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 )صيغة مؤقتة (-2007 دورة أكتوبر –مداوالت جملس النواب 

  

  احلادية والعشرين حمضر اجللسة
  

 دجنرب 12 (ه1428 األربعاء فاتح ذو احلجة  : التاريخ

  .)م 2007

 .السيد مصطفى املنصوري رئيس جملس النواب  : الرئاسة

ساعتان وأربعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة  : التوقيت

   .ربعني التاسعة واألةالعاشرة صباحا والدقيق

جلسة مشتركة بني جملس النواب وجملس :  جدول األعمال

املستشارين ختصص لقضية الوحدة الترابية للمملكة املغربية 

األطراف والتطورات اليت تعرفها املفاوضات اليت جتري بني 

  .حتت إشراف األمم املتحدة

 

  :السيد مصطفى املنصوري رئيس اجللسة

ة والسالم على أشرف بسم اهللا الرمحن الرحيم والصال

  .املرسلني

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

  السيدات والسادة الربملانيون احملترمون،

يعقد الربملان املغريب مبجلسيه؛ جملس النواب وجملس 

املستشارين جلسة مشتركة ختصص لقضية الوحدة الترابية 

جتري للمملكة املغربية والتطورات اليت تعرفها املفاوضات اليت 

بني األطراف حتت إشراف األمم املتحدة، ووفقا لقرار املكتبني 

وللمشاورات اليت أجريت يف اجتماعات ندوة الرؤساء 

 تللمجلسني، سيتناول الكلمة ممثلي األحزاب السياسية واهليئا

املمثلة بكل من جملس النواب وجملس املستشارين على أساس 

  .عشر دقائق لكل متدخل

ضرات السيدات والسادة أن هذه وجتدر اإلشارة ح

اجللسة املشتركة جتسد التنسيق والتعاون والتكامل بني السني 

الذين نصبو إليهما تطبيقا للتوجيهات امللكية السامية، وتؤكد 

من جهة أخرى اإلمجاع الوطين وراء جاللة امللك كلما تعلق 

رابية األمر بامللفات الكربى اليت م الشعب املغريب والوحدة الت

  .للملكة املغربية

على بركة اهللا أعطي الكلمة يف البداية ألول متدخل 

أو متدخلة، النائبة احملترمة السيدة لطيفة بناين مسريس باسم 

فريق االستقالل للوحدة والتعادلية لس النواب وجملس 

  .املستشارين، فلتتفضل مشكورة

 يف أرجو من املتدخلني أن يتعاونوا مع الرئاسة ليبقوا

 دقائق بالضبط أو أقل من ذلك، شكرا جزيال 10حدود 

  .تفضلي السيدة النائبة احملترمة

  :  النائبة السيدة لطيفة بناين مسريس

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

  .املخلوقني

وحنن ننتظر اجللسة الثالثة للمفاوضات اليت ستقع بعد 

بيق مجيع مبادئ الشرعية املغرب حرصا منه على تط أن قبل

الدولية، قبل أن جيلس على طاولة املفاوضات املباشرة مع من 

يدعون أن هذا املوضوع يهمهم وأم طرف فيه، ها حنن 

وهاته اجللسة ستنعقد يف غضون شهر يناير القادم نفاجأ مرة 

أخرى بتكرار هاته املهزلة اليت أقدمت عليها البوليساريو يف 

وهي أن تعقد مؤمترا يف منطقة تنص الشرعية السنوات األخرية 

الدولية مبقتضى اتفاقية نزع السالح وإيقاف العمل املسلح 

على أا منطقة عازلة وقبل املغرب أن يرفع سيادته عنها على 

اليت هي جزء ال يتجزأ من " تيفارييت"أساس أا منطقة عازلة، 

ف التراب املغريب تتعرض مرة أخرى هلجمة غامشة من طر

 االنفصاليني، ملاذا هذا ؟ 

هل هي عملية استفزازية تقوم ا مرة أخرى جمموعة 

الذين نعتقد حنن اعتقادا راسخا أم مواطنون " البوليساريو"

مغاربة ضلوا السبيل وأم يوما عن يوم تنتزع منهم أطراف 

تصل إىل اهلدى وإىل اهلداية لتلتحق بأرض الوطن وأال حل هلم 
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ا بأرض الوطن ضمن السيادة املغربية، إذن مرة إال أن يلتحقو

أخرى يف إطار دون شك دولة داعمة ال تريد أن تنعم  هاته 

اليت نتمىن " اجلزائر"املنطقة باالستقرار وهي جارتنا وشقيقتنا 

هلا باستمرار ونتأمل حينما تتعرض ملا تعرضت إليها يف اليومني 

وندعو " رباجلزائ"األخريين ونترحم على شهداء ما حدث 

إىل تصبح دولة للسلم والسالم وداعية لإلخياء، مرة " اجلزائر"

