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 بعد المائة الخامسة والثالثينمحضر الجلسة 

 
 (.2114 نونرب 26) 1341حمرم  22الثالثاء : خـــالتاري

 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب :ةـــالرئاس
احلادية دقيقة ابتداء من الساعة  إثىن عشرساعتان و  :التوقيت

 .عشرة صباحا والدقيقة الثانية عشرة
الشهرية املخصصة ألجوبة السيد رئيس  اجللسة: جدول األعمال

 . احلكومة
 

 :السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب، رئيس الجلسة
 السيدات والسادة النواب، تفضلوا السادة الوزراء،

السادة  السيدات والسادة النواب،تفضلوا . بركة اهللسننطلق على 
أرجو القليل  .تفضلوا، شكرا نطلق على بركة اهلل،ن تفضلوا الوزراء،

 .من اهلدوء يف القاعة من فضلكم
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 المحترمون،السيدات والسادة الوزراء 
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

من الدستور وخاصة  111طبقا ملقتضيات الفصل 
الفقرة الثالثة منه وطبقا ملقتضيات النظام الداخلي وخاصة املواد 

خيصص اجمللس يف هذه اجللسة ألسئلة  212إىل  212من 
السيدات والسادة النواب حول السياسة العامة اليت جييب عنها 

  .يد رئيس احلكومةالس
ملخص  تهوقبل ذلك أعطي الكلمة للسيد األمني لتالو 
 .عن املراسالت الواردة على اجمللس، تفضلوا السيد األمني

 :السيد عبد الصمد حيكر أمين الجلسة
 .شكرا السيد الرئيس

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
توصل مكتب اجمللس مبراسلة من السيد رئيس احلكومة 

خالهلا بتعويض السيدات والسادة أعضاء جملس النواب خيرب من 
طاهري من البدر : ويتعلق األمر ب ،املعينني أعضاء يف احلكومة

سم الدائرة االنتخابية احمللية ر حزب التجمع الوطين لألحرار ب
عبد املالك بكاوي من حزب التجمع الوطين لألحرار  ؛مكناس

نور الدين العقاوي  ؛تيسة-برسم الدائرة االنتخابية احمللية تاونات
من حزب احلركة الشعبية برسم الدائرة االنتخابية احمللية الفقيه بن 

شارب من حزب التقدم واالشرتاكية برسم الدائرة و نعيمة ب ؛صاحل
  .االنتخابية الوطنية

قرار رقم بلس من اجمللس الدستوري اجملتوصل مكتب و 
الداخلي جمللس خبصوص املواد املعدلة من النظام  929/14

  .النواب والذي قضى بأنه ليس فيها ما خيالف الدستور
قد توصل مكتب اجمللس فوخبصوص النصوص التشريعية 

ر يــــــــي بتغيـمبقرتح قانوين إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يقض
-161-164-111-132-31-16: ات الفصولـــــــــــمقتضي
162-181-182-181-191-211-212-214-218 

-496-494-492-262الفقرة السابعة  218وقرة الثالثة لفا
498-499-311-311-312-348-323-181-183-
 جملموعة القانون اجلنائي ومقتضيات الفصول 188-191-191
148-133-131-111-114-163-121-121-121-
من قانون  129-181-184-183-181-186-192-211

 612إىل  611العدل العسكري وبنسخ مقتضيات الفصول من 
 :تقدم به السيدات والسادة النواب ،قانون املسطرة اجلنائيةمن 

حممد عمر وحسناء  ؛خدجية الروسي من فريق األصالة واملعاصرة
تقدم فريق ال من نزهة الصقلي ؛فريق االشرتاكيمن الزيد أبو 

و كيطشيتعادل  ؛فريق احلركيالن ة ممكعيا فاطمة  ؛الدميقراطي
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فوزية لبيض من فريق  ؛من الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
  .اإلحتاد الدستوري

اتفاقية  علىيوافق مبوجبه  39.14مشروع قانون رقم 
 BPMها املكتب الدويل لألوزان واملقاييس بجو املرت املنشأ مب

من أكتوبر  6واملعدلة يف  1921ماي  21املوقعة بباريس يف 
1921. 

 وتتميم القانون رقم ريبتغي 24.14مشروع قانون رقم 
  .املتعلق حبماية امللكية الصناعية 12.92

سؤاال شفويا  41 كما توصلت رئاسة جملس النواب ب
أما األسئلة  ،أسئلة كتابية نع اجواب 89أسئلة كتابية و 6و

وشكرا السيد  2162الكتابية املبقاة دون جواب فعددها 
  .لرئيسا

  :السيد الرئيس
قبل أن نشرع يف جدول أعمالنا  ،شكرا السيد األمني

أريد أن نرحب بامسكم مجيعا بالدكتور رشاد أمحد الرصاص وزير 
ة يقوالشورى جلمهورية اليمن الشق النواب الدولة لشؤون جملسي

ظهرانينا ولكن رمبا هو موجود بني . مرحبا بكم السيد وزير الدولة
السيد الشوباين املفروض أن يكون بني ... ملنصة مل يلتحق با

 ... ظهرانينا 
 ،السيدات والسادة اتحضر  لتقنإذن نشرع ونطيب 

شرع ، نالسيدات والسادة الوزراء احملرتمون، السيد الرئيس احلكومة
ورية اليت تتعلق بوحدة يف معاجلة جدول أعمالنا مبعاجلة األسئلة احمل

سؤال حموري واحد حول السياسة ولدينا إذن سؤال،  املوضوع
اخلارجية لبالدنا وآخر التطورات لقضية الوحدة الرتابية تقدمت به 

الكلمة ملقدمي السؤال عن فرق املعارضة  .فرق األغلبية واملعارضة
 .السيد النائب احملرتم حممد عامر فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد محمد عامر
 شكرا السيد الرئيس،

 الحكومة،السيد رئيس 
 حضرات السيدات والسادة،

يف صيغة السؤال  ،هناك مالحظة أولية السيد الرئيس
طرحت سؤال  ،املعارضة ما طرحاتش سؤال يتعلق بوزارة اخلارجية

وهلذا كما تعلمون حضرات السيدات  .القضية الوطنية يف مشوليتها
تعرف تتمر بتطورات مهمة كيداخل كوالسادة، القضية الوطنية  

     انب دبلوماسي باجلانب السياسي واألمين والتنموي اجلفيها 
وال شك أننا مجيعا ومن خاللنا املغاربة يتطلعون وينتظرون ملعرفة 
ما هي رؤية احلكومة؟ ما هو برناجمها؟ وما هي املبادرات اليت 
تنوي اختاذها ملواجهة خمططات أعداء وحدتنا الرتابية وكذلك 

  .اقعالختاذ مبادرات على أرض الو 
وهلذا السؤال ديالنا هو أوال ما هي التحركات اليت قامت 

امللف ومواجهة اخلصوم؟  ادوستقوم هبا احلكومة للدفاع على ه
ماهي خطط احلكومة لتعزيز الوحدة الرتابية من خالل مشاريع 
ملموسة على أرض الواقع يف األقاليم اجلنوبية؟ وما هي إجراءات 

الرمسية واملوازية يف الدفاع عن قضية احلكومة لتعزيز الدبلوماسية 
 .وحدتنا الرتابية؟ وشكرا

 :السيد الرئيس
الكلمة اآلن ملقدمي السؤال  شكرا السيد النائب احملرتم،

 ...السيدة النائبة احملرتمة خدجية أبالضي  ،عن فرق األغلبية
 .العراك االسيدة النائبة عزوه

 :العراك االنائبة السيدة عزوه
 السيد الرئيس،شكرا لكم 

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات الوزيرات، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ما من شك بـأن قضية الوحدة الرتابية تشكل قضية 
إمجاع وطين وقد خصص صاحب اجلاللة اخلطاب األخري 
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خلطاب ساسي من ااألزء اجلمبناسبة ذكرى املسرية اخلضراء املظفرة 
وإن كان  .لتأكيد دفاع بالدنا عن القضية أمام مناورات األعداء

اإلمجاع الوطين قد شكل الركن األساسي يف تعبئة املواطنني للدفاع 
فإن العمل الدبلوماسي كذلك  ،عن هذه قضية الوطنية األوىل

يشكل أداة مهمة للتواصل مع اجملتمع الدويل والدفاع عن مغربية 
وهو ما يعين استغالل كل حماور  ،قل الدوليةالصحراء يف املعا

سياستنا اخلارجية للدفاع عن هذه القضية الوطنية األوىل وهو  
املتقدم باالحتاد األورويب وشراكتنا مع  ناكذلك ما يقيم وضع

جملس التعاون اخلليجي وسياستنا اجتاه الدول اإلفريقية واتفاقيات 
     وغريها من احملاور  التبادل احلر املوقعة مع جمموعة من الدول

  .ال يسعنا الوقت لذكرها مجيعا
أمام  ،وعليه نسائلكم السيد رئيس احلكومة احملرتم

ما هي اسرتاتيجية احلكومة لتفعيل  ،وحدتنا الرتابية مناورات أعداء
الدبلوماسية املغربية وحتقيق مكاسب جديدة لقضية الوحدة 

 .وشكرا ؟الرتابية
 :السيد الرئيس
الكلمة لكم السيد رئيس  السيدة النائبة احملرتمة، شكرا

 .احلكومة لإلجابة على السؤال
 : السيد عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة

الحمد هلل والصالة والسالم على  بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 .رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

 ن،و نواب المحترمالسيدات والسادة ال
أن أعرب عن التقدير ملبادرة السيدات  أود يف البداية،

والسادة النواب احملرتمني طرح السؤال يف موضوع القضية الوطنية 
األوىل للمثول أمام مؤسستكم املوقرة للتبادل والنقاش يف إطار 

انطالقا من  ،التكامل بني العمل الدبلوماسي احلكومي والربملاين

التوجيهات امللكية السامية املتعلقة بالدفاع عن املصاحل احليوية 
 . لبالدنا وعن مقدساهتا وسيادهتا ووحدهتا الوطنية

 ،إن قضية الصحراء يف صلب األولويات الوطنية الكربى
 دفاع عن أرضه ومتثنيوهي بذلك تعكس إرادة ملك وشعب يف ال

د جمددا على وسؤال اليوم هو مناسبة للتأكي ،وحدته الوطنية
. املوقف الثابت للمغرب الرافض لالنفصال والتجزئة والتقسيم

وللتأكيد مرة أخرى على مغربية الصحراء بشهادة تاريخ األمة 
املغربية وعمق روابط الوحدة والرتابط بني خمتلف قبائل وفئات 
املغرب من مشاله إىل جنوبه ومواثيق بيعة قبائل الصحراء للملوك 

على حكم هذا البلد وهي بالتايل حمط إمجاع وطين  االذين تعاقبو 
بني كل مكونات اجملتمع املغريب ملكا وحكومة وشعبا ويتأسس 
على املشروعية الدينية التارخيية والسياسية والواقعية، ولعمري هلذا 

 . هو أعظم معطى حقيقي تنبين عليه أحقية قضيتنا
ع فإن االسرتاتيجية احلكومية يف موضو  ،وكما تعلمون

قضية الصحراء املغربية تؤطرها التوجيهات السامية جلاللة امللك 
الذي يويل هذا املوضوع رعاية وحرصا  ،حممد السادس حفظه اهلل

توجيهات ورسائل من خاصيني وال يكاد خيلو أي من خطاباته 
وهبذا الصدد فقد حددت الرسالة امللكية  .تتعلق هبذا املوضوع

، اخلطوط 2114ته يف شتنرب املوجهة إىل ندوة سفراء جالل
السرتاتيجية للدبلوماسية املغربية يف خدمة االعريضة والتوجهات 

 . القضايا واملصاحل الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء
 48ومحل اخلطاب امللكي السامي مبناسبة الذكرى 

للمسرية اخلضراء رسائل واضحة وصرحية تتعلق خبصوم وحدتنا 
م  الكربى للنموذ  التنموي لألقاليم كما رسم املال  ،الرتابية

 . اجلنوبية للمملكة
جعل من الوحدة الوطنية  ،2111كما أن دستور 

 عيا صرحيا لدواديداجلامعة لألمة وتضمن حت توابثإحدى ال
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ل اليت جيب أن تنهجها الدبلوماسية املغربية يف إطار عالفعل والتفا
 . اجلوار واالنتماء والشراكة

نص الربنامج احلكومي على أن احلكومة  ،ومن جهته
ستضاعف جهودها من أجل الوصول إىل حل سياسي هنائي 
 ،متوافق عليه يف احرتام تام للوحدة الوطنية والرتابية للمملكة

حيث ستعمل على دعم مسلسل املفاوضات املنبثق من املبادرة 
املغربية للحكم الذايت ألقاليمنا اجلنوبية وعلى إشعاع أكرب 

