ظلت مطروحة منذ ثالثينات القرن املاضي وهو ما دأبت على 

إبرازه احلركة الوطنية، كما طالب املغرب من األمم املتحدة 

التدخل إلجياد حل عادل على أساس أن تعود السيادة املغربية 

اجلالية اإلسبانية على اجليوب احملتلة مع احملافظة على مصاحل 

املوجودة ا وظل املغرب مساندا يف ذلك يف مطلبه من لدن 

العديد من دول املنظمات الربملانية واحلقوقية وبقي بكل قواه 

احلية يف كل مناسبة يناضل من أجل استكمال وحدته الترابية، 

وهو اليوم من هذا املنرب يعرب على رفضه للعمل االستفزازي 

جاءت به إسبانيا يؤكد ملن ال يزال تراوده والعدائي  الذي 

 أال خيار للمستعمر سوى اخلروج من أراضينا استعماريةنعرة 

والتفاوض حول اإلبقاء واحلفاظ على مصاحل إسبانيا بعد 

" إيفين"و" طرفاية"التحرر كما فعلنا ذلك مبناسبة استرجاع 

، ذا وحده نكون قد أسسنا عالقات مع "الصحراء املغربية"و

إسبانيا على أسس متينة مستدامة قوامها الوضوح، عالقات 

غري خاضعة املرة تلو األخرى حلسابات انتخابية ظرفية وسباق 

حمموم من طرف بعض األحزاب السياسية داخلها، لذلك 

ندعو احلكومة املوقرة وقد قامت بواجبها مشكورة إىل املزيد 

ا والربملان من البحث إلعادة تقييم عالقات املغرب مع إسباني

الذي سيدرس يف اجتماعات أجهزته إرساء خطة وبرنامج 

عازم على القيام بدور فاعل وفعال يف سبيل إعادة هذا التقييم، 

الزيارة بطبيعة احلال عمل استفزازي ما يف ذلك شك ولكنه 

أمر ال يغري يف احلقيقة شيئا ومهما قامت به إسبانيا من زيارات 

 أو أي إجراء مفتر آخر فإن موقع أو ما مسته نظام حكم موسع

األخرى هو يف التراب املغريب مثلما " اجلزر"و" سبتة ومليلية"

جبل "، فعندما زارت أمرية بريطانية "جبل طارق"يقولون عن 

على ذلك واعتربته " مدريد" ثارت ثائرة 2004سنة " طارق

استفزازا، فهل الزيارة اآلن أقل استفزازا من تلك؟ ال سيما أن 
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يقوم ا ليس أمريا وال وزيرا ولكنه ملك والزيارة وإن من 

واكبتها أحداث أخرى ال تقل استفزازا يف حق الشعب املغريب 

من مضايقات وإفراغات لألسر املغربية مبقتضى حكم عام 

وذي مقتضيات فضفاضة وغري مبينة ال أمساء املزمع إفراغ 

 تزامنت مع ما أصحاا وال تعليال قانونيا مقبوال، والزيارة وقد

بدا لقاض يبحث لنفسه عن الشهرة ولو يف غري موضعها أن 

يتقمص صفة حمكمة دولية ويعطي لنفسه اختصاصا ليس له 

ولن يكون ومينح لنفسه أيضا أن يتجرأ لتلقني املغرب واملغاربة 

درسا مرفوضا يف احترام حقوق اإلنسان متناسيا الثقافة اليت 

يف ماض قريب وقعت بأرضه تركها العرب عنده، أال ينظر 

انتهاكات حقوق اإلنسان املغريب خالل عهود االستعمار 

وانتهاكات أخرى تتم اليوم على مسمع ومرأى منه حيال 

املغاربة يف أرضه، أال فتح بصره ال بصريته ليتابع أوالئك الذين 

يعشعشون ويعششون بإسبانيا وتداس حقوق املغاربة احملتجزين 

ون يف إسبانيا يغدون ويروحون ا ينعموفاعلوه" تندوف"يف 

ون يف األرض فسادا، واملغرب خالفا ملا يتوهم البعض ويعت

ا الدميقراطية مستعد ادولة قوية مبواطنيها، مبقدسامبؤسسا ،

اجلزر "و" سبتة ومليلية"للتصدي لالستعمار، جمند لتحرير 

يف صف واحد وكلمة واحدة وحتت راية واحدة وهو " احملتلة

ال كجلمود صخر انكسرت عليه قرون املستعمرين من ما ز

كل األجناس مبا فيهم اإلسبان وما زال قائم األركان وطيد 

البنيان يسبح اهللا بالغدو واآلصال وال يركع وال يسجد إال هللا، 

وقد ظلوا أمام مشوخه كناطح صخرة ليوهنها فلم يضرها 

يشهد  الشمل ملتئما فلأدحر واحلمد هللا وأوهن قرنه الوعل

منوا ال يضركم من ضل آيا أيها الذين "الدهر والتاريخ والسري 

  .صدق اهللا العظيم والسالم عليكم ورمحة اهللا" إذا اهتديتم

  :السيد رئيس اجللسة 

شكرا للنائب احملترم، الكلمة اآلن للنائب احملترم السيد 

  .أمحد الزايدي رئيس الفريق االشتراكي، فليتفضل مشكورا

  

   : د أمحد الزايدي رئيس الفريق االشتراكيالنائب السي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم،

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة الربملانيون،

باسم الفريق االشتراكي أتدخل يف هذه اجللسة اليت 

ة والشعبية يعقدها جملسنا يف سياق املبادرات الوطنية الرمسي

بد منها كرد طبيعي على الزيارة املستفزة واملواقف اليت كان ال

سيتة "اليت يقوم ا ملك إسبانيا وعقيلته إىل املدينتني احملتلتني 

  . نونرب اجلاري6 و 5يوم " ومليلية

نود يف البداية أن نشجب بقوة هذه الزيارة اليت متس 

بالعمق ومتس يف العمق مشاعر الشعب املغريب وتعترب مبادرة 

غري  حمسوبة العواقب وتنم عن استعالء ال يعري االعتبار الالزم 

للعالقات املغربية اإلسبانية وال يستحضر حجم املصاحل 

نها، ليس املشتركة وال العواقب الوخيمة اليت ستنجم ع

العواقب السياسية واالقتصادية فحسب ولكن أيضا العواقب 

الثقافية، إذ شكل اإلرث الثقايف املشترك واحلوار واملبادالت 

الرمزية أحد اجلسور األساسية اليت من خالهلا حافظ املغاربة 

واإلسبان على الروابط اليت جتمعهم على مدى قرون برغم 

قات البلدين اجلارين األزمات اليت كادت أن تعرض عال

ملخاطر القطيعة يف أكثر من مرة، وإننا إذ نثمن وحنيي املبادرة 

امللكية السامية اليت اختذها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس 

باستدعاء السفري املغريب يف مدريد للتشاور وملدة غري حمدودة، 

حنيي كذلك رد فعل احلكومة السريع وما استمعنا إليه هذا 

ء من كلمة السيد الوزير األول إزاء السلوك اإلسباين املسا

  .واملبادرة اليت جيب أن تتخذ يف هذا الشأن
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قد يكون من باب حتصيل احلاصل التذكري خبلفيات 