أخرى جنتمع حنن هنا وباسم الفريق االستقاليل لسي النواب 

واملستشارين نريد أن نؤكد من خالل هذا املنرب أن املشروع 

املغريب الذي قدمه صاحب اجلاللة واملتمثل يف احلكم الذايت 

غربية ميثل احلل األمثل وكما أكدت لالحتفاظ بالسيادة امل

عليها القوى الكربى والدول احملبة للسالم اليت تتزايد يوما عن 

يوم يف كل امللتقيات الدولية ومنها اللقاء األخري الذي وقع يف 

لشبونة، حيث تصر اموعات الدولية على أن هذا املشروع 

اجلميع هو احلل األمثل يف إطار احلل السياسي الذي يرغب فيه 

لضمان االستقرار والسلم ملنطقتنا ولضمان تكوين كثلة ميكنها 

أن تنمي وهذا هو املطلوب هو تنمية الوضع االقتصادي 

واالجتماعي ألبناء هاته املنطقة حىت ينعموا بالرخاء ألن 

العهود اليت كانت فيها حتديات قد ولت وانتهت ومل يبقى 

ا املنرب نؤكد على أن جمال للتذكري ا، إذن هنا ومن خالل هذ

املغرب وكل العناصر احملبة للسالم متشبثة ذا املشروع 

وخارج هذا املشروع ليس هنالك شيء ونرحب باإلدانة اليت 

على عقد " البوليساريو"قام ا األمني العام لألمم املتحدة لعزم 

هذا املؤمتر مرة ثانية لكننا نلح على األمم املتحدة أن تتابع 

رارات اليت تسنها واليت جتعل من هاته املنطقة منطقة تنفيذ الق

عازلة، ونتمىن أن متر اجلولة الثالثة يف إطار من العقلنة 

واملوضوعية والتوجه حنو احللول السريعة والنهائية، عاش 

املغرب وعاشت الوحدة الترابية للمغرب والسالم عليكم 

  .ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  

   :السيد الرئيس

جزيال للسيدة النائبة احملترمة على احترامها شكرا   

للوقت وسأعطي الكلمة بعدها للنائب احملترم السيد السعيد 

أمسكان باسم فريق احلركة أو فريقي احلركة مبجلس النواب 

  .وجملس املستشارين، فليتفضل مشكورا

   :النائب السيد السعيد أمسكان

أشرف املرسلني بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على 

  .وآله وصحبه أمجعني

  سيدي الرئيس احملترم،

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

  أخوايت الربملانيات، إخواين الربملانيني احملترمني،

أتدخل باسم برملانيات وبرملانيي الفريقني احلركيني 

بالغرفة األوىل والغرفة الثانية يف هذه اجللسة االستثنائية اخلاصة 

ختتلف يف عمقها ومدلوهلا وجتلياا عن كل اجللسات وهي 

واللقاءات اليت تعرفها مؤسستنا املوقرة نظرا لكوا حتبل بنفس 

وحدوي مفعم باإلميان، متسم باإلمجاع والتوحد يف املواقف 

  .والرؤى مهما اختلفت التموقعات السياسية واحلزبية

ص إننا نلتقي اليوم ال للتعبري عن مواقف خاصة خبصو

وحدتنا الترابية فقط ألن هذه املواقف مستمدة يف الواقع من 

عمق موقف الشعب املغريب العارم، هذا الشعب الذي عرب منذ 

األزل عن قدسية قضاياه الوطنية وعدالتها يف التحام راسخ مع 

العرش العلوي ايد ويف حرص دائم على عدم التفريط ولو يف 

من ومهما كانت شرب واحد من أراضيه مهما كان الث

التضحيات بل إننا جنتمع يف هذه اجللسة التارخيية لنجدد العهد 

الذي أقسم عليه آباؤنا وأجدادنا، أولئك اللذين بصموا التاريخ 

بأنفتهم وبعزم وبكفاحهم وبدودهم عن حوزة وطنهم، 

جنتمع كذلك السيد الرئيس لنقول للمتربصني بوحدتنا الترابية 

 باملرصاد هلم وملناوئيها بالترصد والتعبئة وللمعادين هلا بأننا

والنضال، جنتمع لنقول لدعاة حقوق اإلنسان واملؤسسات 
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الغري احلكومية املناهضة حلقنا كفى من التغليط والتحريف 

  .قصدا أو جهال حلقائق امللف

    ،حضرات السيدات والسادة

جتري كما هو معلوم هذه األيام حتضريات غريبة يف 

      افها من قبل خصوم وحدتنا الترابية لعقد أطوارها وأهد

ما يسمى مبؤمتر جبهة البوليساريو، أقول حتضريات غريبة 

ووجه غرابتها يتمثل يف كون هذه اجلبهة املزعومة تريد أن متوه 

العامل بأا فعال كيان ميثل الصحراويني وخصوصا بعد بروز 

 لألقاليم املبادرة املغربية  املتمثلة يف منح احلكم الذايت

الصحراوية يف إطار السيادة الوطنية طبعا، هذه املبادرة اليت 

 على صدور بعض جتثمأثبتت لكل العامل بأن الطغم اليت 

ومهية ال متثل إال نفسها تعيش  الدائرين يف فلكها هي طغمة

على النهب واإلثراء غري املشروع من خالل ماليري الدوالرات 

ملخيمات من قبل اتمع املدين اليت متنح كمساعدات لسكان ا

  .األجنيب

إن ما حياول البوليساريو اإلقدام عليه حضرات السادة 

هو نتيجة حتمية للفشل، نعم الفشل الذي حلق به حيث 

توارى مسلسل التضليل والتمويه  الذي يشكل مرتكزا ثابتا 

هلذا الكيان وراء ما حازه املغرب من تأييد ملبادرته مما جعله 

ذا املوعد بالضبط للتشويش على اجلولة الثالثة من خيتار ه

املفاوضات بعد أقل من شهر يف ظل مناخ عاملي لصاحل املبادرة 

املغربية يتعزز يوما عن يوم باملواقف املدعمة لقضيتنا، إم 

لتنظيم ما يسمى باملؤمتر على مرأى ومسمع " تيفارييت"اختاروا 

ملغرب أمام واقع مرفوض جلعل ا" املينارسو"من اللجنة األممية 

أصال ولتضليل العامل بأم قائمون وموجودون والكل يدرك 

أن على األمم املتحدة من خالل جلنتها يف عني املكان أن 

املنصوص فيها على " هوستون"تسهر على احترام بنوذ اتفاقية 

منطقة عازلة إىل غاية حل " تيفارييت"وقف إطالق النار وجعل 

راضي مغربية تارخييا وجغرافيا، والكل يدرك املشكل ولو أا أ

كذلك أن هده الطريقة اعتمدها البوليساريو للتخفيف من 

وطأة الضغط الدويل الناجم عن دعم األمم املتحدة وجملس 

األمن والدول الكربى للمبادرة املغربية، كما أا طريقة 

المتصاص الغضب واملعارضة الداخلية هلذا الكيان الومهي من 

 أشخاص ملوا السلوكات الضالة املضلة حيركها هاجس قبل

االستفادة واإلثراء على حساب أشخاص آخرين يعتربون يف 

  .نظره جمرد رهائن لسياسة االسترزاق

 من 14إن ما تنوي هذه الزمرة املستبدة القيام به يوم 

قصر "الشهر اجلاري يعترب جمرد مسرحية مكشوفة من إخراج 

ن إنتاجها كذلك، فرغم ادعاء اجلزائر باجلزائر وم" املرادية

بانتفاء أية عالقة مع املوضوع وبأن دورها يقتصر على حق 

تقرير املصري فإا هي احملرك، هي احملرض واملمول 

اللوجيستيكي هلذه املسرحية  وهذا ليس جبديد أو غريب عن 

حكومة اجلزائر الشقيقة اليت ناصبتنا العداء منذ اندالع شرارة 

 املشكل املفتعل ووظفت كل إمكانياا ووسائلها يف فتيل هذا

معاكسة حق املغرب يف أراضيه وال تزال، يف الوقت الذي 

كان من األفيد ومن الصواب أن توجه هذه اإلمكانات لصاحل 

الشعب اجلزائري الشقيق من أجل حياة أفضل وأحسن بل إن 

ها احلكومة اجلزائرية ذهبت إىل حد مقايضة بعض الدول بإغرائ

بالصفقات مقابل تغيري موقفها املساند ملبادرة احلكم الذايت 

  .لكنها مل تفلح يف ذلك ألن احلق حق والباطل باطل

إننا نقول للقيادة اجلزائرية بأن مواقفها املعادية لبالدنا 

ال تستحضر مع األسف الشديد فصوال من التاريخ املشترك 

حمتضنا حيث وقف املغرب بكل مكوناته مساندا مدعما و

للثورة اجلزائرية ومل تستوعب اجلزائر خمتلف الرسائل 

واإلشارات الدالة اليت ما فتئ املغرب يوجهها لطي هذه 

الصفحة املظلمة يف عالقات البلدين والتوجه يف طريق بناء 

املغرب العريب الكبري الذي يشكل حلما ومطمحا لكل أبناء 
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اوض ندا للند مع الشعوب املغاربية من جهة وقطبا أساسيا للتف