نموذ  املغريب وذلك بالتعريف األوسع مبسلسل اإلصالحات لل
واألشواط الكربى اليت قطعتها بالدنا يف ميادين الدميقراطية 
واالندما  اإلجيايب والفعال يف املنظومة الدولية والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية واالستقرار السياسي والسلم االجتماعي اللذين تنعم 

سني أداء التمثيليات الدبلوماسية هبما وذلك من خالل حت
  .للمملكة

 السيد الرئيس،
أن تدبري هذا امللف يتم يف سياق دويل  ،ال خيفى عليكم

وإقليمي معقد يتسم بتغريات متالحقة تؤثر على استقرار العامل 
سارعة تى التفاعل مع التحوالت امللوتضعف قدرة النظام الدويل ع

السيما يف ظل  ،ا وأمنيا وبيئياسياسيا وماليا واقتصاديا واجتماعي
األزمة االقتصادية العاملية وتأثرياهتا على اقتصاديات خمتلف 

توسع دائرة الفاعلني من دول ومنظمات دولية وإقليمية  .البلدان
ومنظمات غري حكومية وجممع مدين وتداخل تأثريهم يف القضايا 

 املنطقة حتوالت اسرتاتيجية وسياسية عميقة يف ،الدولية واإلقليمية
املغاربية خاصة والعربية عامة مع تزايد التحديات األمنية يف منطقة 

 ريكل هذه املعطيات جديدة هلا تأث  ،الساحل والصحراء الكربى
ت مع قضية ئاوهو ما أثر على تعامل الدول واهلي ،على امللف

الصحراء وفرض الوعي باملرحلة اجلديدة اليت دخلها هذا النزاع 
حيث أبانت تطورات األشهر الستة املاضية عن  ،علاملزمن واملفت

حاجة ملحة لرفع درجة اليقظة وحالة االخنراط اجلماعي يف الدفاع 

كما أبرزت قدرة بالدنا على صد مناورات   .على القضية الوطنية
  .آثارها ناخلصوم والنجاح يف احتوائها وحتجيمها واحلد م

بقضية سنة غنية باألحداث املتعلقة  2114إن سنة 
فمن جهة شهدنا تأكيد كل من فرنسا والواليات  ،الصحراء

املتحدة للموقف اإلجيايب من مقرتح احلكم الذايت باإلضافة إىل 
دول أخرى خصوصا إثر زيارة الدولة اليت قام هبا الرئيس الفرنسي 
إىل بالدنا يف أبريل املاضي ومبناسبة الزيارة امللكية إىل الواليات 

وذلك رغم محالت اخلصوم اهلادفة إىل نسف  ،املتحدة األخرية
يف  ،وحماربة مبادرة احلكم الذايت وتقويض املسلسل التفاوضي

الوقت الذي حنن نسري يف هذا االجتاه بكل اطمئنان هنالك من 
وهي  .يراقب احلركات والسكنات وحياول أن ينسف كل شيء

 أيضا سنة اإلعالن عن النموذ  التنموي لألقاليم الصحراوية
اجلنوبية الذي تتبعتم مجيعا تفاصيله واالخنراط يف مسلسل التنمية 
الشاملة القائمة على احرتام القانون واإلنصاف فضال عن كوهنا 
سنة كسب معركة احلفاظ على نطاق اختصاصات بعثة األمم 

  .املتحدة إىل الصحراء
فيمكن التوقف عند ما مسي بلقاء  ،أما يف الفرتة األخرية

ا شهده من جتدد مناورة استهداف السيادة الوطنية وم "أبوجا"
ومبوازاة  .حيث كان الرد املغريب واضحا وحازما ال يقبل املساومة

 ةذلك فقد أنصف الربملان األورويب يف توصياته األخرية املتعلق
بسياسة اجلوار أو بالساحل والصحراء مواقف وحصيلة بالدنا يف 

وتأكد هذا اإلنصاف  ،نسانمحاية االستقرار والنهوض حبقوق اإل
دولة على عضوية املغرب يف جملس  164الحقا يف تصويت 

حقوق اإلنسان رغم االستغالل املغرض واملتحامل على بالدنا 
وكل هذه املتغريات  .ملسألة حقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية

 ل معها سواء من خالل استثمارعتفرض رفع مستوى التفا
املتعلقة بالنموذ  املغريب يف اإلصالح  السيماالعناصر اإلجيابية و 

مع صيانة االستقرار وذلك يف حميط إقليمي يعيش حتديات أمنية 
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أو من خالل اليقظة واملواجهة للعناصر السلبية  ،متصاعدة
وخاصة املتعلقة مبناورات اخلصوم الرامية إىل استنزاف بالدنا واملس 

لوحدة الوطنية والرتابية مبصداقيتها، كما تؤكد أن العمل من أجل ا
 .هو مبثابة كفاح مستمر ومتجدد

 السيد الرئيس،
تضع الدبلوماسية املغربية قضية الصحراء على رأس 
أولوياهتا وتكرس طاقاهتا وإمكانياهتا املادية والبشرية للدفاع عن 

وتتبع سري  ،ديات الدوليةتقضيتنا املصريية يف خمتلف احملافل واملن
للثوابت الوطنية والشرعية  املفها لدى األمم املتحدة وذلك وفق

  .الدولية
وقد استطاعت الدبلوماسية املغربية أن حتقق خالل 
السنوات األخرية منجزات هامة وملموسة تؤكد حيويتها وفعاليتها 

ويف تكامل  ،وقدرهتا على التأقلم مع التغريات الدولية واإلقليمية
لقوى الوطنية احلية مبا يف ذلك الدبلوماسية الربملانية مع جهود ا

قد مت العمل على عدة و  ،واحلزبية والنقابية وجهود اجملتمع املدين
 : مستويات وفق رؤية تكاملية سعت باألساس إىل

اعتماد األمم املتحدة ملقاربة جديدة يف معاجلة هذا  ،أوال
الذين عاشوا  ،النزاع عرب التوجه حنو حل سياسي متفاوض بشأنه

هذا امللف من أوله إىل آخره يعرفون هذه اخلصوصيات وهذه 
التفاصيل، وهو توجه يكتسب مناصرين جدد على الصعيد 
الدويل كما يتض  من خالل قرارات جملس األمن األخرية 

كما متكنت   ،ومواقف العديد من الدول مبا فيها القوى املؤثرة
م الذايت الشجاعة وملقاربتها بالدنا من توسيع الدعم ملبادرة احلك

ونسجل هنا تنويه  .البناءة إلجياد حل سياسي وهنائي هلذه القضية
بإمجاع أعضاء اجمللس  2114الصادر يف أبريل  2199القرار 

باجلهود املغربية املتسمة باجلدية واملصداقية والرامية إىل املضي قدما 
صوب تسوية هذا النزاع، كما طالب مبواصلة املفاوضات على 
أساس الواقعية وروح التوافق واألخذ بعني االعتبار اجلهود اليت 

، التجاوب موجود لكن من 2116اململكة املغربية منذ  بذلتا
يستمع؟ كما صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم 

" أ"أكتوبر املاضي بدون تصويت على القرار   13املتحدة يف 
الذين يؤكد اخنراط اجلمعية العامة يف نفس توجه  1 "ل" 68

امللف ومل  اذجملس األمن اهلادف إىل إجياد حل سياسي واقعي هل
 ؛يشر هذا القرار إىل اآلليات األخرى اليت أصبحت متجاوزة

تعبئة اجلهود من أجل إقناع الدول اليت مازالت  ،ثانيا
تعرتف أو مجدت اعرتافها باجلمهورية الومهية على سحب اعرتافها  

ف املبادرات اليت قام هبا املغرب لحيث أسفرت خمت ،كامال
دولة  41أزيد من عن سحب  2111وخاصة منذ سنة 

 ؛الكيان الومهيذا العرتافها هب
التصدي ملناورات خصوم الوحدة الرتابية والتعريف  ،ثالثا

بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ميارسها االنفصاليون ضد 
وقد بدأ الرأي العام الدويل  ،املواطنني احملتجزين مبخيمات تندوف
ذلك العديد من التقارير  تيستوعب هذه الوضعية كما عكس

والرأي العام ال يكاد  ا سبق كانت املنظمات الدوليةالدولية، فيم
ة و إضافة إىل الدع .اآلن بدأ األمر يتغري ،يصغي هلذا األمر
من يف قراره األخري من أجل إحصاء ساكنة الصرحية جمللس األ

املخيمات واحرتام حقوق اإلنسان هبا وضمان احلماية الدولية 
وهو موقف نتج  ،الالزمة هلم من قبل املفوضية السامية لالجئني

مع قيام املغرب حبملة دبلوماسية حتسيسية فيما يتعلق بالوضعية 
املزرية اليت يعيشها إخواننا احملتجزون يف تندوف وحتديد املسؤولية 
 ،القانونية والسياسية للسلطات اجلزائرية فيما يتعلق هبذه املعاناة

  ؛شديدمع األسف ال
إعادة تأطري مهمة املبعوث األممي لرتكز على  ،رابعا

وفقا ملنطوق  ،تيسري الوصول إىل حل سياسي واقعي ومتفق عليه
واعتماد املبعوث األممي، منهجية جديدة  .قرارات جملس األمن

تنبين على الدبلوماسية املكوكية يف أفق إجياد حل سياسي 
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يف  األمنأعضاء جملس وقد أكد  .فق عليهوامتفاوض بشأنه ومت
ملبعوث األممي عن اتعقيبهم على اإلحاطة اليت قدمها  معرض

نتائج زيارته االخرية شهر أكتوبر للمنطقة عن دعمهم ملسلسل 
كل  -حل سياسي هلذا النزاع إىل املفاوضات من أجل التوصل 

وشددوا على واقعية وجدية املبادرة املغربية  -كلمة هلا وزهنا
كما رحبوا جبهود   .ساس لتسوية هذا النزاعللحكم الذايت كأ

املغرب يف جمال حقوق اإلنسان من خالل تعزيز اآلليات الوطنية 
واجلهوية والتفاعل اإلجيايب مع اإلجراءات ذات الصلة جمللس 

وأكدوا جمددا على ضرورة السماح للمفوضية  ،حقوق اإلنسان
تقدمات هذه  ،السامية لالجئني للقيام بإحصاء حمتجزي تندوف

  ؛جد جد مهمة
، كما واصلت القوى الفاعلة على املستوى خامسا

 ،الدويل دعمها ملبادرة املغرب من خالل املواقف اليت عربت عنها
الجتاه العديد من الدول املهمة من القارة اوسارت يف هذا 

األوروبية واآلسيوية وأمريكا الالتينية ومنها الواليات املتحدة 
ضافة إىل املوقف البناء إلسبانيا اليوم، الذي األمريكية وفرنسا إ

يتقدم يف اجتاه دعم اخلطوات اليت يقوم هبا املغرب إلهناء هذا 
  ؛النزاع املفتعل

       اللي -وعلى مستوى حركة عدم االحنياز  ،سادسا
حق تقرير مبدأ اليت كانت مواقفها تدعم  -نايما كانتش كتسمع ل
خرية اليت انعقدت يف طهران األ أكدت القمة ،املصري واالستقالل

على دعمها للخيارات الثالثة لتقرير املصري مبا  2112يف غشت 
وسجلت اخلطوات اهلامة اليت  .فيها احلكم الذايت واالندما 

إلجياد حل هنائي للنزاع حول  2116اختذها املغرب منذ 
 كما أشارت صراحة إىل قرارات جملس االمن  ،الصحراء املغربية

خري اليت تؤكد جدية ألاإىل القرار  1213األخرية منذ القرار 
 . ومصداقية القرار املغريب

من خالل  ،كما أن التحرك املغريب القوي يف إفريقيا
كوت   ،الزيارات امللكية املثمرة لعدد من الدول اإلفريقية كالسينغال

الكابون ومايل واحتضان املغرب ملؤمتر محاية احلدود  ،ديفوار
وره الالفت اليوم على مستوى دول الساحل وتنامي الدور وحض

يؤثر إجيابا على  ،هائاملغريب يف الدفاع عن استقرار دول إفريقيا ومنا
، وإذ كنا نعترب القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الرتابية
 .أن دورنا يف إفريقيا هو من باب األخوة اإلفريقية

حلازم الرافض ألي حماولة استمرار وتعزيز موقف املغرب ا
مسألة حقوق اإلنسان يف هاد النزاع املفتعل مع العمل لتوظيف 

على التعريف بالنموذ  املغريب املتميز باإلصالحات العميقة اليت 
أجنزت يف جمال إجياد آليات لتعزيز النهوض حبقوق اإلنسان 
والتفاعل املتميز مع اهليئات الدولية املعنية كل شيء يقع هنا 