هذه الزيارة وسياقها اإلقليمي والدويل إذ أا تتزامن مع 

احتفاالت الشعب املغريب بالذكرى الثانية والثالثني للمسرية 

 اإلسباين لألقاليم اجلنوبية املغربية، تأيت االحتاللإاء اخلضراء و

عقب الزيارة الناجحة لويل العهد اإلسباين وتأيت عقب زيارة 

للمغرب واليت " نيكوال ساركوزي"أخرى ناجحة للسيد 

أعطت دفعة قوية للعالقات املغربية الفرنسية خاصة جلهة تقوية 

احلوار السياسي بني العالقات االقتصادية واخلدماتية وتعزيز 

البلدين املتجه إىل املستقبل، كما أا تأيت وهذا ال جيب أن 

ننساه قبل أربعة أشهر من االنتخابات التشريعية يف إسبانيا، 

وتتوج هذه الزيارة املستفزة جمموعة من املبادرات السلبية 

املضرة حبسن اجلوار بني اململكتني من جانب احلكومات 

بة لعل أبرزها االبتزاز الذي تعرض له املغرب اإلسبانية املتعاق

من جاره الشمايل فيما يرجع مللف الصيد البحري وما رافق 

ذلك من سلوكات غري مقبولة إزاء البضائع املغربية العابرة إىل 

املغربية " جزيرة ليلى"بلدان اإلحتاد األورويب، مث اختالق  أزمة 

رئيس الوزراء " زباثريو"فزيارة " أثنار"من جانب حكومة 

اإلسباين للمدينتني املغربيتني واليت رمبا مل نقابلها مبا جيب من 

احلزم، فاالعتداءات اليت تعرض إليها مهاجرون مغاربة 

التدخل يف " كارثون"بإسبانيا، فمحاولة القاضي اإلسباين 

الشؤون  الداخلية للمغرب بعزمه التحقيق مع مسؤولني مغاربة 

الواقفون وراءه واملعادون لوحدة يف ارتباط مع ما يزعم 

املغرب  الترابية أنه وضعية حقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية 

خالل عقد السبعينات والثمانينات، يف كل هذه املالحظات 

  : املتمثلياإلجتماعنود أن نثمن املوقف املغريب 

 يف اعتبار أن أجبديات السيادة  يف القانون أوال،

حق ممارسة سياسة خارجية وفق ما الدويل تكفل للمغرب 

 التام للشرعية االحترامتفرضه عليه مصاحله العليا يف إطار 

الدولية وللمبادئ اليت جيب أن تتأسس عليها العالقات بني 

  .            دولتني

 إن مسألة احترام حقوق اإلنسان من عدمه  ثانيا،

ن وإن كانت مسألة داخلية فإن بالدنا متتلك من اجلرأة وم

الشجاعة ومن اآلليات ومن املناضلني واحلقوقيني ومن القوانني 

ومن املؤسسات ما جيعلها يف غري حاجة إىل وصاية أو تدخل 

سخيف يلبس عباءة حقوق اإلنسان ليخفي أهداف سياسية 

أين كان القاضي اإلسباين : مكشوفة وإال من حقنا أن نتساءل

ين كان من من مسألة مواد الغازات السامة يف الريف؟ أ

 اإلسباين؟ االحتاللتعذيب املغاربة يف األقاليم الصحراوية إبان 

.                                   ؟"تندوف"أين كذلك من مسألة احتجاز املغاربة يف 

إننا فيما خيص هذه اخلطوة االستفزازية إزاء عمل 

يتعارض ومبادئ حسن اجلوار وما يتعني أن تكون عليه 

بلدين يتقامسان فضال عن التاريخ واملصاحل عالقات ال

االقتصادية العديد من القيم واملثل متمثلة يف دولة القانون 

والدميقراطية والتسامح واحترام سيادة القانون وصيانة حقوق 

اإلنسان، ويف حلظة التعبئة الوطنية  هذه حول قضيتنا الوطنية 

عاهله ورمز واليت حنيي فيها انتفاضة شعبنا التلقائية وراء 

 وإىل الضمري اإلسباين، وحدته نتوجه إىل الرأي العام اإلسباين

إىل العقل اإلسباين ومن خالله ومعه الرأي العام األوريب لنقول 

هلم بأن منطق العقل ومنطق التاريخ ومنطق اجلغرافيا ومنطق 

العقالنية والدميقراطية اليت أنتم أحد حراسها وأعمدا يف هذا 

 املنطق ال حيتمل استمرار احتالل أراضي الغري وأن العامل، هذا

العقالنية كما هي يف القرن الواحد والعشرين ال حتتمل 

التعايش مع احتالل أراضي الغري بل تقف على الطرف النقيض 

بنا، وإىل الشعب اإلسباين وكل ضمائر العامل نتوجه مذكرين 

اإلفريقية مها آخر املستعمرات يف القارة " سبتة ومليلية"بأن 

وأنه ال مكان اليوم، ال مكان يف عامل اليوم للثقافة االستعمارية 

وإىل أصدقائنا يف االحتاد األوريب الذي أبدى دوما دعما 



14 

 

  -2007 دورة أكتوبر –مداوالت جملس النواب 

إلسبانيا ال مشروطا فيما خيص احتالهلا لألراضي املغربية، 

متوسطي الذي أ - إن مشروع االحتاد األورو: نتوجه بالقول

فرنسي منذ أيام ال ميكن أن يكون الرئيس ال" طنجة"طلقه من 

" سبتة ومليلية"على حساب حقوق املغرب وسيادته على 

 هلذا العقل األوريب ليدرك األوانالتابعة هلما، أمل يئن " اجلزر"و

بأن االحتالل هو أقصى صور مصادرة احلقوق الفردية 

  واجلماعية؟

  السيد الرئيس، 

  السيد الوزير األول، 

  راء، السيدات والسادة الوز

  زمالئي زمياليت، 

إننا اليوم أمام خطوة استفزازية من جانب شخصية 

حنترمها ونقدرها، كنا نفترض أن تكون خطواا حمسوبة 

العواقب بالنظر إىل ماضيها املعروف يف تيسري انتقال إسبانيا 

إىل احلكم " فرانكو"من احلكم الدكتاتوري على عهد 

إلرث التارخيي والثقايف الدميقراطي،  نقف اليوم لنقول إن ا

املشترك وأن املصاحل االقتصادية املشتركة وأن التحديات 

املشتركة اليت نواجهها كاإلرهاب واهلجرة الغري قانونية إىل 

آخره تفرض وقفة تارخيية للتأمل يف سيناريوهات إاء 

االحتالل اإلسباين لألراضي املغربية والذي حركته زيارة امللك 

 إننا كاحتاد اشتراكي للقوات الشعبية ،"خوان كارلوس"