  . الشركاء يف مشال البحر األبيض املتوسط من جهة أخرى 

  السيد الرئيس، 

ال تفوتين هذه املناسبة دون توجيه نداء إىل املنتظم 

األممي لوقف هذه املهزلة اليت يسموا مؤمترا جلبهة البوليساريو 

املغربية بشكل خيالف " تيفارييت"واليت ستقام على أراضي 

 األممية وحيمل يف طياته أبلغ معاين التصعيد القرارات

واالستفزاز والرجوع باملنطقة رمبا إىل مرحلة اإلصطدامات 

املسلحة، من جهة أخرى نوجه نداءا كذلك لكل األطراف 

احلامية للسالم وحلقوق اإلنسان لتتحمل مسؤوليتها ولكي 

ننا تلتفت إىل املآسي الالإنسانية اليت يعاين منها أخواتنا وإخوا

يعانون من أمسى " تندوف"املختفون قصرا واحملتجزون يف 

مظاهر القهر والظلم واجلربوت املسلط عليهم، وآخر دليل 

" سلطانة بنت بالل"على ذلك سيدي الرئيس قضية اآلنسة 

اليت فضحت أسلوب الرق واالجتار باألشخاص معتربين يف 

نسان الفريق احلركي أن هذا السلوك عمال إجراميا يكبل اإل

  .ومينعه حىت من حق التصرف يف حياته

  السيد الرئيس،

إن تشبث سكان الصحراء مبغربيتهم وباخنراطهم يف 

إصالحات املغرب وأوراشه واستحقاقاته حقيقة ساطعة ثابتة 

برهنوا عنها يف أكثر من مناسبة ويف أكثر من حمفل كذلك، 

  شتنرب7فقد تابع الرأي العام الوطين والدويل استحقاقات 

املاضي اليت متيزت كما يعرف اجلميع بتسجيل أكرب نسبة 

للعزوف على الصعيد الوطين يف تاريخ املغرب لكن نتائج هذه 

االنتخابات بينت بأن أعلى نسبة مشاركة يف االستحقاقات 

األنفة الذكر مت تسجيلها بأقاليمنا الصحراوية، أال ميكن واحلالة 

 استفتاءا صرحيا وحقيقيا هاته اعتبار هذه النسبة من املشاركة

يعرب عن رأي غالبية الصحراويني الوحدويني املتشبثني بوطنهم، 

فهذه احلالة وحدها يف اعتقادنا رسالة واضحة وصارخة لكل 

ذوي النيات احلسنة ولكل من يسعى إىل حل دائم منصف 

  .وسليم هلذه القضية

  السيد الرئيس،

جللسة يف األخري إننا ننتهز مناسبة انعقاد هذه ا

التارخيية بالتوجه لكل الفرق واموعات الربملانية املمثلة يف 

مؤسستنا التشريعية باقتراح توجيه رسالة عاجلة إىل األمني 

العام لألمم املتحدة واستنكار انعقاد هذا املؤمتر املزعوم فوق 

أرض مغربية والتنديد به وشجبه واملطالبة باحليلولة دون 

فال ميكن للمغرب " هوسنت"يات اتفاقية انعقاده احتراما ملقتض

أن يستسلم لألمر الواقع بل من حقه أن يوظف كل آليات 

االحتجاج والتنديد لوقف هذه املهزلة والسالم عليكم ورمحة 

  .اهللا

   :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، أعطي الكلمة اآلن للسيد 

 احلافظي باسم النائب احملترم السيد موالي عبد العزيز العلوي

فريقي التجمع الوطين لألحرار مبجلس النواب وجملس 

  .املستشارين

  :  موالي عبد العزيز العلوي احلافظي النائب السيد

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد 

  .وآله وصحبه

  السيدان الرئيسان،

  السيدات والسادة الوزراء،

  ستشارون،السيدات والسادة النواب وامل

جنتمع اليوم نوابا ومستشارين على هدى من اهللا   

          وحسن عونه يف هذه اجللسة املشتركة اليت ال تعقد 

إال لكربيات قضايا الوطن، نلتقي هكذا للحديث يف موضوع 

ربيط الصلة مكينها ومثينها ووثيقها بكرامة األمة وسيادة 

 الثابت يف وحدتنا املغرب لنؤكد اإلمجاع الوطين يف حق بالدنا

الترابية ومحاية مقدساا، وإذ حيي فريقا التجمع الوطين 
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لألحرار يف جملسي النواب واملستشارين اجلمع هذا وما مجع 