  ا؛اخليد
اإلسرتاتيجية املستقبلية للحفاظ على املكتسبات  ،ثالثا

ستواصل الدبلوماسية عملها  ،وفت  آفاق جديدة، السيد الرئيس
 ةالدفاع عن قضيتنا الوطنية وصيانة املكتسبات احملققة واملثار يف 
ا إن على مستوى األمم املتحدة أو املواقف الدولية والقارية فآن

تناد على رصيد النموذ  املغريب املتميز يف إجناز واإلقليمية مع اإلس
وهو رصيد ذو قيمة  ،والوحدة االستقراراإلصالح يف إطار 

حلفاظ بامضافة لبالدنا يف قضية الصحراء وجيب مواصلة دعمه 
جتماعي واملسار اإلصالحي، م االلستقرار السياسي والسعلى اال

. وعند املراقبني الدولينيوهو ما له تقدير متزايد يف احملافل الدولية 
  :وتتمثل املالم  الكربى هلذه اإلسرتاتيجية يف

إطالق تفاوض حقيقي حول مشروع احلل  ،أوال
السياسي يف إطار األمم املتحدة على أساس مبادرة احلكم الذايت 

وصيانة الدعم الدويل هلا ومواجهة كل احنراف عن  ةالشجاع
  ؛سياسي املقاربة األممية الساعية العتماد حل
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توفري شروط تنزيل اجلهوية املتقدمة من خالل  ،ثانيا
النموذ  التنموي لألقاليم اجلنوبية وتعزيز حقوق اإلنسان واحرتام 

  ؛اخلصوصية الثقافية الصحراوية احلسانية
التصدي ملناورات خصوم الوحدة الرتابية والتعريف  ،ثالثا

اإلنفصاليون ضد بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ميارسها 
وإقرار إحصائهم وتعزيز  ،املواطنني احملتجزين مبخيمات تندوف

موقف املغرب احلازم الرافد ألي حماولة الستغالل حقوق اإلنسان 
مع مواصلة جمهود إقناع الدول املتبقية  ،يف هاد النزاع املفتعل

 . ومهيةواحملدودة لسحب اعرتافها باجلمهورية ال
عدد من وموازية ية الوطنية رمسية وسيؤطر عمل الدبلوماس

  :ختيارات واآلليات أمههااال
مواصلة تعبئة الدبلوماسية املغربية ملواكبة وتفعيل  ،أوال

 ،التوجه لتطوير عالقات املغرب الثنائية مع دول جنوب الصحراء
يف خطاب الذكرى الثامنة والثالثني  ،حيث دعا جاللة امللك

التنسيق والتعاون مع هذه الدول  للمسرية اخلضراء إىل تعزيز سبل
الت وخاصة من أجل عقد اتفاقيات االشقيقة يف خمتلف اجمل

على   .لتبادل احلر معها يف أفق حتقيق اندما  اقتصادي جهويل
ا عرب قرون طويلة وعديدة جتمعنا معهم نكل حال هادو إخوان
ن تغريها السياسة ولو أروحية ال ميكن  اتعالقة املودة وعالق

  ؛لفرتة حمددة ارتبكت
العمل على تفعيل اإلندما  املغاريب كخيار  ،ثانيا

اسرتاتيجي للتكامل واإلندما  بني البلدان اخلمسة املغاربية واجملال 
حنا ايف مجيع األحوال  ،هلذه البلدان االعريب امتدادا طبيعي

حنا خوت ا املغرب العريبوباقي دول  اجلزائرينيواإلخوان 
  ؛نرفضوهاحنا غاأي اجتاه آخر و خوت  انبقاو غاو 

العمل على تعزيز الشراكة اإلسرتاتيجية النموذجية  ،ثالثا
بني املغرب ودول جملس التعاون  2111ها يف ؤ اليت مت إرسا

اخلليجي الشقيقة اليت أكدت دائما موقفها الثابت واملتضامن مع 

بلدنا للحفاظ على وحدته الوطنية، املوقف العريب يف العموم كان 
  ؛ائما يسري يف هذا اإلجتاه وخصوصا دول اخلليجد

تدعيم الشراكة اإلسرتاتيجية مع اإلحتاد األورويب  ،بعارا
األمانة العامة جمللس  :خرىاأل هوتشجيع العالقات مع مؤسسات

اإلحتاد، جمموعة العمل حول حقوق اإلنسان مع إشراك اجلهات 
الفاعلة غري احلكومية يف الشراكة بني اإلحتاد األورويب واملغرب مبا 
يف ذلك تعزيز احلوار مع الربملان األورويب وجملس أوروبا والعالقات 

  املغريب لنموذ لاملستمرة والتقدير الكبري الذي يظهر ويصرح به 
يف هاد احمليط املضطرب وكما مسعتموه البارحة مبناسبة الذكرى 

  .لوفا يف اخلطاب السياسيأللربملان هو شيء أصب  م 11
تعزيز الشراكة اإلسرتاتيجية بني املغرب والواليات املتحدة 

وهو ما يتض  جليا من خالل الزيارة الرمسية جلاللة  ،األمريكية
نفتاح والتقارب مع دول أمريكا الالتينية امللك وتكريس سياسة اإل

ومواصلة اجلهود لضمان متوقع متميز لبالدنا مبنطقة آسيا والشرق 
األقصى من خالل تشجيع التشاور السياسي والتبادل 

  ؛االقتصادي
العمل على تنويع وتوسيع دائرة آليات التنسيق  ،سادسا

قليمي عرب متعدد األطراف، لتعزيز موقف بالدنا على املستوى اإل
املسامهة الفعالة ضمن جتمع دول الساحل والصحراء وتقوية 
روابط التعاون والتنسيق مع املنظمات اإلقليمية اإلفريقية ومن 

ية املطلة قمؤمتر الدول اإلفريأنشطة ذلك إعطاء أولوية لتفعيل 
التعاون  اتأداة لتعزيز عالق هاعلى احمليط األطلسي، باعتبار 

دول الشقيقة والصديقة مع تعزيز احلضور والتضامن مع هذه ال
الفعال للمغرب يف املسلسالت اجلهوية واملنتديات يف إطار 

جنوب كلما كانت الفرصة عند الدول اإلفريقية -تعاون جنوبال
أن تلتقي مع املغرب خار  إطار اإلحتاد اإلفريقي إال وعربت عن 
سعادهتا أن ترى املغرب بينها وأكدت مكانته وأكدت يعين 
أولويته وأكدت خصوصيته وبطبيعة احلال األمور األخرى هلا 
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  توفري إطار وهي اختيارات كربى للدبلوماسية املغربية تتي .وقتها
اسرتاتيجي ومؤسسايت قوي لدعم القضية الوطنية مع مضاعفة 

 :اجلهود على مستوى اإلجراءات التالية
التعبئة واملشاركة الفعالة يف مجيع املناسبات  ،أوال

والنقاشات الدائرة يف إطار األمم املتحدة على مستوى خمتلف 
نصرة قضيتنا أجهزهتا هبدف التصدي للمناورات املعادية لبلدنا ول

بطبيعة احلال هناك جنود جمندون دبلوماسيا للقيام  ،الوطنية
  ؛بالواجب باستمرار

جل مواصلة تفعيل أافر اجلهود من ضالتعبئة وت ،ثانيا
الدبلوماسية غري احلكومية عن طريق الربملان واألحزاب السياسية 
مع والنقابات واملتثقفني ورجال األعمال واإلعالم واملرأة للتواصل 

الشعوب وخاصة فيما يتعلق بعدالة قضيتنا الوطنية وهذا مل 
يتوقف أبدا ولكن بكل صدق وهننئكم على أن يعين هاد اجملهود 

النقابات واملثقفني ورجال اإلعالم كالربملاين ومن اهليئات األخرى  
يعين يتصاعد وأعتقد أنه حمتا  لدعم وتكوين  ...واألعمال إخل

  ؛مور نتائج أكثرإضافيني كي تكون تعطي األ
والتبادل مع جممل وسائل  ونتطوير عالقات التعا ،اثلثا

اإلعالم الوطنية واألجنبية وتطوير آليات الرصد اإلخبارية وتقوية 
وذلك بغية  ،حضور األخبار املتعلقة بالصحراء يف وسائل اإلعالم

ضمان تواصل واسع وتفاعل منتج مع األنشطة والتظاهرات 
املرتبطة باحلقل الدبلوماسي الوطين مع دعم اإلنتا  السينمائي 

كل حاجة راه عندها   ،حول القضية الوطنية تارخيا وحاضرا
 ؛السينما أصبحت سالح يعين ماض يف هاد املوضوع ،أمهيتها

طلع به املغاربة ضيمهية للدور الذي ميكن أن أإعطاء 
املقيمون باخلار  يف حتسيس الرأي العام احمللي ومجعيات اجملتمع 
املدين حبكم تواجدها واحتكاكها ومعرفتها مبجتمعات بلدان 

  ؛اإلقامة

حتقيق تأطري جيد للجمعيات والفاعلني باجملتمع املدين 
من أجل توحيد الصفوف ومتتني جبهة داخلية قادرة على مواجهة 

  ؛حات االنفصاليةاألطرو 
تعزيز العمل الثقايف كوسيلة فعالة من وسائل الدفاع عن 
املصاحل العليا للبالد ويف مقدمتها قضية الصحراء كمنطلق 
للتعريف باملوروث احلضاري الوطين مع إبراز خصائص اهلوية 
املغربية وتكريس البعد الثقايف للدبلوماسية املغربية من أجل 

ريب القائم على االعتدال واالنفتاح التعريف بالنموذ  املغ
  ؛والتضامن مع الشعوب

مواكبه اجلهود الرامية إىل تأهيل اجلهاز الدبلوماسي من 
خالل التكوين والتكوين املستمر والتدبري املعقلن للموارد املالية 

  .والبشرية
ن املكتسبات اليت مت إحرازها حلد اآلن يف إ ،ويف األخري

تالحظون أنه على مدى  ،يز واإلضافةحاجة مستمرة إىل التعز 
هذه الثمان وثالثني سنة تغري امللف من طور إىل طور إىل أن 

إذ . أصبحنا يف الوضعية احلالية ومكتسبات كبرية جيب ترصيدها
البد من مواصلة الدفاع عن حقوقنا الشرعية ضمن مقاربة مشولية 

جتماعية رية التنمية االقتصادية واالتيكون يف صلبها الرفع من و 
عرب خمتلف جهات الوطن ويف مقدمتها أقاليمنا اجلنوبية بإرساء 
قواعد اجلهوية املتقدمة إلجناح النموذ  التنموي ألقاليمنا اجلنوبية 
واالنفتاح على مزيد من الدول الصديقة والشقيقة ومواصلة اجلهود 
للتعريف بعدالة قضيتنا عن طريق تنويع العالقات وتعزيزها مع 

 . شركاء الدوليني والتكتالت اجلهوية واإلقليميةخمتلف ال
عد وحدها  أن الدبلوماسية الرمسية مل تب ،إننا مقتنعون

اجملتمع املدين والفاعلني  هفي كافية يف عامل منفت  وىل
ومتفاعل على .. .املنظمات النسوية وغريها وغريها ،االقتصاديني

دبلوماسيات خمتلف املستويات ما مل تتكامل بآليات أخرى من 
حزاب السياسية واللجان الربملانية ومجعيات موازية متارس عرب األ
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ت احلقوقية والثقافية والرياضية والفاعلني ئااجملتمع املدين واهلي
فراد واجلماعات مما يسدونه من االقتصاديني وغريهم من األ
العليا ويف مقدمتها قضيتنا الوطنية  هخدمات للدفاع عن مصاحل

  .األوىل
ستواصل الدبلوماسية املغربية ومعها خمتلف مكونات و 

الشعب املغريب الدفاع عن قضية الوحدة مؤكدين على أننا 
وال يستوي من يدافع عن قضية مشروعة وعادلة  ،أصحاب حق

ومن يسعى إىل مزيد من التأزمي واستمرار اجلمود وإطالة أمد 
 .نطقةالصراع وتوظيفه يف أغراض ال ختدم مصلحة الشعوب يف امل

إن املغرب معززا هبذه املكاسب املتواترة جيدد التعبري عن 
استعداده االخنراط يف عملية تفاوضية مكثفة إلجياد حل سياسي 
متوافق عليه للخالف املفتعل حول قضية الصحراء املغربية انطالقا 
من مبادرة احلكم الذايت اليت أمجع جملس األمن عرب مثان قرارات 

ارها مبادرة جادة وذات مصداقية ويبقى حريصا متتالية على اعتب
على مد يده إىل جريانه لبناء احتاد مغاريب قوي يف مواجهة 
 التحديات اليت تنتظره وباهلل التوفيق والسالم عليكم ورمحة اهلل