وكفريق اشتراكي يف الربملان مبجلسيه جندد اخنراطنا يف كل 

املبادرات الرمسية والشعبية املنددة بزيارة ملك إسبانيا للمدينتني 

السليبتني وجندد رفضنا هلا، فإننا نغتنم مناسبة هذه اجللسة 

اليت تلتقي يف القتراح إطالق جمموعة من املبادرات املتنوعة و

استكمال وحدتنا يف الشمال اليت مل  هدف استراتيجي هو

تنسينا إياها أبدا مساعينا وجهودنا ومبادرتنا لتثبيت سيادتنا 

على أقاليمنا اجلنوبية، إذ نثمن ما جاء به السيد الوزير األول 

من مقترحات واملقترحات التعبوية التربوية لبعض الزمالء، 

" سبتة ومليلية" الرامية إىل طرح قضية نقترح دعم املبادرات

كقضية تصفية االستعمار وحشد الدعم الدويل للمطلب 

  .املغريب إلاء احتالهلما من إسبانيا

نقترح دعم العمل الفكري والثقايف اخلاص بوضع 

املدينتني واملالبسات التارخيية الحتالهلما وتثمني أعمال 

روين خاص بالقضية الباحثني والقانونيني وإحداث موقع إلكت

دعم صمود . يكشف مالبسات االستعمار يف هذه املنطقة

املغاربة يف املدينتني احملتلتني مبا يعزز تشبثهم مبغربيتهم وحيافظ 

  .غرايف فيهماوعلى توازن دمي

إننا نعترب هذه اخلطوات السيد الرئيس مهمة على 

تني طريق حتقيق اهلدف االستراتيجي املتمثل يف استرجاع املدين

احملتلتني واجلزر التابعة هلما وهي اخلطوة اليت جيب أن تتم يف 

إطار هادئ،  يف إطار التفاوض واحلوار مع جرياننا اإلسبان مبا 

حيفظ لبلدنا استكمال سيادا يف الشمال ويكفل إلسبانيا 

مصاحلها، إننا نؤمن بأمهية التراكم وإعمال احلكمة يف هذه 

لضروري لصاحل الشرعية القضية ويف إحداث التحول ا

  .التارخيية

لقد دشن املغرب خطوات على هذا الطريق باقتراح 

جاللة امللك الراحل احلسن الثاين رمحه اهللا إحداث خلية 

حكماء للتفكري يف وضع املدينتني وتعزز هذا التوجه 

االستراتيجي فوق أرض الواقع بإطالق جاللة امللك حممد 

تيجية يف مشال اململكة خاصة منها السادس ملشاريع إمنائية إسترا

والطريق السيار والطريق احملوري " طنجة املتوسطي"ميناء 

املتوسطي واخلط  السككي الذي يربط امليناء بباقي جهات 

املغرب وما سيلي ذلك من فتح ملناطق حرة، من شأن كل 

ذلك أن يشكل سندا اقتصاديا واجتماعيا قومي لشمال اململكة 

  .دينتني احملتلتنيوألهالينا يف امل

إن من شأن اخلطة اإلمنائية باملنطقة أن تغري وجه اجلهة 

وتساهم يف إحداث التوازن والتعويض الضروريني عما يلحقه 
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نشاط التهريب من املدينتني احملتلتني من إضرار باالقتصاد 

 ألف 450 مليار درهم سنويا حيرمنا من خلق 15: الوطين

  .ملغاربة بإسبانيامنصب شغل أي ما يقارب عدد ا

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء ،

  ،زمالئي، زمياليت

إن االحتاد االشتراكي الذي جعل من استكمال وحدة 

التراب الوطين يف اجلنوب كما يف الشمال إحدى أولويات 

نضاله لن يتواىن يف االخنراط والقيام جبميع املبادرات الرامية 

  .يق هذا اهلدف والسالم عليكملتحق

  :السيد الرئيس

شكرا للنائب احملترم، وأعطي الكلمة اآلن للسيد 

  .النائب احملترم جنيب الوزاين رئيس فريق األصالة واملعاصرة

  :النائب السيد جنيب الوزاين رئيس فريق األصالة واملعاصرة

  شكرا السيد الرئيس احملترم،

  السيد الوزير األول احملترم،

  سيدات والسادة الوزراء احملترمون،ال

  السيدات والسادة النواب احملترمون،

  السادة املستشارون احملترمون،

ااورة " اجلزر اجلعفرية"و" سبتة ومليلية"إن مدينيت 

جزء ال يتجزأ من التراب املغريب مافتئ املغرب يطالب جبالء 

 االستعمار اإلسباين عنهما يف إطار مفاوضات مباشرة تأخذ

بعني االعتبار مبادئ حسن اجلوار واملصاحل املشتركة بني 

  .البلدين اجلارين

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نعرب عن رفضنا املطلق 

هلذه الزيارة اليت تستفز مشاعر املغاربة مجيعا واليت ال فائدة من 

ورائها وال مربر هلا يف إطار العالقات املغربية اإلسبانية اليت 

  .السنني األخرية بتحسن ملحوظمتيزت يف 

  

  السيد الرئيس احملترم،

يف البداية يود فريق األصالة واملعاصرة أن حيي بكل 

إجالل وتقدير القرار امللكي احلكيم لصاحب اجلاللة 

باستدعائه سفريه مبدريد قصد التشاور ملدة غري حمددة ويؤكد 

ن لوحدة فريقنا باملناسبة جتنده وراء قرارات جاللة امللك الضام

البالد وسيادا إلفشال كل احملاوالت اليائسة للنيل من مناعة 

وقدسية السيادة املغربية، كما يساند فريقنا كل املبادرات 

واملواقف احلكومية الرامية ملواجهة هذه األوضاع ولتدبري كل 

  .تداعياا

   احملترم،سالسيد الرئي

ن خوا"إن برجمة احلكومة اإلسبانية لزيارة امللك 

تني احملتل" سبتة ومليلية"ملدينيت " امللكة دونيا صوفيا"و" كارلوس

يف هذه املرحلة يتزامن مع مناوشات واستفزازات القاضي 

ومحلة االعتداءات اليت تعرضت هلا اجلالية " غارثون"اإلسباين 

يطرح عدة تساؤالت، برجمة هذه " مدريد"املغربية بضاحية 

  :الزيارة تطرح عدة تساؤالت

 ماذا تريد احلكومة اإلسبانية من خالل هذه أوال

املمارسات غري الودية ؟وملا يف هذا الوقت بالذات؟وملاذا 

وصلت إىل حد الزج أقول إىل حد الزج بالعائلة امللكية 

اإلسبانية يف هذه املغامرة؟ و هي اليت كانت يف مجيع األوقات 

دورا أي العائلة امللكية يف مجيع األوقات الصعبة كانت تلعب 

إجيابيا يف دئة األوضاع واحلفاظ على حد أدىن من التواصل 

بني البلدين اجلارين، إن تزامن هذه التحركات ليس جمرد 

صدفة خاصة واملغرب حيتفل بذكرى املسرية اخلضراء، ويف 

تصور فريقنا فإا أي هذه الزيارة رد فعل من طرف احلكومة 

 : اإلسبانية لعدة عوامل واعتبارات
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، التقدم احلاصل على مستوى تدبري مسلسل أوال