فأوعى بالقليل من التقدير واجلدير من اإلكبار يسعد أعضاءمها 

املتشبثني املدافعني عن املقدسات والثوابت اإلشادة، إشادة 

املبذولة بسخاء من لدن بالدنا يف جتاوب تام قوية باهودات 

مع الشرعية الدولية لتوفري سبل إجناح املسلسل األممي الرامي 

إىل الوصول إىل حل سياسي دائم إلاء الرتاع املفتعل حول 

وحدتنا الترابية، وتشاء األقدار أن جنتمع غداة حتديد موعد 

يف " ركضاحية نيويو"مقبل الستئناف جوالت املفاوضات يف 

الوقت الذي تزداد فيه شهادات دولية أخرى بصدق نية 

املغرب واستعداده الكامل للعمل بإخالص إلجناح هذه 

املفاوضات على أساس مقترح احلكم الذايت كمشروع 

دميقراطي حضاري انطالقا من ثوابت اإلمجاع الوطين على 

وحدة التراب والسيادة املغربية يف جهوية متقدمة ال تقدم 

ها بشجاعة عادة إال الدول الواثقة من وحدا الترابية، علي

وهو مشروع اخنرطت فيه كل القوى الوطنية مسامهة مبا 

يضمن له كافة سبل النجاح باركه سكان أقاليمنا اجلنوبية 

الذين وجدوا فيه مبتغاهم من دميقراطية حملية معمقة واحملافظة 

قاليمنا اجلنوبية على خصائصهم ومميزام باعتبار ما تزخر به أ

من تنوع ثقايف واجتماعي وإرث متميز يشكل قوا، وإن 

التنويه ذا املقترح يتواىل يف كل مناسبة ومن هذا املنرب بالذات 

ومنذ أسابيع خلت وقف فخامة رئيس اجلمهورية الفرنسية 

       يؤكد على صواب رؤيتنا معتربا أا تبقى احلل اجلدي 

ل والعمل وتوالت الوفود األخرى داخل ا املصداقية يف القوذ

 أكتوبر باجلهود 31الربملان وأقر مرة أخرى جملس األمن يف 

الصادقة اليت يبدهلا املغرب موهبا باألطراف األخرى بالتعامل 

مع مشروع احلكم الذايت الذي يتسم باجلدية واملصداقية 

والفعالية، ويف آخر األسبوع املاضي فقط الحظ ممثلوا الوفود 

أن " بلشبونة"اإلفريقية واألوروبية يف القمة الثانية املنعقدة 

املغرب قام مبجهود جبار باقتراح احلكم الذايت معتربين أنه حل 

جينب بلقنة إفريقيا ويضع حدا ألنشطة احلركات االنفصالية 

واإلرهابية اليت دد السلم يف القارة، وتأيت كل هذه العوامل 

أجواء تدعو إىل التفاؤل واالرتياح توطئة إلجراء مفاوضات يف 

لوال أن التفاؤل واالرتياح هذين مل يكونا لطمأنة اجلارة بشرق 

املغرب، فعمدت إىل حتريك ذمياا من أجل التشويش على 

هذه األجواء وقد اختارت جبهة االنفصاليني أن تعلن عن عقد 

العازلة مبقتضى الشرعية " تيفارييت"مؤمتر انفصايل يف منطقة 

لدولية وهي تريد بذلك أن تعطي االنطباع أو التوهيم بأا ا

تعقد مجعها هذا يف منطقة تقول أا حمررة يف حني أن 

االنفصاليني منذ ثالثني سنة أو يزيد مل يستطيعوا أن حيرروا 

أنفسهم من قبضة احلكام اجلزائريني فأحرى أن حيرروا أرضا 

بية ولو كره هي جزء ال يتجزأ من الوحدة الترابية املغر

اجلاحدون، كما أن التلويح بالعودة إىل السالح يتناغم مع 

مناورات اجلزائر اهلادفة إىل إفشال سري املفاوضات اليت يتوقع 

أن تشكل حمطة حامسة يف املدن ومن املؤسف أال تعرف هذه 

اخلروقات السافرة والتهديدات اليائسة واحتالل منطقة عازلة 

م الدويل الذي ندعوه من هذا أي رد فعل من طرف املنتظ

املنرب أن يتحرك بقوة للحفاظ على االستقرار وإلغاء هذا املؤمتر 

يف املنطقة العازلة لكونه يشكل خرقا واضحا التفاق وقف 

إطالق النار ومناقضا للجهود لتسوية هذا اخلالف املفتعل 

الذي طال أمده، وإقدام املرتزقة على مؤمترهم جير وراءه إرثا 

 عمر على مدى ثالثني عاما دون أن حتقق أوهامهم ثقيال

املزعومة أي شيء، فهذه هي طريقة املغرب يف التعامل 

واملرتزقة لديهم مايكفي من امللفات والقضايا واملؤاخذات 

حياولون إخفاء فشلهم الذريع وعجزهم بشكل أكثر فضاعة، 

فقد كرسوا ديكتاتورية املخيمات ولطخوا أياديهم بألوان 

د الذي وصل إىل حد املتاجرة يف املساعدات الغذائية الفسا

اإلنسانية وتصاعد خطاب املعارضة فيهم يطالب مبراجعة كل 

شيء  والتخلص من اهليمنة اجلزائرية وشهد شاهد من أهلها 
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الذي يقول لقد بلغت القيادة احلالية مبلغا من اإلفالس 

تغطية والشيخوخة والتآكل والتقادم، إن اهلدف وال شك هو ال

على الفضاعات اليت ترتكب يف حق احملتجزين املغاربة اللذين 

علينا حق علينا حق حتريرهم من التعذيب واالعتقال التعسفي 

بتواطؤ " تندوف"واالنتهاكات حلقوق اإلنسان يف خميمات 

سافر مع السلطات اجلزائرية، فما علينا إن مل تفهم اجلزائر 

ريقته يتعامل من أجل وتابعها حسن السبيل فاملغرب هذه ط

      السلم والسالم أما األخرى فهي دم وال تبين وتفرق 

وال جتمع وتباعد وال تقرب وهي أشبه بسباق يعدو فيه 

حصان واحد فاملؤمتر املزعوم عمل استفزازي ال ريب يف ذلك 

لكنه أمر لن يغري يف شيء احلكم الذايت ال شيء غري احلكم 

رة إىل املؤامرة املدبرة اليت ينبغي أن الذايت مما وجب معه اإلشا

تدان وتقابل باالستهجان ويصدر عن اجتماعنا هذا الذي 

يتجلى فيه اإلمجاع الشعيب اهلائل بيان استنكار يبلغ للرأي العام 

الدويل ولألمم املتحدة لتتخذ من التدابري ما تراه قمينا حلسن 

طاا سري املفاوضات، وتتيقن من أن من كانوا جيهضون خمط

أفمن يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي «هم اآلن الواقفون دائما أمام هذه اهودات

صراط صراط صراط صراط  مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا علىمكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا علىمكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا علىمكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على

  .»مستقيممستقيممستقيممستقيم

إن عقد ما يسمونه باملؤمتر والتلويح بالسالح املنكسر 

حتما أمام بسالة القوات املسلحة امللكية، ال إا قوات ال تعبأ 

بالنا ألننا مؤمنون بالطيش ما كان هذان أن يشغالنا ويشغل 

حبقنا، سائرون صامدون غري عابئني مبن يشوش على وحدتنا 

الترابية ملتفني أمة واحدة حول قائدنا وملكنا، ما جعلنا نسأل 

عن خلفيات هذه السلوكات العمدية مع سبق اإلصرار 

جو املفاوضات، أما  والترصد هو أسلوا الرامي إىل تعكري

مبا يستحقه اهلذيان واملغرب بيت التهديدات فاملغرب يقابلها 

من زجاج وسقف من حديد، فهذا البلد الذي ساد وشاد 

ووطد وعاد ظل كجلمود صخر تكسرت عليه قرون املعتدين 

فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا، يبقى أن نستمر يف 

مسريتنا السلمية احلضارية املبنية على احلوار احلضاري أساسا 

ا أن نقابل أعمال العابثني بتعبئة وطنية وجبهة للتفاهم وعلين

داخلية قوية متراصة وأن نلتزم احلذر واحليطة إلبطال مناورات 

خصومنا وإفشال خمططام االنفصالية وأن نوايل تنمية أقاليمنا 

اجلنوبية ونقوم حنن الربملانيني بإيقاد شعلة هذه التعبئة الشعبية 

 عربيا وإفريقيا ودوليا إسالميا،: ونتحرك على كل األصعدة

لدحض ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية مستثمرين استثمارا 

ليحق اهللا احلق ويقطع دابر  واسعا إشعاع جاللة امللك

قل هذه " االنفصاليني هم ومن هم تابعون هلم إىل يوم الدين

فسألوا اهللا " سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين

العون يف خدمة العرش ووحدة الوطن معي أن ميد لنا يد 

ومصاحل األمة، فاحلمد هللا أضحى الشمل ملتئما فليشهد الدهر 

  . والتاريخ والسري والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم،  أعطي الكلمة اآلن 

للسيد النائب احملترم أمحد الزايدي باسم فريقي االحتاد 

  .  جلس النواب وجملس املستشاريناالشتراكي مب

  :  النائب السيد أمحد الزايدي

   .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان، 

  السيدات والسادة الوزراء، 

  السيدات والسادة النواب واملستشارين احملترمني،

قد ال جند عبارات أقوى نبدأ ا مسامهة الفريق 

 الفريقني مبجلسي االشتراكي يف هذه اجللسة اليت نعتز يف

النواب واملستشارين بعقدها، قد ال جند عبارة أقوى من تلك 

اليت جاءت يف برقية التعزية واملواساة اليت بعث ا جاللة امللك 

" عبد العزيز بوتفليقة"حممد السادس أمس إىل الرئيس اجلزائري 

على إثر االعتداءات اإلرهابية اليت استهدفت مواقع حيوية يف 
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ة اجلزائرية، فقد أكد جاللة امللك بأن اململكة املغربية العاصم