 .بركاتهو  تعاىل
 :السيد الرئيس

ناقشة املنشرع اآلن يف  شكرا للسيد رئيس احلكومة،
إذن أعطي الكلمة لألغلبية، لفريق العدالة والتنمية السيد . عامةال

 .خلدون عن فريق العدالة والتنمية النائب احملرتم رضا بن
 :النائب السيد محمد رضى بن خلدون

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة المحترم،
 السيدات والسادة أعضاء الحكومة،

 دة النواب،السيدات والسا

لقد كان باعثنا األساسي يف فريق العدالة والتنمية وفرق 
األغلبية اختيار موضوع القضية الوطنية ليكون حمور السؤال 

هو رغبتنا من جهة يف بعث رسالة مفادها أن موضوع  ،الشهري
قضية الصحراء هو شأن يناقشه ممثلو األمة وهو شأن حكومي  

عند افتتاح الدورة  ،امللككذلك ونذكر هنا مبا قاله جاللة 
إن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية "التشريعية هلذه السنة 

دولة والربملان ال ةمؤسس ؛ملك البالد ولكنها أيضا قضية اجلميع
  .إىل آخر  كالم جاللة امللك "واجملالس املنتخبة

فإن طرحنا هذا السؤال يأيت يف ظرفية  ،ومن جهة أخرى
تصاعدة املستفزازات االوطنية تتمثل يف القضية الخاصة متر منها 

لجارة اجلزائرية ويف انسداد أفق اجلوالت املكوكية للمبعوث األممي ل
مما جعل ملك البالد يقول إن الوضع صعب واألمور مل حتسم 

ويف نفس الوقت عرف امللف انعطافا كما يعلم إجيابيا بعد  .بعد
ألمريكية كما يعلم الزيارة امللكية األخرية للواليات املتحدة ا

  .اجلميع
لقد سجل فريقنا بارتياح الدبلوماسية املبادرة يف عهد 
حكومتكم واليت قادها السيد وزير اخلارجية السابق ويواصلها 
السيد وزير اخلارجية احلايل حتت إشراف وبتوجيه من جاللة 

وتتلخص هذه الدبلوماسية يف جمموعة من احملاور خنتزهلا  ،امللك
 :يف

بادرة املغربية للحكم الذايت حيث استمر مالدعم لل تعزيز
ارت عليه مجعية سجملس األمن يف دعم املقاربة املغربية وهو ما 

  ؛األمم املتحدة وجلنتها الرابعة
ذلك أن املغرب  بإعادة تأطري املسلسل السياسي  ،ثانيا

لتقييم  2133قرار للكانت له الشجاعة عقب تبين جملس األمن 
مسلسل املفاوضات حيث خلص إىل تآكل مسار املفاوضات 

 ؛ألمني العام لألمم املتحدةلواملشاكل املرتبطة باملبعوث اخلاص 
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ما يتعلق بالبعد اإلنساين عرب تكثيف تبادل  ،ثالثا
مث التصدي ملناورات  ،الزيارات لتخفيف املعاناة على العائالت

ر منها حماولة توسيع صالحيات خصوم وحدتنا الرتابية نذك
  .املينورسو وما تبعها كما نعلم مجيعا

إىل أنه خالل السنتني  ،ونشري هنا السيد رئيس احلكومة
دول  3املنصرمتني مت سحب االعرتاف باجلمهورية الومهية من قبل 

 "Barbade" "Saint Vincent et Grenadines"وهي 
  ".Panama"و "Haïti"و

سياسة احلكومة يف التعبئة للقضية نشري كذلك إىل 
وزارة  :الوطنية سواء تعلق األمر مبختلف القطاعات الوزارية

ري إىل شوزارة العدل واحلريات يف احملافل الدولية ون ،الداخلية
سياسة الرد الدائم على األطروحات االنفصالية اليت قام هبا 

  نوبية ألقاليم اجللوزريكم يف االتصال وزيارة وفد إعالمي عريب 
قوق الوطين حللس اجملوما رافقها وقيام وزيركم يف التعليم مع 

مركز الدراسات الصحراوية وعلى املستوى  اإلنسان بتأسيس
فريقيا رغم  إاالقتصادي أصب  املغرب اليوم هو املستثمر الثاين يف 

جتمع  افريقي وهو الذي أحيكما نعلم من موقفه من االحتاد اإل
ؤشرات الدالة على هذه الدينامية املوغري ذلك من  "سني صاد"

  .اجلديدة
أن املشكل الزال  اسيننإن هذه املكتسبات ال ميكن أن ت

قوية هي الأن الدول  ،ا نعترب السيد رئيس احلكومةننإ ،قائما
الدول اليت متلك الشجاعة لالعرتاف بأخطائها مث معاجلتها وفق 

نا يف احتكار ملف ألقد أخط .اآلليات الدميقراطية والدستورية
القضية الوطنية دون إشراك الفاعل السياسي واملدين واحلقوقي يف 

نا ملا اجنررنا أحيانا إىل مقاربة أمنية لتهدئة أاملوضوع وأخط
نا ملا انتهجنا سياسة الريع االقتصادي أاألوضاع يف الصحراء وأخط

ق لوضع ولكننا جنحنا اليوم ملا قمنا بتشخيص دقي ،واالجتماعي
أقاليمنا اجلنوبية عرب تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

الذي جعل من اإلنسان حمور النموذ  التنموي املنشود وسننج  
  :أكثر إذا قمنا خبطوات أساسية نذكر منها

املطالبة بربط اجلوالت املكوكية للمبعوث األممي باحلسم   -
  ؛تيندوفبيف موضوع إحصاء الالجئني 

التنزيل الفوري للجهوية املوسعة واإلسراع بالقانون   -
زيل نالتنظيمي والقوانني ذات الصلة وما يقتضيه ذلك من ت

  ؛وىلاأل تنامشروع احلكم الذايت باعتبار أننا أمام قضي
العمل على نقل القضية من جملس األمن  ،ثالثا  -

وإرجاعها للجمعية العامة لألمم املتحدة إذ سنكون أمام أقاليم 
 ؛ال ميكن اعتبارها غري متمتعة باحلكم الذايت

اجمللس االقتصادي تقرير التنزيل الفوري لتوصيات  ،رابعا  -
  ؛هتان باآلخرر واالجتماعي والبيئي وعدم اال

ات الدميقراطية ببالدنا مواصلة اإلصالح، خامسا  -
تسريع على توقيع الو  اوجنوب واحرتام حقوق اإلنسان مشاال

واحرتام حرية        بيذصكوك الربوتوكول التطبيقي حول حماربة التع
  ؛الصحافة وتأسيس اجلمعيات

الضغط على البوليساريو واجلزائر الحرتام  ،سادسا  -
  ؛حقوق اإلنسان عرب سياسة هجومية

ب الثقة مع أبنائنا باألقاليم اجلنوبية و رفع منس ،سابعا  -
  ؛عرب احلوار
اعتماد سياسة إعالمية قوية تسوق مقرتحات  ،ثامنا  -

  .املغرب ومنجزاته
تطوير عملنا الدميقراطي، تنمية مستدامة، حوار مع أبنائنا 

وسعة تلك هي املفاتي  اليت امليف الصحراء، تنزيل للجهوية 
احلكومة استعماهلا يف إطار الدفاع  نطالب منكم السيد رئيس

 . عن القضية األوىل قضية الصحراء املغربية وشكرا
 : السيد الرئيس

 شكرا السيد النائب المحترم، 
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الكلمة اآلن للمعارضة، السيد النائب احملرتم أمحد مفدي 
  .عن الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية

 : يذالنائب السيد أحمد مف
أن يتسع صدر الرئيس بعض الثواين أو بعض  أرجو

 .الدقائق
والصالة والسالم على سيدنا محمد  بسم اهلل الرحمن الرحيم

  .له وصحبه أجمعينآوعلى 
نثمن  ،باسم الفريق االستقاليل وباسم حزب االستقالل

 ،عاليا النتائج الرائعة والباهرة جلاللة امللك حممد السادس نصره اهلل
وهننئ الشعب املغريب مبا اكتسبته  ،للواليات املتحدة األمريكية

الصدقية على العمل  به ومبا صبغت ،مصداقية جاللة امللك
 .ق وإىل األخالق وإىل القيمصدالسياسي الذي ينحاز إىل ال

لن أحتدث كثريا عن  ،امسحوا يل أن أحتدث بلغة أخرى
أحقية املغرب يف صحرائه لست يف حاجة إىل أن أدلل على 

قضي به تارخييا املحجية املغرب على صحرائه ألهنا حجية األمر 
أوالد حلسن )عشائر الصحراء  ،وثقافيا وحضاريا وشرعيا دوليا

بيني، الشرفاء ي، إدا يعقوب، الشرفاء  الركعالسببن وأوالد 
يني ك،  والزرينيوالزروالي دليم، أوالد نيعروسي، الشرفاء النيالعلوي

وهم الذين جاؤوا بوفد   .وغريهم كثري (ل الشيخ ماء العيننيأهو 
عشر والقرن التاسع عشر  كبري إىل جاللة امللك يف القرن الثامن

ا أبناء نكأن" :ها هي هنا مثال كقصيدة خليتها هنااللألسف 
  :اليدالاألمني بن يقول  "أبناء اللحظةو الساعة 

 دى أمعن النهج من صوب اهل *أنت غالطأم  ولهال ا فإىل مالأ"
 .(غالطأنعم )مغالط 

 "وقد بسطت خد الوفود البسائط*حقه ومال لقدمي العهد مل ترع 
بالسبطني من علوية ومن آل بوحبني ركبا ط لي وما"إىل أن يقول 
صحراوية الذين جاؤوا الوفود الهادو  ،إىل آخره "..أراهط وكالوفد

  .بداية القرن العشرينو واخر القرن التاسع عشر أيف 

أخطاء حنن أبناء النقد الذايت البد أن نتحدث عن 
حنن خنطئ وقد أصبنا كثريا فاخلطأ هو شمم وبعزة، أخطائنا وب

أخطاؤنا كثرية يف معاجلتنا لقضية  .مدرا  ومدخل للصواب
 وحدها دون أن نصاحبهااألمنية الصحراء اعتمدنا على املقاربة 

كانت كان البناء،    نعم ،بالعمل االجتماعي والثقايف والسياسي
كان االزدهار الضخم ولكن   ،كانت املؤسسات  ،البنية التحتية
أهم عنصر يهم اجلانب الثقايف والروحي للمجتمعات أمهلنا الروح 

الثقافة مث الثقافة، الصحراوي كان يقوم  ،الصحراوية وهي الثقافة
سرتاحة جتماعية عند الراحة وعند االالبعملني إثنني يف حياته ا
على طريقة الفالسفة اإلغريق كانوا املشي يقوم بثقافة احملاضر و 

  .بني احملاضر وبني املدرسة الراحلة
قتصادي اخلاص باألسر الفقرية ا كذلك اجلانب االمهلنأ
إمهال ، ...لن أطيل كثريا ألن كنقفز عن امسحوا يل ،والضعيفة

 ،وتأطريية هتتم باجليل اجلديد وترصد تطلعاته تكوين خاليا ثقافية
هذا ما نقع فيه اآلن مل و سنة تطلعات الشباب  41مل نرصد 

دور األحزاب اجلادة والشبيبات امللتزمة أضعفنا . نرصد تطلعاهتم
  اليت  غخلقنا مجاعات الري ،بالقيام بأدوارها داخل أبناء الصحراء

قات الفقرية وطبقات ال تفيد بل تضر وال تفيد وأمهلنا الطب
  ...الشباب وطبقات اجملتمعات إخل

ستثمارات العمومية والقطاع اخلاص ضعف اال ،سابعا
استثمرنا يف  ،استثمرنا يف البنية التحتية ،عاب اجليل اجلديديالست
ستثمار الذي استثمرنا يف الكثري من القطاعات ولكن اال ،البناء

 . امسحوا يل الوطنيهم اإلنسان إىل الوطن 
إن مثن احلرية اليت ننعم هبا مجيعا اآلن، احملسنون 

  ،كان مثنها الشهداء  ،واملسيئون إىل الوطن كان مثنها غاليا جدا
لكن بعض إخواننا  .كان مثنها الشيء الكثري  ،كان مثنها السجون

املغاربة لألسف يتاجرون بالوطن ويتخذونه كسرتة أو قبعة 
ليتآمروا هبا مع اخلار  و سوها نيلبسوهنا مىت أرادوا وينزعوهنا ليد
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 ا حققوه،لألسف وكأهنم يستقوون باألجنيب على وطنهم وعلى م
فليذهبوا إىل اجلريان ولينظروا حقوق احلرية حقوق اإلنسان وحرية 