تسوية الرتاع املفتعل حول أقاليمنا اجلنوبية بعد تقدمي املغرب 

  . مبادرة احلكم الذايت والتجاوب الدويل الذي لقيه

،  دينامية التطور والتنمية اليت يقودها صاحب اجلاللة يف ثانيا

 حققها ، التطورات واملكتسبات اليتثالثا. أقاليمنا الشمالية

املغرب يف عالقته الثنائية مع عدة دول أوروبية على املستوى 

  .السياسي واالقتصادي

، اإلعالن عن انطالق منظور جديد رابعا وأخري

 متوسطية من أرض املغرب وهو منظور - للعالقات األورو

يسانده املغرب ويتبناه لتجاوز العواقب والسلبيات اليت ميزت 

ر اجلديد من شأنه أن يعطي دفعة مسلسل برشلونة، هذا التطو

جديدة للتعاون بني دول البحر األبيض املتوسط وإن إسبانيا 

ستفقد بالتايل صفة مفاوض مباشر والوسيط يف عالقاتنا مع 

  .االحتاد األورويب

  السيد الرئيس احملترم،

إن سياسة احلكومة اإلسبانية غري واضحة يف تعاملها 

ابية من جانبه، فإن إسبانيا مع املغرب رغم كل اإلشارات اإلجي

هي املستفيد األول من اهودات اجلبارة اليت قام ا املغرب 

لصاحل أوروبا يف العديد من امليادين وأخص بالذكر على سبيل 

املثال ميادين حماربة املخدرات، اهلجرة السرية وحماربة 

وعلى املستوى الثنائي فإن املغرب أعطى الكثري . اإلرهاب

ا وباملقابل ال نلمس أي تفهم أو تقدير حلسن اجلوار إلسباني

واملصاحل املشتركة بل إن التصرفات االستفزازية للحكومة 

اإلسبانية جمازفة مبستقبل عالقتها ومستقبل مصاحلها، أقول 

مصاحلها يف املغرب، وبالتايل نعترب أنه حان الوقت لتقييم 

عادة النظر فيها العالقة املغربية اإلسبانية يف كل ااالت وإ

سبتة ومليلية "وطرح ملف تصفية االستعمار خبصوص مدينيت 

ااورة وسوف يتضح آنذاك أن إسبانيا ستكون " اجلزر"و

اخلاسرة الوحيدة يف هذا الشأن، فبعد أن كانت الشريك 

املتميز فلم تبقى املمر الوحيد والضروري ألن املغرب مستعد 

 باقي دول اإلحتاد لتنويع وتطوير عالقات التعاون مع

  .األورويب

  السيد الوزير األول احملترم،

إن احلكومة اإلسبانية مسؤولة عن كل هذه التصرفات 

وحنملها تبعات هذا التدهور املفاجئ يف عالقتنا معها حيث 

جتاوزت كل حدود اللياقة واالحترام املتبادل باستفزازها 

 للحكومة ملشاعر الشعب املغريب، وذا الصدد نريد أن نؤكد

  :اإلسبانية أن

، زمن االستعالء قد وىل وأن العالقات بني الدول أوال

أصبحت تتحكم فيها املصاحل املشتركة املبنية على املساواة 

  .واملعاملة باملثل

 سياسة فرض األمر الواقع والتعنت ال ختدم ثانيا،

مصاحل إسبانيا، فتنظيم الزيارة املرفوضة للعاهل اإلسباين لن 

غربية املدينتني إال عمقا ورسوخا ولن تزيد املغاربة إال تزيد م

  . إمجاعا وتشبثا بوحدم الترابية

 أن سياسة استعمال ثالثانؤكد للحكومة اإلسبانية 

املغرب كورقة انتخابية والزج به يف جمال الصراع احلزيب أمر 

  .مرفوض ومتجاوز

، أن تطاول القاضي رابعانقول للحكومة اإلسبانية 

مسا بسيادة املغرب الذي يعترب " بلتازار كارثون"اين اإلسب

 32 مسؤوال مغربيا مبثابة مقاضاة وإهانة ل 13مقاضاة 

ولن نقبل أبدا بالنيل  من كرامة أي مسؤول مليون مغريب 

مهما كانت درجته أو أي مواطن مغريب أيا كانت الدواعي 

  .واملربرات

ادة  أن جرائم اإلبخامسانقول للحكومة اإلسبانية 

وجرائم أخرى ضد اإلنسانية اليت اقترفتها إسبانيا يف حق 

املواطنني املغاربة يف منطقة الريف واألقاليم اجلنوبية مازالت 

آثارها مستمرة إىل حد اآلن مما جيعلها يف خانة اجلرائم اليت ال 
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تتقادم وفق مقتضيات القانون الدويل اإلنساين، وبالتايل جيب 

مة اإلسبانية عليها، أما املغرب فقد أن تساءل وحتاسب احلكو

  .كانت له الشجاعة الكافية لقراءة ماضيه والتصاحل معه

  السيد الرئيس احملترم،

يف النهاية أود أن أجدد مساندة فريق األصالة 

واملعاصرة لكل الفعاليات السياسية واملدنية داخل الوطن 

، وخارجه يف نضاهلا من أجل سيادة الوطن وكرامة املواطنني

كما جيدد فريق األصالة واملعاصرة مساندته جلهود احلكومة 

اليت نطالبها باختاذ مجيع التدابري واإلجراءات الالزمة ملواجهة 

هذه املواقف االستفزازية والرد عليها بكل حزم وصرامة 

معتمدة يف ذلك على الثقة يف القرارات امللكية السديدة 

ئيس وشكرا لكم على وإمجاع الشعب املغريب، شكرا السيد الر

  .حسن االنتباه

   :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة اآلن للسيد النائب   

  .احملترم السيد بلعسال رئيس الفريق الدستوري

  :رئيس الفريق الدستوري النائب السيد الشاوي بلعسال

  . والصالة والسالم على خري املرسلني،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  الرئيس احملترم،السيد 

  السيد الوزير األول احملترم،

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

  السيدات والسادة النواب واملستشارين احملترمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق االحتاد   

الدستوري يف إطار اجللسة املخصصة اليوم ملناقشة أبعاد الزيارة 

سبتة "انيا للمدينتني السليبتني اليت يقوم ا عاهل مملكة إسب

، ويف نفس الوقت شجب واستنكار املرامي اليت "ومليلية

تندرج فيها هذه الزيارة من حماولة إلسباغ طابع السيادة 

املزعومة على هاتني املدينتني، ولذلك منذ البداية نعلن يف فريق 

االحتاد الدستوري استنكارنا هلذه الزيارة اليت تسعى ألن جتعلنا 

أمام األمر الواقع وتسعى يف ذات الوقت إىل تنومي ردود أفعالنا 

واستيعاا كي نتعايش مع ما تريد جارتنا يف الشمال أن جنعل 

منه أمرا مسلما به، ولكن ذاكرة املغرب وهللا احلمد ال يعتريها 

النسيان فسرعة تدخل جاللة امللك إلبراز الوجه االحتجاجي 

األمة  ة املطلوبة وردود أفعال نواب للمملكة املغربية مت بالسرع

كانت يف مستوى احلدث، سواء على مستوى جلنة اخلارجية 

والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية أو على مستوى جلستنا 

العامة اليت حنن بصددها اليوم وتداعيات احلدث لدى اتمع 

السياسي واملدين على شكل صور احتجاجية رائعة تؤكد أن 

كن أن تفرط يف حقوقها الترابية مهما كانت بالدنا ال مي

  .التضحيات 

إننا يف فريق االحتاد الدستوري نرفض أن تصبح بالدنا   

موضوعا لالستغالل السياسي داخل إسبانيا، فكلما حلت ا 

املواعيد االنتخابية إال ويكون الشأن املغريب حاضرا بقوة لدى 

بية، وإن انسياق مبا خيدم أغراضها االنتخا اهليئات السياسية

ملك إسبانيا هلذه السياقات الداخلية يعترب سابقة خطرية يف 

العالقات املغربية اإلسبانية ومنحى جديدا يقوم على االستفزاز 

مبا يقوض دعائم روح التعاون اليت أسستها بالدنا مع إسبانيا 

  . يف جو من الثقة واالحترام املتبادلني 

استنا اخلارجية أن ونعتقد بصدق أنه آن األوان لسي

نقطة ثابتة يف هذه " سبتة ومليلية"جتعل من موضوع احتالل 

السياسة يف إطار توضيح املوقف املغريب الذي ال رجعة فيه، 

فلرمبا احلضور الطاغي مللف وحدتنا الترابية الذي لألسف 

الشديد ابتلينا به من طرف أشقائنا يف اجلزائر وانشغال بالدنا 

اسة االعتدال اليت تنهجها بالدنا جعل اجس التنمية وسي

إسبانيا تتمادى يف تكريس مزيد من طابع اهليمنة على 

املدينتني، ولذلك البد من انتهاج دبلوماسية فاعلة تتوخى 

التوضيح الذي ال لبس فيه إزاء القضايا املصريية وأن تكون 

دبلوماسية ذكية قادرة على استباق األحداث حىت ال تتقوقع 
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يف بوتقة ردود األفعال، ينبغي أن ننتقل إىل الفعل مواقفنا 