تعترب أمن اجلزائر من أمنها ومن أمن  استقرار املنطقة املغاربية 

برمتها، إن املغاربة وهم يصدمون كل مرة من مواقف جرياننا 

       إزاء قضية وحدة أرضنا ال ميكنهم من موقع املسؤولية 

اصمة اجلزائرية أمس من إال القول بأن ما تعرضت له الع

اعتداءات إرهابية جيب إدانتها بكل قوة وتقدمي  التعازي 

للشعب اجلزائري الشقيق يعين أن ضمان أمن دول املغرب 

العريب ال ميكن أن يكون إال أمنا مجاعيا مبعناه اإلستراتيجي، 

ذلك أنه إذا كان التنسيق األمين ضروريا فإن األساسي يف 

تصدي جلذور اإلرهاب وأسبابه وإتالف العمل املشترك هو ال

التربة اليت ينتعش فيها من خالل بناء تكتلي إقليمي قادر على 

مواجهة التحديات، ذلك هو إمياننا، تلك هي طريقتنا وطريقنا 

مرة أخرى " تيفارييت"والعودة إىل " تيفارييت"فهل العودة إىل 

  .هو لتحويل األنظار

  رين، السيدات والسادة النواب واملستشا

إن جللستنا هاته اليت نتدارس فيها مستجدات قضية 

وحدتنا الترابية هلا عالقة مباشرة مع ما أشرنا إليه ذلك أنه يف 

الوقت الذي ميد فيه املغرب يده كما كانت دوما من أجل 

املصاحلة وإاء الرتاع املفتعل حول أقاليمه اجلنوبية، يف هذا 

ض لالستفزاز من جانب الوقت ميس املغرب يف مشاعره ويتعر

  . االنفصاليني ومن يدعمهم ويقف وراءهم

نعقد هذه اجللسة يف وقت تعرف فيه قضية أقاليمنا 

  : اجلنوبية تطورات هامة ميكن الوقوف عندها يف ثالث حمطات

مرتبطة بالزيارة امللكية الناجحة إىل بعض أقاليم : أوال

اء والتالحم جنوب اململكة وما محلته من مشاريع البناء واإلمن

وجتديد أبناء هذه األقاليم التشبث مبغربيتهم من خالل االرتياح 

الكبري الذي عرب عنه مواطنونا يف هذه األقاليم وهم يستقبلون 

عاهل البالد جاللة امللك حممد السادس وجيددون والئهم 

للوطن والعرش ويف ذلك ويف تلك رسالة على أننا يف املغرب 

 وقت ينشغل فيه اخلصوم باملؤامرات متوجهون إىل البناء يف

ووضع العراقيل أمام التنمية، كما أن فيه رسالة على أن ال 

  . تنازل عن سيادتنا ووحدة أراضينا 

احملطة الثانية اليت تأيت فيها هذا احلدث ذلك هو : ثانيا

حتديد الثاين عشر من الشهر املقبل تارخيا لعقد اجلولة الثالثة من 

غرب واالنفصاليني برعاية األمم املتحدة على املفاوضات بني امل

أساس السقف الذي حدده املغرب وخلصه جاللة امللك يف 

احلكم الذايت وال شيء غري احلكم الذايت، وجلستنا هاته تعترب 

 املفاوض ورسالة إىل العامل بوحدة املوقف دعما للوفد املغريب

األممية لتتحمل الوطين وإىل األمني العام لألمم املتحدة واملنظمة 

  . مسؤولياا

 اليت تواكب ما يقع أو النقطة الثالثة أو احملطة الثالثة

التطور الثالث يتمثل يف اعتزام االنفصاليني عقد ما يسمى 

مبؤمتر لتنظيمهم االنفصايل يف منتصف هذا الشهر من 

يف سلوك استفزازي مشني ويف " تيفارييت"  مبنطقة 18و14

 واألمم املتحدة الوضع الذي قبلت به منطقة يعرف اجلزائريني

كل أطراف الرتاع مبقتضى خمطط التسوية السابق الذي تضمن 

مخس إجراءات أساسية مدونة لدى واألمم املتحدة وهو 

الوضع الذي قبلت به كل أطراف الرتاع مبقتضى خمطط 

التسوية السابق الذي تضمن مخس إجراءات أساسية مدونة 

لوضع الذي ال يغري من مغربية لدى األمم املتحدة وهو ا

" تيفارييت"كما باقي أقاليم جنوب اململكة، فمنطقة " تيفارييت"

هي منطقة متاس فليست منطقة خالء، أعطي هلا هذا الوضع 

صيانة للعملية السلمية وتعترب األمم املتحدة الضامن لوضعها 

واملسؤول عن كل تطور، إننا نعترب أن املسعى من هذا القبيل 

اولة يائسة من االنفصاليني ومن يقف ورائهم للتغطية هو حم

على جمموعة من املآزق اليت يعيشوا داخليا وعلى العزلة اليت 

باتت تعيشها مواقفهم على املستوى اإلقليمي والدويل ويف 
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ضوء التأييد املتزايد للمبادرة املغربية بشأن اقتراح منح حكم 