 ...الفرد واجلماعة كيف متارس
 :رئيسالالسيد 

... أنا آسف، ال ميكن ،انتهى الوقت السيد النائب
مقيدين باألوقات وباملدد الزمنية حنن  السيد النائب احملرتم، شكرا

الكلمة اآلن لألغلبية  .اليت نقرها مجيعا أنا آسف، شكرا لكم
السيدة النائبة نعيمة فرح عن فريق التجمع الوطين لألحرار السيدة 

 .النائبة احملرتمة
 :النائبة السيدة نعيمة فرح

  .على خير البشرل والصالة والسالم بسم المولى عز وج
 1من الصعب جدا اختزال جمهود السياسة اخلارجية يف 

السيما إذا ربطناها بالقضية األم للوطن قضية وحدتنا  ،دقائق
لكن سنحاول التعامل مع هذا الضيق التوقييت ولنقف يف  ،الرتابية

البداية وقفة إشادة وتقدير باجملهودات اجلبارة اليت قام ويقوم هبا 
القائد األعلى للمملكة املغربية امللك حممد السادس يف جمال 
        السياسة اخلارجية سواء على املستوى اإلفريقي أو العريب 

د الذي توجته الزيارة امللكية األخرية ا اجملهو ذه ،أو األورويب
بعد فتور واليت أيضا اعتربها جل  ءالدف لواشنطن واليت أعادت

حيث مت التأكيد  .املالحظني الدولية ناجحة بسلم كل املقاييس
مثل على أن املقرتح احلكم الذايت ألقاليمنا اجلنوبية هو احلل األ

  .والواقع ألقدم نزاع يف التاريخ املعاصر
 ،السياسة اخلارجية للمملكة كما أرادها جاللة امللكإن 

تعتمد باألساس محاية املصاحل احليوية للمغرب وجعل الدبلوماسية 
وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة بكل متظهراهتا مع العمل على 

كما أهنا سياسة   ،حفظ السالم كلما دعت الضرورة لذلك
على اجلوانب خارجية تغلب اجلانب االقتصادي واالجتماعي 

فريقيا إإن موقع املغرب االسرتاتيجي كوسيط بني أوروبا و  .األخرى

وكمعين بالشأن اإلسالمي والعريب ومطل على القارة األمريكية 
جعلته يضاعف من حجم التحديات رغم إصراره على اخليار 

ندما  املغاريب ووضعه املتقدم ضمن منظومة االسرتاتيجي لال
كته االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة االحتاد األورويب وشرا 

إن املصاحل احليوية هي املؤطر  .األمريكية خار  احللف األطلسي
األساسي لسلوك الدول من هنا عمل املغرب على تنويع شراكته 

روسيا وبعض دول آسيا  ،الصني :وانفت  على فاعلني جدد
  .وأمريكا الالتينية الصاعدة

فاستكمال  ،وتعاظمهاوبقدر تزايد التحديات 
الطموحات يبقى طريقا طويال وصعبا يتطلب املزيد من 
التضحيات ويرتكز قبل كل شيء على دعم اجلبهة الداخلية 

 .اسوية الضيقةيوحتقيق التضامن بعيدا عن األنا والسياسة الس
وبكل صدق ميكن القول بأننا نعيش زمن ومالم  سياسة 

خلطاب امللكي األخري الذي خارجية مغربية جديدة مالم  زكاها ا
 ،غري اخلطاب حنو اهلجوم وتسمية األشياء مبسمياهتا احلقيقية

ة امللكية التوجيهية لسفراء الرباط يف غشت املنصرم ملكسبقته الو 
واليت دعت كما قال جاللة امللك إىل اخلرو  من األدوار التقليدية 

تطور لتمثيل البلد حول ابتكار حلول لإلشكاليات اليت تعرقل 
  .العالقات

إن نتيجة هذه اجملهودات اجلبارة للسياسة اخلارجية اليت 
بكل حنكة وتبصر إىل جانب وزراء  ،يقودها جاللة امللك

حكومته املوقرة هي اليت أدت اليوم إىل تراجع االعرتافات 
دولة سحبت اعرتافها وهي  41باجلمهورية الومهية هناك أكثر من 
الفعاليات اإلفريقية إىل املناداة  اليت تدفع اآلن بالعديد من

وهي اليت  ،فريقيواملطالبة بعودة املغرب إىل املنتظم االحتاد اإل
زادت من إميان اجملتمع الدويل بأحقية املغرب بأرضه واعرتاف 

لذلك فالدبلوماسية املغربية اليوم  ،متنام بواقعية احلكم الذايت
ذه مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة استغالل ه
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اإلجيابيات والعمل على بلورهتا عرب وضع خطة طريق أو وضع 
خارطة طريق واضحة املعامل تستحضر جوانب التعاون الروحي 
واالقتصادي واالجتماعي واحملافظة على السلم السيما أن املغرب 
حرم على نفسه دائما التدخل يف الشؤون الداخلية للبلدان 

اجلوار نفس الطريق ألن ونتمىن صادقني أن حتظى دول  .األخرى
  .املغرب كان ومازال يعتمد سياسة اليد املمدودة جتاه اآلخر

 ،وإذا كنا نثمن الرتاكمات اإلجيابية يف اجملال الدبلوماسي
فإننا نأمل يف تفعيل التوجيهات امللكية املتعلقة بتطوير وجتديد 
منهجية العمل الدبلوماسي مبا يكفل التنسيق والتفاعل املستمر 

مع العلم أن معركتنا اليوم  ، الدبلوماسية والدبلوماسية الربملانيةبني
على املستوى الدبلوماسي هي معركة دبلوماسية حقوق اإلنسان، 

 .والسالم عليكم
 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمعارضة  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
 .عاصرةالسيدة النائبة احملرتمة ميلودة حازب عن فريق األصالة وامل

 : النائبة السيدة ميلودة حازب
 السيد رئيس الحكومة المحترم،

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
حني طرحنا هذا السؤال  ،حنن يف فريق األصالة واملعاصرة

طبعا يف إطار فرق املعارضة حول تطورات قضية وحدتنا الوطنية 
وأقول الوطنية وال أقول الرتابية إشارة مين إىل أن ما يهم املغرب 
 .ليس فقط األرض ولكن املواطن الذي يعيش فوق هذه األرض

حني طرحنا هذا السؤال كنا ندرك جيدا أن املوضوع ال حيتا  إىل 
ال يقبل أية مزايدة سياسية ألنه حمل إمجاع وطين ولكن كنا أو 

ننتظر كذلك يف جوابكم السيد الوزير أن تركزوا على الفرتة ما بني 
، كنا نريدكم أن تتطرقوا إىل عدد املؤمترات 2114و 2111

واللقاءات اجلهوية والدولية والندوات اليت شاركتم فيها واليت طبعا 
اع عن القضية الوطنية، مشاركتكم كنتم تستحضرون فيها الدف
بصفتكم أحيانا أخرى ممثال جلاللة  ،بصفتكم رئيسا للحكومة

امللك، مشاركة السيد وزير اخلارجية ومشاركة بعض الوزراء 
 .اآلخرين وهي مشاركة مكثفة أكيد وأعتقد أن عددها كبري جدا

تعالوا لنقيم نتائج هذه املشاركة  ،فالسيد رئيس احلكومة
تطعم إقناعها للقاءات كم عدد الدول واملنظمات اليت اسيف هذه ا

بالقضية الوطنية وخاصة تلك  2114–2111يف هذه الفرتة 
كم عدد الدول اليت اقتنعت بدعم قضيتنا   ؟املنحازة للخصوم

الوطنية يف احملافل الدولية ويف امللتقيات اإلقليمية واجلهوية؟ 
 -2111 وأحتدث دائما عن هذه الفرتة الفاصلة ما بني

طبعا حنن ليست لنا معلومات مدققة ألنكم السيد  .2114
رئيس احلكومة وباقي أعضاء احلكومة ال تكلفون أنفسكم عناء 
اقتسام املعلومة إن وجدت معنا كربملانيني فباألحرى مع الرأي 

طبعا يف غياب هذا االنفتاح على الربملانيني وعلى  ،العام الوطين
يف غياب االنفتاح   ،املدين بصفة عامة الرأي العام وعلى اجملتمع

كذلك على أحزاب سياسية وجمتمع مدين يغيب التكامل ويغيب  
كذلك يعين تتقلص مردودية هذا العمل الدبلوماسي الذي من 
املفروض أن يأيت بنتائج جد إجيابية وما كناش نوقعو فهاذ األمور 

كن ول كذا  صحي  هناك جمهودات وهناك ،اللي احنا واقعني فيها
ما حنن فيه اآلن يعين يتطلب كذلك وضع جمموعة من 

 .التساؤالت
فأنا بغيت نطرح واحد السؤال السيد رئيس احلكومة،  
كيف ميكن لألحزاب السياسية تشتغل فهاذ اإلطار ديال 
الدبلوماسية املوازية؟ كيف ميكن للمجتمع املدين يشتغل؟ إذا  

وفهاذ املنتديات فهاذ اللقاءات  اتقولو كيعرفكمش آش  ككانوا ما  
  ؟والرأي موحدكيف ميكن تكون الكلمة موحدة  ؟وفهاذ املؤمترات

كيف ميكن نتجاوزو القضية ديال أننا منشيو ندافعو على القضية 
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       ،عندناش معطياتا م ؟فقطهبا  نيالوطنية باعتبار أننا مؤمن
أنا مرة واحد من اجملتمع املدين عرب  .عندناش معلومات حمينةا م

 ،وقفه ليتم الرد عليه بأن وزير خارجيتكم مل يقل هذاعن م
فامسحوا يل إذا كانت األحزاب السياسية الوطنية مبجهوداهتا يعين 
 لجمهودات ذاتية وبإمكانيات على قد احلال ويف غياب أي متوي

وأي دعم من طرف احلكومة يف هذا اإلطار تقوم على األقل 
الرأي العام الوطين  تصدر بالغات لتتفاعل مع ،بإعداد تقارير

فاحلكومة  ،شنو قامت به ،توصل آشنو دارتكلتعرب عما يعين  
ال تفعل املقاربة  ،كنصيبوش عندها هاد الشيا  لألسف م

من بعد   ،التشاركية يف قضية وطنية نتحمل فيها املسؤولية مجيعا
ال عالش األحزاب  أو ؟جحشانا كنقولوا عالش اجملتمع املدين م

جحينش انا أو عالش النواب الربملانيني م ؟اشجحانا السياسية م
كنوصلوش لواحد ا  ها عالش م ة؟لدبلوماسية اخلارجييف ا

 .التكامل
عن جدوى بعض  ،نتساءل أيضا السيد رئيس احلكومة

العالقات اليت تفتخر احلكومة بتطويرها مع بعض الدول وهذا 
تنا مع دول أخرى اأن نطور عالق، مجيل جدا شيء مجيل جدا

ولكن دعوين أعطيكم مثاال واحدا فقط،  ،هو املطلوبهذا 
بغيت نتكلم على الصداقة املتميزة والتحالف اإلسرتاتيجي مع 

كم من   ؟أين جتلت مساعدة تركيا لقضيتنا الوطنية ،دولة تركيا مثال
هذه أسئلة  ؟دولة استطاعت أن تغري موقفها بتدخل من تركيا

فقط مالحظة  ،لرئيسطبعا نطرحها للتاريخ وأريد فقط السيد ا
وهي أن بعض الوزراء يقومون بأعمال خار  الوطن أثناء  ةري أخ

زيارة رمسية يعين تسيء للقضية الوطنية مثل ما حدث يف دولة 
 .الكويت وأنتم تعرفون أهنا تعيش وكان الرد قاسيا

 :رئيسالالسيد 
أذكر أنين أعطي الكلمة  ،انتهى الوقت السيدة الرئيسة

إذن الكلمة اآلن بتناوب  .األغلبية واملعارضة بالتناوب ما بني

شرتاكي من املعارضة أغلبية ومعارضة طيب الكلمة للفريق اال
 .مراالسيد النائب احملرتم حممد ع

 :مراالنائب السيد محمد ع
  ،السيد رئيس الحكومة

  ،حضرات السيدات والسادة
عن  االشرتاكيأود يف البداية أن أعرب باسم الفريق 

واليت تندر  يف سياق  ،سرورنا لنتائج الزيارة امللكية للوالية املتحدة
منذ توليه العرش واهلادفة إىل  ،املبادرات اليت اختذها جاللة امللك

  .جعل مسألة الوحدة الرتابية يف عمق دينامية اإلصالح يف املغرب
ا عندما نتوجه للحكومة اليوم يف موضوع الوحدة نإن