وليس فقط إىل رد الفعل، صحيح أن رد الفعل يثبت حيويتنا 

وقدرتنا على الدفاع على حقوقنا وعلى إثبات الذات ولكننا 

نتوخى من الدبلوماسية املغربية إبراز الوجه اجلديد للمملكة 

عابه،  الذي يتعني على جارتنا يف الشمال إدراكه واستي

فاملغرب مل يعد هو نفس البلد الذي ال زالت إسبانيا حتتفظ 

بذاكرته، إن املغرب هو البلد الذي تتكرس فيه احلقوق 

الدميقراطية بشكل ال رجعة فيه وأكثر من هذا فبلدنا قام 

بشجاعة بطي صفحة املاضي إلعالء قيم حقوق اإلنسان وهو 

ة ويفتح أوراشا الذي يعرف مسارا ديناميا على مستوى التنمي

كربى لالخنراط يف كسب الرهانات االقتصادية، كل ذلك 

يفرض إعادة النظر يف العالقة املغربية االسبانية وتأسيسها على 

  . املتبادل والتوازن واحلفاظ على املصاحل املشتركة االحترام

ري هذه العالقات بقدر ما نسعى تإننا ال نسعى إىل تو

ترسيخ سياسة قوامها الوضوح إىل متنيعها وحتصينها عرب 

  .واملكاشفة يف هذه العالقات 

  السيد الرئيس احملترم، 

الشك أن هذه الزيارة تتزامن مع سياقات أخرى 

جيدر بنا أن نأخذها على حممل اجلد، فهي تأيت يف أعقاب 

اختاذ مواقف مؤيدة لبالدنا على مستوى املنتظم األممي من 

أعقاب زيارة ناجحة لرئيس قضية صحرائنا املغربية وتأيت يف 

فرنسا إىل بالدنا وتتزامن أيضا مع اهلجمة الشرسة لقوات 

األمن اإلسباين على مواطنينا يف إسبانيا يف خرق واضح ملبدأ 

حقوق اإلنسان لدغدغة اليمني املتطرف وعلى اعتزام القاضي 

متابعة بعض الشخصيات النافذة يف املغرب واحنياز " كارثون"

طروحات االنفصالية، ويتم هذا كذلك يف تام ومسبق لأل

غمرة احتفاالت الشعب املغريب بذكرى املسرية اخلضراء 

املظفرة، كل هذه العناصر تتفاعل فيما بينها لتؤشر رمبا إىل 

إرادة مبيتة لتغيري يف املواقف اإلسبانية بعد أن الحظنا انفراجا 

ت كبريا يف السنوات األخرية أمثر عن نتائج مهمة يف جماال

  .التعاون بني البلدين

 إننا ال نستبق األحداث ولكننا ندعو إىل اختاذ احليطة 

واحلذر يف إطار دبلوماسية نشيطة وفاعلة مدعومة بدبلوماسية 

وازنة أكثر جناعة وأكثر حرية يشارك فيها الربملان واتمع 

السياسي واتمع املدين، فاملغرب ال يعدم أوراقه، فإسبانيا 

 حرب إبادة يف الريف ضدا على اإلنسانية وجاليتنا متورطة يف

تعاين من متييز واضح مقارنة مع اجلاليات األخرى وإسبانيا 

لألسف بالرغم من كل حماوالت التقارب ال زالت تنظر إلينا 

وكأننا عدوها يف اجلنوب، فكل حروا االفتراضية العسكرية 

 هي البلد إمنا تنطلق شرارا من الضفة اجلنوبية وإسبانيا

األورويب الذي تتم فيه إشاعة الصورة النمطية السلبية عن 

املغاربة بصفة تكاد تكون منتظمة عرب وسائل اإلعالم السمعي 

واملرئي، كلها عوامل تتطلب منا جمهودا كبريا لفرض صورة 

أخرى عن مغربنا، مغرب التقدم والتطور واحلرية والتنمية 

زاء بلدنا، ونعترب أن الشاملة لفرض االحترام الواجب إ

اهودات التنموية املبذولة يف الشمال وباخلصوص يف ختوم 

املدينتني احملتلتني حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك 

حممد السادس نصره اهللا وأيده خري معرب عن اإلرادة القوية 

  .لدى املغاربة السترجاع هاتني املدينتني

واالرتقاء ا يعد أحسن إن تطوير املناطق ااورة 

سالح عملي الحتواء هاتني املدينتني يف أفق استرجاعهما حتت 

السيادة الوطنية، وهذه مناسبة للدعوة من جديد لتفعيل مقترح 

جاللة امللك الراحل احلسن الثاين طيب اهللا تراه الرامي إىل 

إحداث جلنة خمتلطة مغربية إسبانية للنظر يف مستقبل املدينتني 

  .حنو يؤمن السيادة الوطنية وحيافظ على املصاحل اإلسبانيةعلى 

 وختاما فإن فريق االحتاد الدستوري بأطره ومناضليه يعتربون 

أنفسهم جمندين يف التحام تام مع كل القوى احلية لبالدنا وراء 

جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده يف كل ما خيطوه 
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ا وكسب رهانات التنمية من أجل  بالدنا والدفاع عن وحد

  .الشاملة، والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  :رئيس الالسيد 

شكرا للنائب احملترم، الكلمة اآلن للنائب احملترم السيد 

  .حممد بنعطية عن فريق حتالف القوى التقدمية الدميقراطية

عن فريق حتالف القوى التقدمية النائب السيد حممد بنعطية 

  :اطيةالدميقر

   والصالة والسالم على خري املرسلني،،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء،

       يشرفين أن أتناول الكلمة للتعبري عن موقفنا يف فريق 

حتالف القوى التقدمية الدميقراطية املشكل من نواب حزيب 

ة القوى الدميقراطية من زيارة العاهل التقدم واالشتراكية وجبه

، وهو "مليلية"و" سبتة"اإلسباين للمدينتني املغربيتني احملتلتني 

باملناسبة نفس املوقف املوحد جلميع املغاربة الرافض، املندد 

  .ذه الزيارة وحبساباا الضيقة

إن هذه الزيارة برسائلها الصرحية والضمنية املتشبثة 

تالل وتكريس عالقات عدم التكافؤ وإن باستمرار بوضع االح

كانت مل تغري احلق الثابت للمغرب تارخييا وجغرافيا على 

كامل ترابه مشاال أو جنوبا، فهي بالتأكيد ستلقي بظالهلا على 

العالقات الثنائية اليت تستوجب نظرة موحدة غري مشوشة 

لواقع املصاحل والتحديات املشتركة، نظرة مستقبلية وصرحية 

  .ها إرادة البناء وتنتصر لقيم العصر ومتطلباته التنمويةحتدو

إن تعبرينا يف حتالف قوى التقدمية الدميقراطية عن 

رفضنا املطلق هلذه الزيارة باللغة اليت يتطلبها تقديرنا للملك 

اإلسباين ولبالده، لن خيفي عنا بشاعة الرسالة اليت ميررها 

ف إحياء املغاربة اختيارها الزمين الغري الربيء الذي يصاد

 نونرب اخلالدة اليت تشهد على النهج احلضاري الذي 6لذكرى 

ظل املغرب يسلكه يف املطالبة باسترجاع ثغوره احملتلة من 

" سيدي إفين"إسبانيا سواء عرب التفاوض واحلوار يف استرجاع 

أو عرب املسرية اخلضراء السترجاع األقاليم اجلنوبية، " وطرفاية"