  .ل السيادة الوطنية الكاملةذايت لألقاليم اجلنوبية املغربية يف ظ

لقد أخرجت هذه املبادرة الرتاع من األفق املسدود 

وأعطت للمجموعة الدولية املمثلة يف األمم املتحدة أرضية 

إلعادة إطالق املفاوضات وألول مرة حول مشروع متوازن 

وعملي وواقعي ويأخذ بعني االعتبار املعطيات التارخيية 

طية ويؤطره مفهوم مبادئ السيادة ومبادئ التمثيلية والدميقرا

وحق الدول الثابت فيها وفق ميثاق األمم املتحدة والقانون 

الدويل وقد جعل هذا األمر خصوم الوحدة الترابية بصيغة 

مركبة للجمع يف وضع حرج ألم بقوا سجناء قاموس 

ويقينيات وطروحات عتيقة ومتجاوزة مل يعد هلا مكان يف 

من املخارج الومهية هلذا التخطيط ،  وكان 21عامل القرن 

ومن أجل تصريف التناقضات الداخلية ويف حماولة يائسة 

للتخفيف من حدة الرتيف الداخلي إعادة إخراج مسرحية 

يف عملية جتييش مكشوفة وحماولة إلثارة " تيفارييت"عقد مؤمتر 

الرأي العام من خالل استعراض مآسي احملتجزين الذين يتم 

 جسيم ملقتضات القانون الدويل اإلنساين ترحيلهم يف خرق

أمام بعض كامريات التلفزيون، إنه استفزاز اليائسني الذين 

تطوقهم وحتاصرهم عدمية أطروحتهم وإذا كانت مثل هذه 

 اخلرجات لن تتجاوز يف تأثريها آثار محلة عالقات عامة فإن 

ما سبقها ويواكبها من تصرحيات لبعض قادة االنفصاليني 

ت من جانبهم بإعادة الرتاع إىل الوضع الذي كان وديدا

 ينطوي 91عليه ما قبل إطالق خمطط التسوية السابق عن عام 

على أن الرسائل ليست موجهة بالضرورة بالتخصيص إىل 

  .املغرب ولكن إىل اموعة الدولية

فاملنظمة األممية واألمني العام أمام مصداقية املنتظم 

 حول ملف قضية الصحراء كان هو الدويل، فاألصل بالتوافق

 األجواء ويئ األجواء للمفاوضات والعملية الدبلوماسية يئ

للعملية الدبلوماسية فهل مثل هذه اإلجراءات تساعد األمني 

العام لألمم املتحدة واملنظمة على مواصلة مهامها ؟ ذلك ما 

  .نشك فيه طبعا

  السيدات والسادة الوزراء،

  واب واملستشارين،السيدات والسادة الن

 "تيفارييت"إن عقد مؤمتر االنفصاليني باملنطقة العازلة   

خرقا جديدا التفاقيات وقف إطالق النار ومناورة جديدة 

لعرقلة مسلسل املفاوضات اجلارية كما جاء يف الرسالة اليت 

بعث ا السفري املمثل الدائم للملكة املغربية باألمم املتحدة إىل 

  .ممياألمني العام األ

إن األمم املتحدة والقوى النافذة يف القرار الدويل 

مطالبة اليوم بوقف العبث يف االتفاقيات الدولية اليت راعتها 

ودافعت عنها واقتنعت ا وحترص على تنفيذها حرصا على 

مصداقية اآلليات املنظمة للعالقات الدولية، كما أا مطالبة 

 والتعامل باحلزم باحلرص على السلم واألمن يف املنطقة

الالزمني مع كل من يهدد هذا السلم، إن التهديد باحلرب 

 مليون 30جبانب جمموعة من االنفصاليني ال يرهب وال خييف 

مغريب كلهم جيش بالدهم من أجل الدفاع عن وحدا 

الترابية، إن التهديد ذه احلرب من هذه اموعة ال يرهب 

ش بلدهم من أجل  مليون مغريب كلهم جي30وال خييف 

الدفاع عن الوحدة الترابية مسلحني باإلرادة وأساسا مبشروعية 

القضية اليت يدافعون عنها، إن على جرياننا أن يستخلصوا 

       الدروس والعرب من املاضي البعيد والقريب ويدركوا أن

ال جمال الستفزاز املغرب واملغاربة يف قضية يعرفون هم قبل 

ها بالنسبة للمغرب، كما أن عليهم أن غريهم نبلها وقدسيت

يدركوا أن الوطن إذا كان حتميه اجليوش واملدافع فإن حصنه 

األساسي هو الشعوب املنخرطة يف البناء األساسي والبناء 

السياسي الدميقراطي ويف التنمية ويف العمل من أجل توفري 

وصيانة احلقوق الفردية واجلماعية ذلك ما خييف جرياننا 

، إن عليهم أن يدركوا أم بصدد ارتكاب أخطاء ويزعجهم
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تتسبب يف عاهات مستدمية يف التاريخ املشترك وأم يضيعون 

على املنطقة فرص بناء قوة اقتدارها، فليتحمل كل مسؤوليته 

أما املغاربة فهم يف صحرائهم والصحراء يف تربة أهلها وبني 

  .مواطنيها، شكرا

  :السيد الرئيس

ب احملترم، وأعطي الكلمة اآلن شكرا للسيد النائ

، ةللنائب احملترم سعد الدين العثماين باسم العدالة والتنمي

  .فليتفضل مشكورا

   :النائب السيد سعد الدين العثماين

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان،

  السادة الوزراء،

  اإلخوة واألخوات الربملانيني احملترمني،

 أتكلم باسم فريق العدالة يشرفين يف هذه اجللسة أن

والتنمية حول مستجدات القضايا الوطنية وحنن نعرف مجيعا 

أن القضية الوطنية هي قضية مجيع املغاربة وأن اإلمجاع الوطين 

حوهلا والتعبئة الوطنية حوهلا يف أعلى درجاا، ونعلم مجيعا أن 

هذه نقطة قوة املغرب احلقيقية، نقطة قوته اليت جيب تثمينها 

  . صوص الصحراء هي تعبئة جمموع الشعب املغريبخب

لقد كانت املبادرة املغربية للحكم الذايت تطورا نوعيا 

واستراتيجيا يف مسار ملف قضية الصحراء، كان االهتمام 

الدويل ا كبريا وفتح األفق الذي كان مسدودا من قبل يف 

 تطور هذه القضية بل استجابت للرغبة لتطلع املغاربة إلجياد

حل فعال مشرف هلذه القضية وحيفظ السيادة الوطنية، ولقد 

أثبتت التطورات بعد ذلك صوابية هذه املبادرة وأثبت اشتراك 

أبناء األقاليم الصحراوية اجلنوبية يف الدفاع عن قضية الوحدة 

الترابية اشتراكهم يف املفاوضات، اشتراكهم يف خمتلف الوفود 

م استمرار جلهاد آبائهم  أن أبناء الصحراء اليوم هتتأثب

ولشيوخهم ضد االحتاللني الفرنسي واإلسباين قبل ذلك، كما  

شكل ذلك االشتراك الفاعل، شكل دليال على أنه ليس هناك 

طرف معني كما يزعمون هو املمثل الشرعي والوحيد بل إن 

أكثرية أبناء الصحراء وحدويون معتزون بوطنهم ألم يف 

لى العموم ومل تعرف هلم املكانة بلدهم مهشوا يف املاضي ع

الالئقة م وكان هناك استدراك ولنرجو أن تعطى هلم أكثر 

  .هذه املكانة يف املستقبل إن شاء اهللا

عندما بنت بالدنا ضمن استراتيجية تأكيد الوحدة 

الوطنية اجلدار الدفاعي حلماية أقاليمنا اجلنوبية كانت قد 

عا، حبيث ابتعدت راعت اجلوار اجلزائري كما نعرف مجي

 كلم من احلدود اجلزائرية املغربية 30حوايل ما يقرب من 

واإلرادة السياسية آنذاك كانت واضحة، إرادة سلمية، إرادة 

لتفادي أي احتكاك مع جرياننا وكان القصد من هذه املنطقة 

اليت اعتربت عازلة وهي مغربية احتفظ ا بني اجلدار األمين 

 ف اجلزائر بان أن اهلدف هو التخفيوبني احلدود مع جارتنا

من حدة التوتر بني البلدين وتفادي ما ميكن أن يؤدي إىل أي 

تصعيد، واليوم وأمام املأزق الذي وصل إليه خصوم وحدتنا 

الترابية وأمام الغليان الداخلي الذي يعيشونه وأمام اامات 

صدرت من  أطراف دولية بالتالعب يف مساعدات املنظمات 

 الدويل املهم باملبادرة االهتمامة لسكان املخيمات، وأمام الدولي

املغربية وحتدي تطور املفاوضات اليوم يلجأ خصوم وحدتنا 

وهي " تيفارييت"الترابية إىل تنظيم بعض التظاهرات يف منطقة 

منطقة مغربية إن كانت خالية يف إطار وقف إطالق النار 

 نعترب أن هذه لكنها مغربية سيادة ومغربية إداريا، وحنن

احملاوالت إمنا هي حماوالت إلثارة االنتباه وسرقة األضواء 

والتشويش على املبادرة املغربية والتشويش على تطورات 

املفاوضات، وعقد مثل هذه التظاهرات على كل حال هاذ 

املؤمتر الذي أعلنت جبهة البوليساريو عقده ليست هي احملاولة 

يعد انتهاكا " تيفارييت"هرات يف األوىل، إن عقد مثل هذه التظا
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صارخا التفاق وقف إطالق النار وانتهاكا صارخا للسيادة 