ن مسؤولية احلكومة ال جيب اختزاهلا يف عمل أالرتابية ألننا نعترب 
ن العمل احلكومي أبل نعترب  ،وزارة اخلارجية وجهازها الدبلوماسي

يف تعامله مع القضايا السياسية واحلقوقية ويف تعامله  ،يف مشوليته
جتماعية والثقافية هو عمل يف االقتصادية و مع اإلصالحات اال

  .صلب قضية وحدتنا الرتابية
والتلكؤ  ؤتباطالا عندما نتوجه للحكومة ألننا الحظنا نإن

ومن شأن ذلك  ،للدستوراإلصالحات ويف التفعيل الدميقراطي 
أن يشكل مصدر إزعا  وتشويش على صورة بالدنا ومصداقيتها 

اإلحتاد يف االشرتاكي و  إننا نعترب يف الفريق .لداخل واخلار با
االشرتاكي أن خري دفاع عن حدتنا الرتابية هو االستمرار يف 

  .غري اإلصالح بدون خجل أو تردد يءاإلصالح وال ش
هي نوعية  ريد أن نعرف مانل احلكومة ئا عندما نسانإن

 ،ا املناخ اإلجيايبذها الستمرار هذااملبادرات اليت تعتزم اخت
هي اإلجراءات  ما. اخلصومكاسب وإفشال خمططات امللتحصني 
اإلنصاف  ةلتفعيل ما تبقى من توصيات هيئ ختذهتامثال اليت ا

لس الوطين حلقوق اإلنسان وتنفيذ اجملواملصاحلة ودعم عمل 
كيف ميكن جتاوز ما لوحظ من خروقات يف جمال   ؟توصياته

بار أن احلريات وحقوق اإلنسان يف العديد من مناطق البالد واعت
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احلرص على األمن والنظام العام ال يتعارض مع محاية احلقوق 
  .واحلريات

إننا عندما نتوجه للحكومة نريد أن يطلع الرأي العام عن 
منظورها يف تفعيل مضمون تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

كيف ميكن جتاوز   .والبيئي واهلادف إىل إقرار منوذ  تنموي جديد
م ومعاجلة أزمة الثقة جتاه اإلدارة ئمة القااكاب نظام احلطأع
وغياب الشفافية يف جمال تدبري  فاهليئات الرتابية والشعور باحليو 

ن الوقت االنفتاح على األجيال اجلديدة أمل حي ؟الشؤون العمومية
واعتبارها فاعال أساسيا يف تنفيذ النموذ  التنموي اجلديد وحماضرا 

     ؟يم نتائجهايمومية وتنفيذها وتقالع اتاسيمهما يف بلورة الس
 ونهي رؤية احلكومة يف تعبئة مغاربة العامل واستثمار ما يتوفر  ما

عليه من مؤهالت دفاعا عن وحدتنا الرتابية واملصاحل احليوية 
  ؟لبالدنا

  ،السيد الرئيس
من ؤ ه القضايا يذإن الفريق االشرتاكي وهو يؤكد على ه

راسخا بأن مصري وحدتنا الرتابية مرتبط مبصري اإلصالحات  إميانا
أقاليم اجلنوب االقتصادية واالجتماعية يف و السياسية واحلقوقية 

لذلك نعترب أن احلكومة  ،الشرق والغربالشمال و ليم اقوأيضا يف أ
اإلصالحات الوطنية إجناز هلا مسؤولية كبرية يف الرفع من وترية 

 .األقاليم اجلنوبيةيف   التنموي اجلديد ذ و الكربى ويف تفعيل النم
املغرب  وحتصني صوما االختيار كفيل بإحباط مناورة اخلذوحده ه

  .يف حدوده ويف وجوده
الشرتاكي للقوات اإننا فريق اشرتاكي ويف حزب اإلحتاد 

 دائما معركة التحرير مرتبطة مبعركة الدميقراطية ربتعالذي ا ،الشعبية
احلزبية  تهقضية الوطنية يف دبلوماسيالولوية ؤكد على أي ،إلصالحوا

أي جهد يف اختاذ كل املبادرات إلمساع صوت  روال يدخ
ارتباطها يف الرتابية  ةحدوضوع الو مل مهتقاربمربة و اني املغياالشرتاك

باإلصالحات الدميقراطية واحلقوقية كما مت مؤخرا من طرف 

إسطنبول مع الشبيبة االحتادية مع الشبيبة االشرتاكية العاملية ويف 
 ايلني ويف ميبو ر و  األنيشرتاكياالاالشرتاكية ويف مراكش مع األممية 

  .بوع املقبل مع دول غرب إفريقيا والساحلسخالل األ
تتمينه للزيارة امللكية  ددجيشرتاكي وهو إن الفريق اال

نية واملخاطر اليت هتددها تقتضي يعترب أن تطورات قضيتنا الوط
باقية وغري مسبوقة يف الداخل تسااإلعالن عن تعبئة وطنية 

واخلار  وفق رؤية متضامنة ومتجددة يتكامل فيها العمل 
لدبلوماسي الربملاين االدبلوماسي واحلكومي مع العمل 

والدبلوماسي احلزيب رؤية مبنية على تقييم جريء لألخطاء 
دعمة بإصالحات جريئة وشجاعة يف واستخالص الدروس م
 .ياجملال السياسي واحلقوق

 :رئيسالالسيد 
نواصل سأقول  .شكرا لكمانتهى الوقت السيد النائب، 

إذن أذكر بأنه ما كنا تفضل نقطة  ،لسيد الرئيسلماذا ستقول 
 .نظام من حقك
 :(نقطة نظام) عبد اهلل بووانو النائب السيد
نقولو السيد تقول ما أقول ولكن أنا اللي خاصين اوخا غ

يت نقطة نظام املرجع الوحيد ديالكم السيد ذن خأل ،الرئيس
     الرئيس هو النظام الداخلي وليس شيء آخر سواء كان إشارة 

 .و غري ذلكأ
من النظام الداخلي سواء كان السؤال  213املادة  ثانيا

حموري واحد أو جو  فالتعقيب حني تفت  املناقشة العامة يكون 
أرجو احرتام هذا املقتضى  ،املعارضة واألغلبية بالتناوب بني

 .وشكرا
 :رئيسالالسيد 

تقول صراحة على  213نه املادة أإذن أؤكد فعال على 
تعقيبات شكل أنه عندما نفت  املناقشة تفت  املناقشة الواحدة يف 

    تعطى فيها الكلمة بالتناوب بني فريق األغلبية واملعارضة وهو 
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إذن  .هذا واكب ونواصل وفقا هلذا النظامإذن ن ،ما كنا سنفعل
الكلمة لألغلبية الفريق احلركي السيد النائب احملرتم عزيز 

 .الدرمومي
 :النائب السيد عزيز الدرمومي

  ،السيد الرئيس
 ،السيد رئيس الحكومة

 ،السيدات والسادة الوزراء
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

سنة من النضاالت  48ىل يومنا هذا إ 1921نونرب  6
والتضحيات خاضها الشعب املغريب حتت القيادة النرية للعاهلني 

 تراه وجاللة امللك املغفور له جاللة امللك احلسن الثاين طيب اهلل
حقبة متيزت بثبوت وإمجاع شعبنا  ،حممد السادس نصره اهلل وأيده

على قضيته الوطنية األوىل للدفاع عن حقه الراسخ يف أقاليمه 
 تمراؤانوبية مع ما كلف ذلك من تضحيات يف األرواح ومن ماجل

ستقرار وأمن وأمان املنطقة متتالية يف الزمان واملكان لزعزعة اال
  .وسكاهنا

وإذا كنا اليوم بصدد مناقشة دور السياسات العمومية 
يف تثبيت هذا احلق فإننا نعترب هذه املناسبة وقفة  ،يف تثبيت احلق

لإلشارة إىل مكامن النقص اليت طبعت تدبري هذا امللف الشيء 
ألطروحاهتم  الذي يسم  خلصومنا ولدعاة اإلنفصال بالرتويج

إذا  ف .وأعضاء يف املنتظم الدويل وكسب عطف وتعاطف دول
ىل مطروح يف كان ملف قضيتنا األوىل فإذا كان ملف قضيتنا األو 

األمم املتحدة منذ سنوات باعتباره ملف نزاع بني طرفني ردهات 
فإننا كنا وسنكون يف وضعية أحسن لو أن امللف مت تدبريه تدبريا 

وقد أنتجت هذه احلالة  ،شعبيا بالرغم من اإلمجاع احلاصل حوله
تشجيعا لألطماع اخلارجية على أراضينا وأقاليمنا اجلنوبية نظرا 

  .اجليوسرتاتيجيملوقعها 

التدبري الشعيب للملف هو أساس وعمود جناح كل 
هو أن هاد  ،املؤسف له السيد الرئيس ،القضايا العادلة

السياسات املعتمدة واخلطابات املسرتسلة الزال حيكمها نفس 
  .التصور وكأننا يف موقع تربيري للدفاع عن قضيتنا وعدالتها

املزيد من اجلهود يف جيب اليوم اإلقرار بضرورة بذل 
الدفاع عن قضيتنا وجيب اإلقرار أن دبلوماسيتنا املوازية من خالل 

ن ألطالع بدورها ضاملؤسسة التشريعية وقنوات أخرى قصرت باال
قتصار واعتمد يف مقاربتها االئد تعاملها انساق وراء التصور السا

عتماد على الكفاءات على احلضور يف منتديات وحمطات دون اال
إن  .الزمة والقوة املانعة والرادعة املتشبعة بعدالة نصرة قضيتناال

الدبلوماسية املوازية جيب أن تفعل على أساس الكفاءات ودون 
ة ألن قضيتنا الوطنية شأن جمتمعي يالنتماءات السياسلاعتبار 

دافعة عن وحدة ترابنا وعن أحقية امللكل األطياف السياسية 
فإذا كان اجمللس االجتماعي والبيئي . الصحراوية هشعبنا يف أقاليم

ا تقريره خبصوص تنمية أقاليمن ،قد رفع إىل أنظار جاللة امللك
فإننا نعتقد يف حزب احلركة  تهاجلنوبية على ضوء خالصات مداوال

مفهوم اجلهوية املتقدمة الذي ارتكز  نالشعبية ويف الفريق احلركي أ
  هااليت رصدها أن تكون وحد االختالالتعليه التقرير على ضوء 

ألن اإلعاقات  ،مل نضعها يف إطار تصور مشويل ومندمج كافية ما
املسجلة يف جمال حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة هي مسائل 

بكل وضوح  هبا إلقراراتعرفها جل مناطق اململكة وجيب تقوميها و 
ع من احللقات يف مسلسل الدفا  اوشفافية باعتبار أهنا تشكل بعض

مليار  131ضخ تعدى بكثري تإن قضيتنا  .عن قضيتنا األوىل
تصورات ضخ ث جيب ييف أقاليمنا اجلنوبية حب للتنميةدرهم 

نهجية اليت سادت املدة وفك االرتباط مع دمتجو سياسية جديدة 
  .سنوات ةمد

ا املوضوع وحنن أكثر ذإننا نتناول ه، السيد الرئيس
امللكية امليمونة إىل  ةالزيار ا حققته مبانتشاء وزهوا وافتخارا 
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اليت شكلت بكل تأكيد ضربة قامسة  األمريكية الواليات املتحدة
إىل خصوم وحدتنا الرتابية حيث جددت الواليات املتحدة 
األمريكية يف البيان اخلتامي للقاء جاللة امللك مع الرئيس 

الناطق الرمسي باسم السيد جاي كارين على لسان  ااألمريكي وكذ
ملغرب يعترب حال من قبل االبيت األبيض بأن احلكم الذايت املقرتح 

مصداقية باعتباره يليب طموحات سكان ذي جديا وواقعيا و 
وهو املوقف الذي يتماشى مع  ،دارة شؤوهنم بكرامةإلالصحراء 
وجدية اجملتمع الدويل الذي أقر بدوره بواقعية ومصداقية  موقف

 .غريبملاالقرتاح ا
 ، السيد الرئيس

على املنتظم الدويل الذي يدعو ويشجع التكتالت 
 ةفآحتاد مغاريب قوي ملواجهة ابناء أن م فهأن ي ،إلقليمية والدوليةا

فأين  ،اجلنوبية هة حق شعبنا على أقاليمنياصاإلرهاب مير أوال ب
هو اجملتمع الدويل خبصوص ملف حقوق اإلنسان مبخيمات 

  ؟تندوف
  ،الرئيسالسيد 

حتتم العمل  2111إن الدينامية اجملتمعية ما بعد دستور 
ىل اعتماد اجلرأة إا حييلنا ذعلى حماصرة نزيف الفساد واالمتياز وه