يارة جتسد عدم التناغم املطلق بني الرسالة بل إن هذه الز

وصاحبها صديق املغرب الكبري الذي ترفع طيلة مساره 

السياسي عن اختالق التوتر وتغذية األحقاد الدفينة اليت مل 

تتمكن عقود احلياة الدميقراطية من جتفيف منابعها الكامنة 

  .رغما عن اإلرادة احلرة لكل الدميقراطيني بإسبانيا

ة السياق الزمين للزيارة ال تتوقف عند إحياء إن دالل

املغاربة إلحياء املسرية املظفرة بل تتعداه إىل مذكرة القاضي 

اإلسباين حول ضلوع مزعوم ملسؤولني مغاربة يف قضية 

حقوقية باألقاليم الصحراوية علما بأن املغرب قد طوى ائيا 

ي ويف جتربة قل نظريها صفحة انتهاكات املاضي، وكان حر

ذا القاضي املعروف جبنوحه للشهرة حتريك مساطر البحث 

يف ماضي بالده ويف جرائم الريف املشهورة بل ويف 

" تندوف"االنتهاكات اجلسيمة اليومية املستمرة يف خميمات 

اليت متارس على احملتجزين على مرأى ومسمع من اتمع 

  .الدويل

يارة إن سياق الزيارة إذا كانت على خلفية جناح الز

مؤخرا للمغرب " ساركوزي"اليت قام ا الرئيس الفرنسي 

فذلك منوذج للعالقات اليت جتاوزت عقلية االستعمار 

وانتصرت لقيم التنمية وأسس الشراكة االقتصادية املنتجة، وإذا 

كان على خلفيات الصراع السياسي الداخلي اإلسباين يف أفق 

بة شأن فيه  فذلك شأن داخلي ليس للمغار2008انتخابات 

إال مبا سريمسه من أفق شراكة استراتيجية ملواجهة مشاكل 

اهلجرة السرية وحماربة اإلرهاب واملخدرات وإجناز بنود 

التعاون املقررة مبقتضى اتفاقية التعاون وحسن اجلوار، أما إذا 

كان لتفاعالت األسواق العاملية للبترول يف ارتباطها بتحرك  

عروفني جبنوحهم يف مثل هذه خصوم وحدتنا الترابية امل
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الظروف دخل ذه الزيارة فإننا نؤكد مرة أخرى بأن هذه 

  .الزيارة ضد التاريخ واملستقبل وكفى

مع كل ما تقدم السيد الرئيس احملترم، حضرات 

السيدات والسادة ، فإن االحتالل اإلسباين للمدينتني والثغور 

هله يف واقع املغربية أمر واقع وهو أمر حساس ال ميكن جتا

العالقات الثنائية بني البلدين بل يف واقع العالقات مع الضفة 

  .الشمالية يف ظل االحتضان األورويب للموقف اإلسباين

إن غياب اإلرادة السياسية عند الطرف اإلسباين 

للمعاجلة السياسية هلذه القضية الشائكة هو مصدر التصعيد 

ة يف حمطات مشاة  الذي مرت به العالقات اإلسبانيوالتوتر

وهو ما يشكل مصدر توثر دائم ما مل تتحقق هذه اإلرادة 

ويقتنع اجلانب اإلسباين حبتمية التاريخ واجلغرافية يف هذه 

  . القضية املرتبطة حبق سليب 

  السيد الرئيس، 

  حضرات السيدات والسادة، 

إننا وحنن نسجل بارتياح وحدة الصف املغريب وقوة 

 قضيتنا الوطنية اليت شكلت على الدوام اإلمجاع الوطين حول

صخرة تكسر عليها مناورة خصوم حقنا املشروع يف كامل 

ترابنا الوطين حنيي شجاعة املوقف احلازم للمغاربة ملكا 

وحكومة وشعبا انطالقا من قرار استدعاء سفري اململكة 

للتشاور مرورا مبوقف احلكومة  اليت تعددت وسائل تصريفه 

 النواب وأجهزما وجلاما الدائمة، وكذلك  ومببادرة جملسي

جلنتيهما املختصة وبالتحركات الشعبية الواعية واإلرادية 

املؤطرة من  لدن قوى اتمع احلية اليت جتسدت  يف أوضح 

كتعبري عن " بباب سبتة"صورها يف التظاهرة العارمة هذا اليوم 

حدة الرفض الشعيب هلذه الزيارة، آملني أن جتد هذه الو

الراسخة اليت يرعاها صاحب اجلاللة حممد السادس صداها 

  . لدى كافة الشعوب العربية وقيادا 

إن حرصنا أن تبقى عالقتنا مع جارتنا إسبانيا قوية 

ومتينة وال يضاهيه سوى نفس احلرص بل وبقوة أكرب ملتني 

عالقات األخوة مع شركائنا يف وحدة التاريخ واملصري املشترك 

 العربية الشقيقة اليت نأمل أا قد استوعبت الدرس يف الدول

كامال من واقع التشتت والتفرقة الذي ال تستفيد منه سوى  

  .قوى الظلم واالستعمار

إن املوقف املغريب القوي مبشروعيته و بقوة جبهته 

جتسيد  أفق الداخلية يستدعي موقفا مغاربيا وعربيا قويا  لدعم

ة ومبا تطرحه مبسؤولية تارخيية اجتاه التالحم الواعي بدقة املرحل

التاريخ واملصري املشترك ولنا اليقني بأن التاريخ واجلغرافيا يف 

  .جانبنا، والسالم عليكم، شكرا السيد الرئيس 

  : رئيس الالسيد 

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة اآلن للسيد النائب 

  . الدميقراطياحملترم السيد املختار الراشدي عن جمموعة اليسار 

عن جمموعة اليسار النائب السيد املختار الراشدي 

  :الدميقراطي

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس ، 

  السيد الوزير األول، 

  السيدات والسادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب احملترمون، 

أتدخل باسم اموعة النيابية لتحالف اليسار 

االستنكار الشديدين للزيارة االستفزازية الدميقراطي للتنديد و

من " مليلية"و" سبته" للمدينتني املغربيتني السليبتني واملشئومة

طرف العاهل اإلسباين اليت يسعى من خالهلا إىل احلنني 

للماضي االستعماري للدولة اإلسبانية وجمازرها وجرائمها ضد 

، واليت ظورةاحملاد الكيماوية اإلنسانية اليت استعملت فيها املو

املغريب وتستفز زالت شاهدة عليها خملفات حرب الريف ال

.  للمسرية اخلضراء32حسنا الوطين عشية احتفالنا بالذكرى 
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 للعاهل اإلسباين ال تنطلق أبدا املشئومةموقفنا من هذه الزيارة 