  .املغربية باعتبارها منطقة مغربية تارخييا، مغربية جغرافيا

إن موقف املغرب الصارم جيب أن يكون أكثر صرامة 

وأكثر قطعا يف إثارة انتباه األمم املتحدة ومجيع األطراف 

 اجلهوية إىل خطورة هاته التصرفات يف تلك الدولية واألطراف

املنطقة املغربية، وإن التعقل واحلكمة وأيضا املشروعية تفرض 

مجيعها على بالدنا واجب محاية أرضنا وساكنتنا، فالسيادة 

وفق كل مستويات الشرعية هناك للمغرب واإلدارة حسب 

 اتفاق اجلميع مبا فيه األطراف األممية للمغرب ومن هنا يفرض

إداريا اليوم "  تيفارييت"الواجب الوطين التعجيل بربط منطقة 

  .بأحد األقاليم الوطنية وعدم االستمرار يف تركها معزولة

إن املسؤولية ال تتجزأ وال ميكن للمغرب أن يسلم 

 اليت تسعى األطراف األخرى إىل حتويلها إىل واقع لالشتراطات

نطقي كما قلنا أن منطقة  مغربية ومن امل" تيفارييت"أمر فعلي 

تكون سيادا مغربية وإدارا مغربية، وإننا ندعو باملناسبة بقوة 

مسلسل يرتبط  إىل املصداقية يف أي مقترح أو برنامج أو

بقضايانا الوطنية، وبالنسبة ملبادرة احلكم الذايت بالذات إن 

أبناء الصحراء يريدون أن يروا وحيسوا ذه املصداقية أثناء 

اكلهم اقتصاديا واجتماعيا، مقاربة ملفات التنمية مقاربة مش

والسكن والشغل والصيد البحري واالنتخابات وغريها، وإن 

هذه املصداقية يف رأينا هي اليت ميكن أن تقنع حىت أكثر سكان 

بالنضال املستمر للرجوع إىل " حلمادة"و" تندوف"خميمات 

رصة على إننا ندعو أيضا إىل تفويت الف. وطنهم وإىل بالدهم

خصوم وحدتنا الترابية وعلى كثري  ممن يتربصون باملغرب 

وذلك بتدارك كل التجاوزات اليت ميكن أن تقع هنا أو هناك 

 التعبري أو حرية الصحافة، ةيف جمال حقوق اإلنسان أو حري

 ألن االختالالتدعم املسلسل الدميقراطي وجتاوز خمتلف 

 اإلجيابية يف هذه رصيد املغرب  األساس دوليا هو مكتسباته

املستويات وأي خلل فيها ميكن أن يقوي خصوم املغرب وأن 

يضعف موقفه جهويا وعربيا وإسالميا ودوليا، وإننا ندعو 

: أيضا ملزيد من االهتمام باملقاربة التنموية مبفهومها الشامل

ثقافيا وحضاريا وسياسيا وروحيا واقتصاديا واجتماعيا، فأبناء 

ورين على بلدهم مثل سائر املغاربة الصحراء وطنيون غي

  .يستحقون الثقة الكاملة وجيب إعطاؤهم املكانة الالئقة م

  السيد الرئيس،

بعد هذا الكالم أي فعل ميكن أن يقوم به الربملان أو 

جملساه لنصرة هذه القضية، نطالب كاقتراح بأن يوجه الس 

ة وإىل رسالة شديدة اللهجة إىل األمني العام لألمم املتحد

خمتلف األطراف الدولية حىت تتحمل مسؤوليتها يف احلفاظ 

على املنطقة العازلة حتت اإلدارة املغربية والتأكيد على أن 

الربملان باعتباره ممثل األمة املغربية ال ميلك إال أن يتخذ قرارات 

شجاعة يف املستقبل إلرجاع األمور إىل نصاا لتخضع هذه 

 مثل باقي املناطق املغربية للوطن العزيز، املنطقة سياديا وإداريا

  .شكرا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، وأعطي الكلمة اآلن 

للسيد املستشار إدريس الراضي باسم فريقي االحتاد الدستوري 

  مبجلس النواب ومبجلس املستشارين، 

  : املستشار السيد إدريس الراضي

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد الرئيس احملترم،

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

  السيدات والسادة الربملانيني،

بروح مفعمة بالوطنية احلقة وبشحنة قوية من اإلميان 

والقناعة باحلقوق الشرعية يشرفين أن أتدخل باسم فريقي 

اجللسة االحتاد الدستوري داخل الربملان من خالل هذه 

املباركة املخصصة للدود عن القضية األوىل للمغرب واملغاربة 
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قضية الصحراء املغربية العزيزة وما يرتبط ا من : كافة

  .تطورات 

  السيد الرئيس،

هذه جلسة نعتربها الرد الواضح، املباشر، املقنع لكل    

من سولت له نفسه أن يزايد على احلقوق املشروعة للمغرب 

رابية ويبعث فيها برسالة قوية لكل من يهمه األمر يف وحدته الت

  :تتلخص فيما يلي

 إن املغاربة كلمة واحدة وصف موحد مستعد أوال،

للتضحية بكل قوة، بكل قطرة دم تسيل يف عروقهم ألجل 

  .صون سيادم واحلفاظ على كل شرب شرب من ترام الوطن

 إن املغرب الدميقراطي واملنفتح املتطلع إىل األفضل

دائما حتمل الكثري وقدم من التضحيات السيل الوفري وبادر إىل 

خطوة تارخيية وجريئة وإرادية إىل تقدمي احلل األمثل واملتماشي 

مع متطلبات احلل السياسي النهائي واملتفاوض بشأنه الذي 

ينادي به املنتظم الدويل أي مشروع احلكم الذايت يف إطار 

  .السيادة الوطنية

إلحراج الذي وضع فيه تقدمي هذا إننا إذ نعي ا

املشروع أعداء وخصوم احلقيقة والشرعية فإننا نؤكد دعمنا 

هلذا املشروع املثايل واملتكامل وندعو احلكومة املغربية السيما 

الدبلوماسية الوطنية إىل تكثيف اجلهود وبدل املزيد باجتاه 

  .حشد الدعم واملناصرة هلذا املشروع الوطين

لوماسية املغربية يف موقفها املنخرط يف إننا ندعم الدب

مسلسل املفاوضات حبسن نية مع أطراف الرتاع وحتت 

إشراف هيأة األمم املتحدة، هذا وإن كنا نعي كل الوعي أن 

خصوم الوحدة الترابية يتربصون لالنقضاض على روح 

املفاوضات وما حتمله يف طياا من إمكانية التقدم يف اجتاه إاء 

  .فتعلاملشكل امل

إننا نرى يف مشروع احلكم الذايت يف إطار السيادة 

الوطنية الذي بادر بتقدميه املغرب بشكل إرادي ومسؤول اية 

مرحلة وبداية أخرى؛ اية مرحلة اتسمت أساسا بعرقلة 

خصوم املغرب لكل مساعي السالم األممية كما اتسعت يف 

يخ واقتنع آخر املطاف بانسداد األفق أمام حلول أثبت التار

املنتظم الدويل بعدم واقعية تفعيلها وبداية مرحلة ألن اجلمود 

كسر واألفق انفتح واتسع باخلطورة اجلبارة اليت خطاها 

املغرب وتفاعل معها املنتظم الدويل املتمثلة يف تقدمي إطار جاد 

بناء حلل سياسي نراه األوحد واألمثل لتجاوز وضع اجلمود 

  . واالزدهار الوطين واإلقليميوالتأسيس ملرحلة البناء

إننا وكيفما كان احلال البد أن حنافظ على أربع 

  :مسارات متوازنة ومتوازية

 صيانة وتقوية اجلبهة الوطنية وتعبئة كل قواها أوال،

احلية على رأسها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية 

فة واتمع املدين واإلعالم بكل أنواعه ورجاالت الفن والثقا

  .والقوى األخرى

 استمرار املغرب يف جه املنفتح واملتعاون والبناء ثانيا،

  .يف التعاون مع املنتظم الدويل والسيما هيأة األمم املتحدة

، تعزيز ومتثيل القدرات الوطنية الدفاعية بتمكني ثالثا

القوات املسلحة امللكية وباقي القوات من كل اإلمكانيات 

ية مع التأكيد على أننا كلنا مستعدون املادية منها واملعنو

  .للتضحيات يف سبيل ذلك

، ندعو احلكومة لالستعداد لكل االحتماالت رابعا

اليت قد تفرضها الظروف وإن اقتضى األمر الذهاب إىل أبعد 

احلدود وذلك بتفعيل حق املغرب يف مطاردة كل من ينتهك 

  .ترابه الوطين

  السيد الرئيس،

  راء،السيدات والسادة الوز

  السيدات والسادة املستشارون،

باسم فريق االحتاد الدستوري أدعو القوى احلية 

بالبالد إىل الشجب والتنديد بالتحركات املشبوهة واملناورات 
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التدليسية اليت يقوم ا خصوم وحدتنا الترابية هذه األيام خبرق 