لتعاطي مع األمور واإلميان بعدالة قضيتنا بدل االسرتخاء يف ا
وتسجيل بعض التحوالت اإلجيابية يف مواقف بعض الدول 

إن من بني املداخل األساسية  .لرتابيةالكربى من قضيتنا وحدتنا ا
العمومية هو تقوية منظورنا  اتناسياس ةيف نظرنا لضمان جناع

بشكل مندمج وشامل  اإلنساننطوق حقوق ملللتنمية املستدامة و 
الداخلية وجعل قضتنا الوطنية شأنا وشعبيا وإعالمنا  بهةوتقوية اجل

ملواجهة أطروحة  اتياسالحا يوميا ال مناسب ءوع واملقرو مواملس املرئي
 .بنصرة قضيتنا اننامينفصال اهلادفة إىل زعزعة إاال

إن حزب احلركة الشعبية كان وسيكون على الدوام يف 
احلية ببالدنا من  ىاليومي إىل جانب كل القو  لالنضامقدمة 

أجل الدفاع عن قضيتنا الوطنية ومن أجل املسامهة يف بلورة 
وذلك من أجل مغرب قوي قادر على السياسات العمومية اجملالية 

ه ورجاله ئمن أجل مغرب معتز بشبابه ونسا ،حتدي الصعاب
تحديات شكرا لكم والسالم المغرب  ،يضحون بالغايل والنفيس

  .عليكم
  :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للمعارضة ، احملرتم لنائبشكرا السيد ا
  .حتاد الدستوريالسيدة النائبة احملرتمة أم البنني حللو عن فريق اإل

 :أم البنين لحلوالسيدة النائبة 
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

  ،السيد الرئيس
  ،السيد رئيس الحكومة المحترم

  ،السيدات والسادة الوزراء المحترمون
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

نسجل باعتزاز وبإدراك ومبسؤولية التوجه ، الرئيس يسيد
يف  ةاعتماد منهجية جديدة ومقاربة تشاركيامللكي السامي حنو 

وهبذه  ،كل حسب موقعه لتعاطي مع قضية وحدتنا الرتابيةا
املناسبة نعرب بارتياح عميق لنجاح لقاء القمة بني اململكة املغربية 

وهو جناح يكرس هذه املقاربة وهذه  ،والواليات املتحدة األمريكية
يجي وعمق العالقات املنهجية ويكرس أيضا ثقل املغرب االسرتات

  .بني الدولتني
نسجل أيضا بأسف اهلجمة الشرسة خلصوم وحدتنا 
الرتابية بأساليب ومناورات مكشوفة للنيل من مسعة بالدنا يف 

ومن هذا املنطلق  ،جماالت حقوقية بأجندة وخلفيات مدروسة
إىل توضي  رؤاكم ومنظوراتكم  ،ندعوكم السيد رئيس احلكومة

السياسة اخلارجية ويف إطار كذلك السياسة احلكومية يف إطار 
الداخلية يف تدبري امللف وفق هذه املقاربة اجلديدة وكذا التوجهات 

تدبري العالقات  :اليت حتكم هذه املنظورات على مستويني
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تدبري األوضاع الداخلية يف إطار التفاعالت اليت حتدث  ،اخلارجية
إىل  ،ئيس احلكومةوحنتا  منكم السيد ر  ،يف األقاليم اجلنوبية

اسرتاتيجية هجومية تتجاوز ردود الفعل باالخنراط يف دبلوماسية 
 .هجومية استباقية

 السيد رئيس الحكومة،
     لقد عشنا السنتني األخريتني تضاربا يف املواقف بني 

على شكل تصرحيات لبعض  ،هو موازي ما هو رمسي وما
لقد كانت  .الدنامكونات احلكومة مما أضر بالسياسة اخلارجية لب

السياسة اخلارجية لبالدنا دائما وفية لثوابتها وملنطلقاهتا وهي 
حصيلة تراكم مرتبطة باهلوية املغربية مبختلف مكوناهتا وإذا بنا 
نالحظ خروجا عن هذا املسار وكأن السياسة اخلارجية هي وليدة 
دة املتغريات اإلقليمية اجلديدة مما جعلها حتيد عن املنهجية املعتم

  .واليت من شأهنا احلفاظ على ثوابتنا الراسخة
حباجة إىل تقوية اجلبهة  ،إننا السيد رئيس احلكومة

الداخلية خاصة يف جماالت ذات الصلة بالدميقراطية وحقوق 
اإلنسان واحلكامة اجليدة على اعتبار أن السياسة اخلارجية للدول 
هي اليت تعمل على تسويق الواقع الداخلي وهي اليت تقوم أيضا 

واطن الضعف لدى خصومنا يف كل اجملاالت مبالنقر بقوة على 
  .احلساسة

ونسجل بإجيابية حترك الدبلوماسية املغربية يف إطار 
فريقي لوطننا خدمتها لقضيتنا األوىل باستثمارها العمق اإل

تني أبدامها جاللة امللك يف لوباستثماره كذلك اجلرأة والشجاعة ال
إن ما نواجهه إن   .خطابه األخري حينما مسى األشياء مبسمياهتا

اورة على احلدود الشرقية املسخرة يع النفطي للدولة اجمليالرت كان 
ا املزيد من نلضرب أهداف وحدتنا الرتابية وهو ما يفرض علي

اجلهود من التأهيل للتعاطي مع قضية وحدتنا  تضافرالتعبئة من 
الرتابية وفق املنهجية اجلديدة وغريها من احملافل بتكريس حضورنا 

سباتنا احلقوقية الدائم يف املنتديات واملنظمات الدولية بتسويق مكت

وقيمنا الدميقراطية بانفتاحنا على فعالياتنا الوطنية داخليا وخارجيا 
وحتريرها لتؤدي دورها يف خمتلف مواقعها يف تصريف التوجه 
اجلديد وبانفتاحنا كذلك على مراكز التأثري وصناع القرار الدوليني 

 .شكرا السيد الرئيس. والقطع مع املقعد الشاغر
 :السيد الرئيس

اآلن الكلمة لألغلبية . شكرا السيدة النائبة احملرتمة
 .السيدة النائبة احملرتمة نعيمة بوشارب عن فريق التقدم الدميقراطي

 :  النائبة السيدة نعيمة بوشارب
 السيد الرئيس،

 السيد رئيس الحكومة،
 السيدات والسادة الوزراء، 
 السيدات والسادة النواب،

التقدم الدميقراطي يف هذه اللحظة نشارك بدورنا يف فريق 
وحنن مقتنعون  ،التارخيية املفعمة مبشاعر الوطنية الصادقة

ومقتنعات أن قضيتنا الوطنية قضية كل املغربيات واملغاربة، قضية 
وحنن نعتز مبوقف اإلمجاع الوطين  ،املاضي واحلاضر واملستقبل

ة الذي حتظى به وندعو اجلميع إىل مزيد من اليقظة واحلكم
 . والتبصر ألن الوضع صعب واألمور مل حتسم بعد

 ،إننا نؤمن حنن عضوات وأعضاء فريق التقدم الدميقراطي
أشد اإلميان برسوخ وصالبة املوقف املغريب وشرعيته ومستعدون 
ومستعدات على الدوام للدفاع عن وحدة الوطن والشعب 
 وعازمون وعازمات على التصدي باحلزم الالزم لكل املناورات

وحنن ندعو إىل معاجلة  ،مرات اليت حتاك ضد وحدتنا الرتابيةاواملؤ 
ما قد يعرتي تدبري هذا امللف من نقائص وصعوبات واختالالت 

 . أيا كان مصدرها
لقد ضحى املغاربة واملغربيات بالغايل والنفيس من أجل 

واسرتجع بكل ثقة  ،استقالل الوطن ووحدته وعزة وكرامة مواطنيه
ملف أقاليمنا الصحراوية من  تهيف النفس زمام املبادرة يف معاجل
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حكم ذايت نظام خالل مبادرته الشجاعة املتمثلة يف اقرتاح ختويلها 
موسع يف إطار سيادته الوطنية مساندا يف ذلك بإمجاع وطين 
راسخ وقوي، كما أكدت ذلك العديد من املواقف السياسية 

ترحيبا دوليا واسعا ودعما متزايدا على  تكما لقي  .املعرب عنها
الصعيد الدويل باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية 
مستحضرين هنا البيان اهلام الذي تو  الزيارة األخرية لعاهل 

 . البالد للوالية املتحدة األمريكية
وقد أفضت هذه اخلطوة املغربية الشجاعة يف آفاق حل 

يعطي ملواطنينا ومواطناتنا يف أقاليمنا سلمي دميقراطي ودائم 
اجلنوبية جماال واسعا لإلسهام يف تدبري شؤوهنم وتعميق تطور 

ويف جماالت احلكامة الدميقراطية والتنمية  ،جهتهم وتقدمها
وحنن نتطلع إىل مزيد من  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املنصوص املكاسب على هذا الدرب بعد تنزيل اجلهوية املتقدمة 
سيعطي لسكان هذه اجلهات مزيدا  عليها اليوم دستوريا وهو ما

يف اختيار أجود السبل لرتسيخ املكاسب احملققة  من الصالحيات
  .على مدى سنوات من البناء والتشييد

نعتقد اليوم أنه آن األوان أن نستخر  العرب من 
 التطورات املتالحقة اليت عرفتها قضيتنا الوطنية منذ أن مت

سنة وذلك يف أفق وضع توجه  41اصطناعها منذ ما أزيد على 
مشويل عقالين حيدد لكل طرف من أطراف القوى احلية يف البالد 
دوره يف احرتام املؤسسات ومهامها يف إطار من الشفافية 
والوضوح تتحمل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤوليتهما  

ع القوى اجلادة من كل يف جمال اختصاصاته وتشرك فيه مجي
أحزاب ومكونات اجملتمع املدين وفق خطة عمل قابلة لإلجناز يتم 

  .ستمراريةها طابع االؤ إقرارها وإعطا
جندد يف فريق التقدم الدميقراطي  ،وعلى هذا األساس

تشبثنا بضرورة تقوية اجلبهة الداخلية من خالل االنكباب على 
صادية املشروعة املعرب إجياد احللول للمطالب االجتماعية واالقت

باقي أرجاء البالد لعنها يف األقاليم اجلنوبية كما هو احلال بالنسبة 
ومواصلة مسار البناء والتنمية يف ظل االستقرار والسلم والتقدم 
والعدالة االجتماعية وتوطيد البناء املؤسسايت واملمارسة الدميقراطية 

واجلماعية وتعزيز وضمان حق املمارسة الفعلية للحريات الفردية 
املصداقية يف العمل السياسي يف إطار دولة القانون واملؤسسات 
وهي كلها غايات ميكن حتقيقها من خالل توفري الوسائل الالزمة 
لتنفيذ النموذ  التنموي اجلديد الذي أعده اجمللس االقتصادي 

إن هذا التوجه يف نظرنا يظل وحده الكفيل  .واالجتماعي والبيئي
دنا تكرب يف عيون أبنائها ويعطي بالتايل لقضيتنا الوطنية جبعل بال

األوىل وللوطن الغفور الرحيم جاذبية متزايدة وإشعاعا متعاظما 
 .ونصرا مدويا

 :رئيسالالسيد 
منر اآلن  نإذ .شكرا السيدة النائبة شكرا انتهى الوقت

الكلمة للمجموعة النيابية ، إىل الكلمة للمجموعات النيابية
 .العمايل السيد النائب احملرتم سعيد بعزيزللحزب 

 :النائب السيد سعيد بعزيز
 شكرا السيد الرئيس،

بالنسبة مللف الوحدة الرتابية فهو ملف إمجاع ووحدة 
فهو ملف ينبغي أن  ،وطنية وبالتايل فال جمال للمزايدة واجلدال

ويف هذا أستحضر املعايري اليت  ،تتم معاجلته بطريقة جدية
جمللس الوطين حلقوق اإلنسان ملعاجلة بعض القضايا اعتمدها ا

ويف هذا الصدد  .املرتبطة هبذا امللف يف إطار مقاربة جد متطورة
أما بشأن احلكومة فجميل جدا أن نسمع ما قام به املغرب يف 

أن  ،إطار العمل الدبلوماسي لكن كان على السيد رئيس احلكومة
ما قامت به احلكومة يف جمال العمل  لخيصص قليال ويقو 

فاحلكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنزيل  ،الدبلوماسي
منوذ  إصالحي متميز على املستوى السياسي واملدين 

فعرب تنزيل  ،واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي يف املغرب
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إصالحات تتم إعطاء إجابات واضحة يف هذا امللف وبالتايل 
كومة أيضا أن تعمل على إطالع الربملان على األنشطة فعلى احل