من رد فعل على عمل استفزازي من قوى استعمارية يف منطقة 

 ومازالت تعاين من نيل االستعمار من أقدم املناطق اليت عانت

،  وإمنا يكرر موقفا والذي ما فتئت 15البغيض منذ القرن 

احلزب االشتراكي املوحد واملؤمتر الوطين : مكوناته الثالثة

االحتادي وحزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي يف العديد من 

املناسبات تنادي بضرورة نفض الغبار على هذه املشكلة وإلقاء 

ضواء عليها كقضية أساسية من قضايا تصفية االستعمار، األ

ومل تكن السياسة الرمسية وخاصة الدبلوماسية املغربية تلتفت 

إىل هذه النداءات بل عملت باستمرار على جتميد امللف 

بدعوى التعقل وحسن اجلوار وبتربيرات خمتلفة نراها واهية 

القات اجليدة مع كاألمل يف تعقل اجلار احملتل والتعويل على الع

  .األسرة امللكية بإسبانيا وعدم فتح مزيد من اجلبهات

ويف هذا السياق نؤكد مرة أخرى على ما جيري اليوم   

ال يعود فقط إىل استفزازات املستعمر ملشاعرنا وإمنا يعود 

أساسا إىل إمهال احلكومات املغربية املتعاقبة هلذا املوضوع 

لدبلوماسية دون أخذ وجعله يف آخر درجات اهتماماته ا

قرارات جريئة وشجاعة بغية إحداث تراكم دبلوماسي يسهل 

استرجاع إحدى آخر معاقل االستعمار عرب العامل، يف حني 

جند أن احملتل منذ احتالله املدينتني بذل جهودا يف طمس املعامل 

العمرانية واإلسالمية وضرب اهلوية الثقافية العربية منها 

لسية، ويف سياق مسعى إسبانيا كذلك إىل واألمازيغية واألند

إضافة وإضفاء الشرعية على اغتصاا للمدينتني املغربيتني 

وافقت احلكومة اإلسبانية مث صادق الربملان اإلسباين يف فرباير 

 على مشروع احلكم الذايت الذي ال يرقى إىل اختصاصات 95

فا متعددة كحق التشريع وحق الطعن والقوانني الدستورية خال

إقليم "و" األندلس"و" لكاطالونيا"ملا هو عليه األمر بالنسبة 

، كما نزع هذا النظام من السكان املغاربة األصليني "الباسك

أي حق للمشاركة يف هذه اإلدارة الذاتية إال وفق شروط 

  .معينة

ويف إطار تعزيز بسط نفوذ املعمر على املدينتني 

 االحتاد األورويب السليبتني حاولت إسبانيا بعد دخوهلا يف

تضخيم اخلطر اآليت من اجلنوب كاهلجرة واملخدرات وأخريا 

اإلرهاب، وقد خول هلا ذلك املزيد من الذرائع لتقوية احتالهلا 

للمدينتني وإعطائها الشرعية األوروبية دف تلقي الدعم 

املتعلقة باحلدود " شينغن"األورويب العسكري واملايل كاتفاقية 

وربية واليت حتولت على إثرها املدينتان إىل عنصر بني الدول األ

يف العقيدة األمنية األوروبية اجتاه منطقة اجلنوب، إذ نصت 

صراحة أن املدينتني مها احلدود اجلنوبية " شينغن"معاهدة 

ألوروبا، وتعرضتا لعملية التسييج باألسالك الشائكة 

دينتني والتجهيزات بأحدث وسائل آليات املراقبة بغية فصل امل

عن الوطن األصلي والشرعي هلما، فكيف ألوروبا ومن خالهلا 

إسبانيا أن تشرعن عن بعض اجليوب االستعمارية واليت تعد 

من رواسب التاريخ وخملفات احلقبة االستعمارية وتستعمل 

اخلطاب احلقوقي للتشويش على املغرب يف الوقت الذي تتغىن 

ملتكافئة وبناء الفضاء الدميقراطية واحلداثة والشراكة ابقيم 

متوسطي الذي يستهدف قيام تعاون حقيقي إلرساء - األورو

مبادئ الشراكة السياسية واالقتصادية واألمنية والثقافية يف 

الوقت الذي تشدد اخلناق على املغاربة القاطنني باملدينتني، 

وظلوا يعيشون واقعا من التهميش واإلقصاء فوق أراضي 

ها املرتكبة يف حق الشعب املغريب أجدادهم وتتجاهل جرائم

وما خلفته من تقتيل وتفقري ومآسي وتتجاهل كذلك ما 

يتعرض له املغاربة احملتجزين من طرف البوليساريو يف خميمات 

الذل والعار، ويف هذا اجلانب أكدنا كأحزاب سياسية يف 

العديد من احملطات على ضرورة احترام حقوق اإلنسان يف 

ة واالجتماعية والثقافية وطي صفحة املاضي جوانبها االقتصادي

وإجالء احلقيقة حىت ال نترك الفرصة خلصوم وحدتنا الترابية 
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 من خصوصية فإمنا املشئومةالتغين بذلك، إذا كان هلذه الزيارة 

تتمثل يف إيقاظ الوعي الوطين وحتريك الوعي النائم اجتاه جزء 

 من جهة ال يتجزأ من الوطن ظل يعاين من نيل االستعمار

  :واإلمهال من جهة أخرى، وعليه نؤكد ما يلي

ضرورة احلضور الدائم للدولة الرمسية واألحزاب - 

  .الوطنية وهيئات جمتمعنا املدين يف املدينتني السليبتني

ضرورة كذلك تفعيل وتنويع املبادرات املغربية - 

باستثمار مجيع املناسبات واملنابر الدولية واجلهوية لطرح إجياد 

  .سريع إلحدى أقدم معاقل االستعمار البغيض يف العاملحل 

ختاذ مبادرات متواصلة وليست مناسباتية رمسية ا- 

  .وشعبية يف املوضوع

 نونرب من كل سنة يوما 5ندعو إىل اعتبار يوم - 

وطنيا لتجديد النضال الوطين والتعبئة الشاملة من أجل حترير 

  .املدينتني السليبتني واجلزر اجلعفرية

يز املبادرات الشعبية يف مدن الشمال والشرق ترك- 

املغربيني وإبداع الصيغ لفك  الطوق على مواطنينا احملاصرين 

  .م والتعامل معهم كأقلية يف بلدهميف وطنه

تطوير املناطق ااورة باعتماد مشاريع القتصاد  _

  .منتج وحماربة مظاهر التهريب كإرشاء لتربير االستعمار

الثقافية واالجتماعية والسياسية يف تكثيف املبادرات - 

  .املدينتني السليبتني

التفكري اجلدي واملسؤول يف تعزيز اهلوية املغربية - 

  .للمدينتني واجلزر احملتلة عرب عمل تعليمي وتربوي طويل األمد

العمل املتواصل على طرح مشكل حترير املدينتني يف - 

 دائرة الدول اللجنة الرابعة اخلاصة بتصفية االستعمار وتوسيع

املدافعة عن املطلب املغريب يف استرجاع جزء من أراضيه إىل 

  .حضن الوطن

      أيتها السيدات والسادة فإن هذه املناسبة األليمة 

ال جتعل وقفتنا اليوم مناسباتية وإمنا جيب أن تكون فرصة 

الستنهاض احلس الوطين فينا مجيعا لكي تعود على املستعمر 

 ما جندنا طاقتنا وعقدنا العزم على جعل بعكس أهدافه إذا

هذه القضية يف رأس جدول أعمالنا الوطين وما الوصول إىل 

والسالم عليكم ورمحة اهللا . أهدافنا بعزيز على عزمية شعبنا

  .وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، أعطي الكلمة اآلن آلخر 

 بنعلي عن جمموعة متدخل، النائب احملترم السيد مصطفى آيت

 .احلزب العمايل،  فليتفضل مشكورا

 عن جمموعة احلزب النائب السيد مصطفى آيت بنعلي

   : العمايل

 والصالة والسالم على رسول اهللا ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .وآله وصحبه

   السيد الرئيس احملترم،

   السيد الوزير األول احملترم،

  ن، السيدات والسادة الوزراء احملترمو

   أخوايت إخواين النواب احملترمون،

نقف اليوم حنن ممثلي األمة وقفة رجل واحد أمام 

الرأي العام الوطين والدويل لقول كلمة الفصل يف قضية وطنية 

اليت يزورمها " سبتة ومليلية"أال وهي قضية الثغرين احملتلني 

 االحتاللملك إسبانيا يف سابقة تارخيية ترمز إىل تكريس 

ز الشعب املغريب واإلساءة إىل العالقة بني البلدين واستفزا

  .احملكوم عليهما بالتعايش حبكم اجلغرافية والتاريخ

إننا باسم احلزب العمايل إذ نؤكد إدانتنا وشجبنا هلذا 

التحول الغريب يف سلوك مسؤولني إسبان فإننا ننبه جرياننا  يف 

اجتاه اجلنوب الشمال أن املغرب هو االمتداد الطبيعي ألوربا يف 

وننبه صناع القرار اإلسباين أن التطرف بكافة أشكاله ميكنه 

 يف غياب جسور ثقافية وسياسية  يف الضفتنياالستقرارزعزعة 

واقتصادية واجتماعية، مث إن املغرب ال ميكن أن يكون ورقة 
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تنافس ومزايدة بني احلزبني الرئيسيني يف إسبانيا لكسب ثقة 

  .الناخبني

ية ليست قضية مزايدات ظرفية ألن إن هذه القض

 االستعماراملغرب تعامل بذكاء ومسؤولية يف مسلسل تصفية 

وبدون تعنت لطي امللفات يف مصاحلة حقيقة باسم اجلوار 

وهذا ليس عنوان ضعف ولكن سلوك حضاري يصون 

العالقات وحيافظ عليها ملا فيه مصلحة الشعبني، مث إن املغرب 

ؤدي فاتورة احلفاظ على أمن واستقرار ال ميكنه أبد الدهر أن ي

الضفة الشمالية حلوض البحر األبيض املتوسط بلعب دور 

الدركي يف وجه اهلجرة السرية وريب املخدرات واإلرهاب، 

كما أننا يف احلزب العمايل نرفض أن يكون بلدنا ضحية 

جتاذب مصاحل الشراكات األوربية الكربى، جيب أن يعي 

انيا أن املغرب بلد مستقل جير وراءه قرونا صناع القرار يف إسب

عديدة من التاريخ مل خنلق من فراغ، إننا أمة هلا جذور وغري 

نادمني على تارخينا، السيادة تعين بالنسبة لنا الكرامة والدفاع 

عن الوطن واالستشهاد من أجله، إا األمانة واملسؤولية فلينتبه 

 دروس يف حقوق اإلخوة اإلسبان أننا لسنا يف حاجة إىل

اإلنسان وال إىل قضاة ينبهوننا باخلروقات، إننا قادرون على 

مواجهة أوضاعنا كمغاربة بكل جرأة وشجاعة ألننا مؤمنني 

  .بأن املستقبل يبىن بااللتفاف الداخلي

إننا يف احلزب العمايل نوجه نداء للقوى اإلسبانية 

 إلقامة السياسية ولرجال األعمال وللمجتمع املدين وللمثقفني

عالقات حوار غري رمسية وبدون أجندة مسبقة للتباحث 

والتداول حول جمموعة من امللفات املطروحة ومنها مستقبل 

مع تأكيدنا أن املدينتني مغربيتان عزيزتان على " سبتة ومليلية،"

قلوبنا، متماسكتان ويتهما اإلسالمية والعربية واإلفريقية 

إننا متشبثون مبطالبنا اجتاه ، االحتاللبالرغم من طول مدة 

اإلسبان واقفون وراء رمز األمة املغربية جاللة امللك حممد 

السادس  مقتنعون بأن املغرب حر يف توجهاته وعالقته 

التجارية واالقتصادية ومن حقه أن يدافع عن مصاحله 

  .االستراتيجية باإلرادة القوية والعزمية الصادقة 

والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل عاش املغرب  املوحد واأليب، 

  .وبركاته 

  :السيد الرئيس 

شكرا للسيد النائب احملترم، اآلن أعطي الكلمة للسيد   

أمني الس لقراءة البيان اخلتامي الصادر عن جملس النواب يف 

" خوان كارلوس"شأن تداعيات زيارة العاهل اإلسباين امللك 

  .، فليتفضل مشكورا "سبتة ومليلية: "للمدينتني السليبتني 

  :السيد شفيق رشادي أمني الس 

  .شكرا السيد الرئيس

  . والصالة والسالم على سيد املرسلني،بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :بيان صادر عن جملس النواب

إن جملس النواب اتمع يف جلسة عمومية طارئة    

 2007 نونرب 5 هجرية املوافق ل 1428 شوال 24بتاريخ 

حول تفاعالت اخلطوة االستفزازية املتمثلة يف زيارة ميالدية 

وعقيلته للمدينتني " خوان كارلوس"لعاهل اإلسباين امللك ا

  ".سبتة ومليلية"املغربيتني احملتلتني 

وبعد االستماع إىل عرض السيد الوزير األول الذي 

ذكر فيه باملساعي التارخيية للمغرب السترجاع أراضيه اليت ال 

حتالل االسباين وأكد على التوجهات امللكية زالت حتت اال

السامية جلاللة امللك حممد السادس والداعية إىل ج املسالك 

الدبلوماسية وطرق احلوار والتشاور بعيدا عن أساليب 

االستفزاز والتعصب، كما جدد شجب احلكومة املغربية 

ورفضها هلذه الزيارة املستفزة ملشاعر املغاربة واعتربها مسا 

وحدة الترابية للمملكة وتنكرا ملعاهدة الصداقة والتعاون لل

  .وحسن اجلوار بني البلدين 

وبعد تدخالت السادة رؤساء الفرق واموعات   

النيابية الذين أمجعوا على متسك الشعب املغريب بوحدته الترابية 
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الكاملة وأدانوا بشدة هذه الزيارة االستفزازية واعتربوها 

ور الوطين للمغاربة من جهة وإساءة من إضرارا بليغا للشع

جهة أخرى ملستوى العالقات السياسية واالقتصادية واملتميزة 

  .بني البلدين

  :وبناء عليه فإن جملس النواب يعلن ما يلي  

خوان "ندين بقوة زيارة العاهل اإلسباين : أوال

  ."سبتة ومليلية"تلتني وعقيلته للمدينتني املغربيتني احمل"كارلوس 

حيي املبادرة امللكية باستدعاء السفري املغريب من :  ياثان

مدريد وكذا كافة املبادرات الشعبية واحلكومية امعة على 

  .إدانة ورفض هذه الزيارة 

 يعترب هذه اخلطوة مناهضة للطموح املشروع :ثالثا  

للشعب املغريب املتطلع لتصفية اإلرث االستعماري وبناء 

رب وإسبانيا قوامها التعاون وحسن شراكة مستقبلية بني املغ

  .اجلوار 

يدعو إىل فتح حوار إسباين مغريب جاد : رابعا  

ومسؤول من أجل التوصل إىل الطي النهائي لصفحة 

االستعمار اإلسباين لألراضي املغربية والتوجه حنو املستقبل 

بعيدا عن احلسابات السياسية الداخلية الضيقة على أسس 

  .تبادل بني البلدين اجلارين الصديقني التعاون واالحترام امل

  :وحرر بالرباط يف تاريخ                              

   هجرية، 1428 شوال 24                            

  . م 2007 نونرب 5: املوافق ل                           

  

  

  

  

  

  

  

    :السيد الرئيس  

فينا جدول ذا نكون قد استو، شكرا للسيد األمني  

أعمالنا هلذا اليوم، وقبل أن يغادر السيدات والسادة النواب 

احملترمني أريد يف البداية باسم مجيع الربملانيني أن أشكر السيد 

الوزير األول ومجيع أعضاء احلكومة احلاضرين معنا على 

مواكبتهم هلذا االجتماع املهم الذي خصص لزيارة العاهل 

لتني، وقبل أن أرفع اجللسة أود كذلك اإلسباين للمدينتني احملت

أن أذكر السيدات والسادة النواب احملترمني بأن اجللسة املقبلة 

ستنعقد إن شاء اهللا على الساعة الثانية والنصف من زوال يوم 

 وستخصص لألجوبة احلكومية 2007األربعاء سابع نونرب 

  .على األسئلة اآلنية للسيدات والسادة النواب احملترمني

 األخري أريد أن أشكر السيدة والسادة ممثلي الفرق يف

النيابية على تعاوم وكذلك على احترامهم للوقت املخصص 

وأرفع للمداخالت خالل هذه اجللسة، شكرا جزيال، 

  . اجللسة

 

  

  
 