الدبلوماسية اليت تقوم هبا حىت يكون هناك تتبع خمتلف املؤسسات 
 .شعبا ومؤسسات هلذا امللف وشكرا السيد الرئيس

 :رئيسالالسيد 
الكلمة اآلن للمجموعات السيد النائب احملرتم،  شكرا

ائب احملرتم حممد اهلاليل السيد الن ،النيابية جملموعة حتالف الوسط
 . فليتفضل مشكورا وهو آخر متدخل

 : النائب السيد محمد الهاللي
  .بسم اهلل الرحمن الرحيم

ما خيص قضية الوحدة الرتابية فإننا نؤكد أهنا بدون في
شك حتتل مركز الصدارة يف انشغاالت ملك البالد واحلكومة 

صاغت وما ميز التجربة املغربية أهنا  .والشعب املغريب قاطبة
النزاع اإلقليمي كما يف تدبري اللحظة و آليات دميقراطية يف التعاطي 
ذلك أن خطة احلكم الذايت إلهناء  ،التارخيية على قدم املساواة

التوتر تعكس يف جوهرها حال دميقراطيا إلشكاليات إقليمية يضع 
هم  نكان احلقيقيني الذييف االعتبار التعبري الصري  عن إرادة الس

ويف ذات الوقت  ،جزء ال يتجزأ من مكونات اجملتمع املغريب
يتماشى وأمناط احلكامة اجلديدة اليت ختفف األعباء عن الدولة 
املركزية ورغم مناورات معاكسي الشرعية الدولية ومناوئي وحدتنا 
عة  الرتابية فاملغرب مطالب باإلسراع يف تنزيل وتفعيل اجلهوية املوس

وكذلك  ،كما جاء ذلك يف تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
خلق دينامية جديدة يف جسم الدبلوماسية املوازية وإن تأكيد 
صاحب اجلاللة يف خطابه األخري على أن ملف الصحراء مير من 
حلظة حرجة ملن شأنه أن يدفعنا مجيعا إىل التحلي اجلماعي 

كل حسب موقعه للتصدي ملناورة رة والتعبئة الشاملة  ذباليقظة احل
صفوفنا الداخلية وحتقيق النمو  داألعداء ولعل أكرب تعبئة هي رص
 . والتقدم املنشود ببالدنا وشكرا لكم

 : السيد الرئيس
الكلمة اآلن للسيد رئيس  .شكرا السيد النائب احملرتم

  .احلكومة لإلجابة على تعقيبات السيدات والسادة النواب
 : كومةالسيد رئيس الح
  .ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 السيد الرئيس، 
 السادة النواب المحترمون، 

 السيدات النائبات المحترمات، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات الوزيرات المحترمات، 
 إخواني أخواتي، 

والقضية مصريية  ،اليوم املوضوع هو موضوع إمجاع وطين
بالنسبة لألمة املغربية ملكا وحكومة وشعبا ودولة، ال مكان فيها 
هلا لإلسفاف وال رد وال قبول ألي كلمة خار  املوضوع أو غري 

ألننا يف هذا امللف  .متناسبة مع حجم القضية ومع وضوعها
عندنا معطى أساسي وهو أحقيتنا حنن على حق وهذا احلق 

ا اإلمجاع الذي سايرناه تقريبا على مدى وهذ ،مسنود باإلمجاع
باش حتركات هاد القضية هباد الشكل اجلديد  24أربعني سنة يف 

 ،هذه قضية يقودها جاللة امللك ،ال جيب أن خيدشه شيء
وتتجاوب فيها معه مجيع مكونات األمة واألحزاب السياسية، 

من كلما طلب منه املنظمات ويليب الشعب النداء   ،نقاباتال
من خالل الصمود اآلن يف  ،ل التضحية بأرواح أبنائه وبناتهخال

اهم اهلل وما يكلف ذلك نفسيا وماديا من دحدودنا مع جرياننا ه
خالل تضحيات كبرية مستمرة ألن الشعب يعلم أنه على حق 

  .وألن التجاوب كامال ومطلق
ذكركم فقط أن ساكنة هذه املناطق ملا نفي أن أوأريد 

قصرت الصالة فاعتربت نفسها يف جهاد  ،اهلل حممد اخلامس رمحه
  وأفطرت رمضان إىل أن رجع حممد اخلامس باعتبارها يف جهاد 
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هل هناك ارتباط أكرب  .ال يقبل حىت يرجع ملك البالد رمحه اهلل
الصديقة واليت سابقا   ، الدولرتباط اجلميع يعرف هذامن هاد اال

فرنسا  ،هذا اسبانيا تعرف ،كانت تستعمرنا كانت تعرف هذا
حنن على حق وهذه األحقية وهذا  ،العامل يعرف هذا ،تعرف هذا

اإلمجاع الذي تكون على هذه القضية هو الذي مكننا من 
احملافظة على حقنا وحتسن أوضاعنا اليت مع األسف الشديد  

 تمادية هائلة جند اتكانت تعاكسنا فيها دولة جارة بإمكاني
ن نالحظ ذلك ونراه دبلوماسيتها مع األسف الشديد وحن

ولكن حنن حاولنا أن حنافظ على حقوق األخوة  ،باستمرار
والنزال وسوف  ، ويا للعجبلعجبلا ويا نوندافع على حقوق
      حنا اخالل يعرفوا اإلخوان اجلزائريني بأن  هانبقى خاص من

حنا خوهتم وميكن األصدقاء ختتارهم ا ،نتبدلوش عليهماغا م
 .ير خاصك حتملهمد   عندك ماا م إلخوةا ،وميكن تفارق معاهم

         اللي قدر اهلل هو هذا ولكن خاصهم يعرفوا بأن املغاربة 
 .الوحدة الرتابيةيف يفرطوش اغا م

اليوم حزب العدالة والتنمية  ،هذا مسار شارك فيه اجلميع
هو اللي كيقود احلكومة ولكن هذا مسار شارك فيه اجلميع عرب 

كافة األحزاب شاركت فيه بشكل أو بآخر واملنظمات   ،سنة 31
طلع هاد الشيء غري ضكل واحد واهلل سبحانه وتعاىل عارف ومو 

جا وواقف هاكا، هاد الناس اللي كيمثلوا املؤسسات الدولية غري 
تيشوفوا و كيسمعوا   مال هاد الشيء جا ألهن ؟يقدروا املغربوت اجاو 

ق املنطقي واحلجج سنة الكالم الواض  الصاد 31على مدى 
ميكنش الباطل يغلب احلق وخاص الناس اللي  ا والرباهني القوية م

ماشي  ،متوحدين اكيحملوا احلق يف الوقت ديال التوحد يبقاو 
ال ميكن الفالين، حنا وقعنا يف اخلطأ انقولوش باللي ا معناه م

يف اخلطأ لفالن لفالين ونصلحوا األخطاء وقنا ماشي عيب نقولو 
، وأنا كنتافق مع الدعوة اللي تغريات األمور واألوضاع كثرياديالنا و 

على أن اإلصالحات يف خمتلف اجملاالت هي جات كتأكد 

        وهذا  ،الضمانة الرئيسية لكسب هذا امللف بصفة هنائية
مور ما حاولناه دائما وهذا ما حناوله يف هذه احلكومة، طبعا األ

نتمىن مجيعا ولكن األمور قد تكون ال تسري بنفس السرعة اليت 
تتقدم واملهم هو أن تكون كل خطوة تتلوها اخلطوة اليت تليها 

اجتاه احلفاظ على حقوق اإلنسان،  ؛جتاهولكن دائما يف نفس اال
على كافة املعطيات اليت حترك الرأي العام العاملي  ،على احلريات

غرب وامسحوا يل اإلخوان اليوم امل ،واليت تبني مدى جدية املغرب
دولة تعيش استقرار سياسي هاد الشيء ما كانش ممكن لوال 
جهود أبناء خملصني واألبناء املخلصني ديال هاد الوطن من 

لوال التصرفات  ،خمتلف التيارات واألحزاب واملؤسسات واهليئات
 9ابتداء من  ،احلكيمة والشجاعة واالستباقية ديال جاللة امللك

مارس اخلطاب التارخيي والتصويت والنتائج اللي عقباهتا واللي 
 .ياهلل بالكاد اآلن سنتني واحلكومة والربملان وكافة املعطيات

املالحظة املتتالية واملتتابعة ألن املنطق ديال القوة واملنطق 
اجتاه ارتباك يف ديال القمع واملنطق ديال القهر اللي دفع 

        جماورة مع األسف الشديد ولكن املغرب  واضطراب دول
وساند دول اجلوار ومن بينها   وما ختالش وبقى ويف لألخوة ديال

مايل باش حتافظ على استقرارها، هاد الشي اللي كيشوفوا الناس 
منتعشة  ،ها االستثمارفي شوفوا املغرب احلمد هلل دولة تينتاعشيت

مشاكل  ين فيهاكا  ،ياتفيها الدميقراطية ومنتعشة فيها احلر 
تيقولوا املغرب منوذ  هاد الشي تيقولوه باستمرار  ،ولكنها تتقدم

ذا اليوم السؤال كذلك اللي  وهلوتيعاودوه واحنا كذلك كنقولوا هلم 
كان مطروح بشكل إجيايب كيف ميكن أن تقوم األحزاب بالدور 

وامسحوا يل هذه ماشي قضية بسيطة  ؟الذي يناسب املرحلة اليوم
ذه قضية كبرية وقضية دقيقة وفيها معطيات وعملنا فيها حرب ه

استمرت إىل بداية التسعينات وبعد ذلك معركة دبلوماسية 
اهلل سبحانه وتعاىل وفقنا فيها  ،وقانونية وسياسية كبرية وخطرية

اليوم كيتبلور ودائما  ،اليومو واحنا مازالني واحلمد هلل غانقولوا 
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الوقت املناسب كتذكروا النهار اللي يف  ،وعمر ما كان االنقطاع
جا كديرة رمحه اهلل للربملان تيبلغ الرسالة ديال جاللة امللك 

ذكروا التواصل اللي تيكون كت ،ثلني ديال األمة يف املوضوعمللم
باستمرار يف الوقت املناسب وكل حاجة يف وقتها ألن هذه معركة 

كبرية   ماشي جالسني هذا ماشي ماتش ديال الكورة هذه حاجة
يقودها جاللة  ،بزاف بالنسبة للدولة املغربية بالنسبة لألمة املغربية

امللك هذه القضية وسيبقى يقودها وحنن مجيعا معه حكومة 
وشعبا وجيشا ودركا وأمنا ووقاية ومدنية رحم اهلل الشهداء مجيعا، 
وحتية عالية لكل من يدافع ويناضل عن هذه القضية اليت هي 

ملغريب قضية كربى وعظمى واسرتاتيجية وغري بالنسبة للشعب ا
نية ديتارخيية ودموية و  اتوهي عالق ،قابلة للرتاجع بدون شك

  .هذا ماشي اللعب
اليوم السؤال اللي مطروح اإلخوان هو مطروح علينا احنا 

فينما   ش،و صر واحنا ما تنق ،بالضبط معشر األحزاب السياسية
ملساندة ديال كانت شي جهة اللي غاتقوم بأي نشاط يف ا

فبغيت  ،الوحدة الوطنية كنكونوا كنتجاوبوا قبل رمبا يقال الطلب
 نقول ونشرح ونوض  باللي هاد القضية ما غايوقعش فيها تراجع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مطلوب عوض ما نبقاو نقبلو على شي مسائل غري الئقة نقولوها 
اجلاية نقولوا كيفاش فعال خصنا نعملو باش نرافقو املرحلة  ،اليوم

وهو كالم صعب  ،اللي باقي مانتهاتش وكما قال جالل امللك
ن اشاء اهلل الرمح كيفاش إن  ،للغاية أن القضية مل حتسم بعد
ن ديال انكونو جل ،نتعاونو ،الرحيم جنتاهدوا كأحزاب سياسية

 :صحي  احنا كنآمنوا واإلميان هو أعظم شيء .التكوين فيها
 كان هلم ركابا   اإلميانإذا ***وما استعصى على قوم منال     

عطيات كل هذا البد امل ،توضي ال ،تكوينالاإلميان ولكن كذلك 
على اجلميع حكومة وبرملان ويعين جمتمع مدين وغريه أن نتعاون 
فيه حىت نكون مجيعا يف مستوى القيام بالدفاع على قضية 

 .وحدتنا الرتابية والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :الرئيس السيد

وأريد فقط قبل أن أرفع  ،شكرا السيد رئيس احلكومة
اجللسة أن أخرب اجمللس املوقر على أنه التحق بنا خالل معاجلة 
السؤال السيد وزير الدولة اليمين وتابع معنا حصة من هذه 

 .ورفعت الجلسةاجللسة شكرا لكم 
 
 
 
 