كل األعراف واملواثيق الدولية وبنود االتفاق الذي مت حتت 

األمم املتحدة املتعلق بوقف إطالق النار الذي ينص على رعاية 

إحداث منطقة عازلة مرتوعة السالح حتت مراقبة هيأة األمم 

املتحدة، حبيث تعتزم اجلماعة االنفصالية يف خطوة استفزازية 

  ".تيفارييت"تنظيم مؤمترها الزائف مبنطقة 

  السيد الرئيس،

هذا اخلرق السافر إننا إذ نثري انتباه املنتظم الدويل إىل 

وهذه املناورات االستفزازية ندعوه بإحلاح أن يتدخل للحفاظ 

على الشرعية وسري مسار السالم احلقيقي املتمثل يف 

املفاوضات حول احلل السياسي النهائي واملتفق عليه، كما 

يب بالسيد األمني العام أن يقف على هذه اخلروقات 

ام الذي تتهيأ فيه اجلولة ويأخذها بعني االعتبار يف اجلو الع

الثالثة املقبلة من املفاوضات وتقريره الدويل الذي يقدمه 

  .خبصوص تطورات القضية أمام املنظمة الدولية

  سيدي الرئيس،

إننا ندعو اجلارة اجلزائر إىل حتكيم العقل واملنطق 

واستحضار رصيد نضال وكفاح الشعبني الشقيقني املغريب 

وتغليب املصاحل املشتركة للبلدين واجلزائري ضد املستعمر 

وطموحهما يف بناء مغرب عريب قوي متحد ومنسجم تتالءم 

فيه وتتالحم من خالله شعوب املنطقة يف نظرا التنموية 

  . وتطلعاا ملستقبل مشرق ومزدهر 

الزمالء األعزاء بكثري من احلسرة ال يسعنا إال أن نقف 

ري قيادة وشعبا وقفة حزن وأسى وتضامن مع الشعب اجلزائ

جراء األحداث اإلرهابية املؤسفة اليت شهدا باألمس العاصمة 

اجلزائر واليت أراقت دماء العشرات الشهداء منددا بكل  

مظاهر ومعامل اإلرهاب العمياء ومطالبا بالتعاون وتكثيف 

التنسيق من أجل استئصال هذا الداء الذي بات يهدد مستقبل 

  .طقة بأكملهاواستقرار وأمن وشعوب املن

 أود أن أعرب جمددا عن دعمنا الالمشروط لدبلوماسيتنا ختاما

واستعدادنا الكامل كممثلني هلدا الشعب املناضل للوقوف 

وراء عاهل البالد امللك حممد السادس نصره اهللا وأيده يف كل 

خطوة خيطوها جاللته، والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل 

  . وبركاته

  :السيد الرئيس

ا السيد النائب احملترم وأرجو من السيدات شكر

والسادة املستشارين والنواب أن يكرموا املتدخلني باإلنصات 

  .إليهم وعدم التشويش على املتدخلني، شكرا

الكلمة اآلن للمستشار السيد عبد اللطيف أوعمو 

باسم فريق حتالف القوى التقدمية الدميقراطية مبجلس النواب 

اكي مبجلس املستشارين، فليتفضل وفريق التحالف االشتر

  . مشكورا

  :   عبد اللطيف أو عموداملستشار السي

  السيدان الرئيسان،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة الربملانيني،

امسحوا يل باسم فريقي التحالف اإلشتراكي وحتالف 

 أفضي ببعض الكلمات يف هذه اللحظة نالقوى الدميقراطية أ

كبرية اليت تعرب يف مغزاها عن استمرار للتعبئة الدائمة الوطنية ال

واملتواصلة للشعب املغريب من خالل ممثليه ومن خالل احلكومة 

ومنظماته يف مسار طويل، وحدوي لتحقيق التحام الوحدة 

الترابية و حتقيق املزيد من االستقالل والنماء وتعزيز بناء الدولة 

اجتماع غرفيت الربملان للتعبري من املغربية الدميقراطية احلديثة،  ف

جديد على أن الشعب املغريب شعب السالم وعلى أنه ملتزم 

دوليا بتحقيق ما يصبو إليه من بناء وحدة املغرب العريب ومن 

الدفاع عن كرامة اإلنسان ومن فتح حوار بناء وخالق 

احتضنته بعد صراع مرير هيآت اتمع الدويل وتفهمت يف 

لة املغرب عرب التاريخ منذ زمان، فكان من األخري عمق رسا
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الطبيعي دائما أن نبقى رافضني لتزوير التاريخ وأن نبقى وافني 

" تيفارييت"ملبادئ السلم والسالم، فمؤمتر أو ما يسمى مؤمتر 

للبوليساريو ليس هو يف حد ذاته الذي يزعجنا، الذي يزعجنا 

كعضو هو من بقي يتردد ويشك يف نوايا املغرب وأهدافه 

فاعل يف اتمع الدويل، أما البوليساريو فمنذ الوهلة األوىل مل 

مث تطورت " طانطان"تكن إال حركة غاضبة انطلقت أصال من 

إىل مظهر حلركة التحرر يف ظروف نعرفها مجيعا مث حتولت 

بشكل شرس إىل حركة االرتزاق حاملة للسالح وأخريا 

ننا أو من هم انتهت يف مرحلة تسخري نفسها كذراع إلخوا

مسؤولني على النظام اجلزائري، هذا الذراع الذي يتفتت يوما 

عن يوم فأصبح يف هاته اللحظة مطالب بتقدمي احلساب وتقدمي 

" تندوف"احلصيلة عن املأساة اليت حصدها وزرعها يف قلب 

وما وصلت إليه  مأساة  احملتجزين هناك وأوضاعهم 

الدويل عن املساعدات، االجتماعية، احملاسبة أمام اتمع 

احملاسبة عن الكذب، املساءلة عما حققه من نكسات حىت 

على اتمع الدويل، فاحلقائق احمللية واحلقائق الدولية أصبحت 

تعترب هذا الكيان أو هذا الفصيل ما هو إال فصيل  اآلن

متعصب فاقد لكل الشرعية الدولية، فلماذا ال يعقد مؤمتره يف 

 ي هو حمدد أصال يف قوانينه األساسية؟ ماأكتوبر املاضي الذ

هي يا ترى أسباب عجزه أو فشله يف مل مشله يف شهر أكتوبر؟ 

إا واضحة، العزلة املطلقة واملقاطعة، خط الشهيد الذي أصبح 

يتفهم بشكل سريع األهداف واملزايا ملخطط احلكم الذايت 

يف قاطع هذا املسلسل، القبائل املنتمية واملتواجدة بعضها 

اليت قاطعت كذلك " يكوت"وباخلصوص قبيلة " تندوف"

تزايد الغاضبني يف صفوف هذا الفصيل الباقي ليظهر بعد هذه 

اهلزمية وهذا التشتت اآلن ليختار موقعا له خصوصياته شرعيا 

الذي يعترب من الناحية الدولية معزول " تيفارييت"وهو موقع 

ا ومكانا وتارخيا وخيضع ألحكام القانون الدويل فموقعا وتارخي

 اقتراب موعد احللقة أو اجلولة الثالثة من املفاوضات، إا يف

كد من جديد الفشل الذي الواقع كلها تعابري ما هي إال لتؤ

حققه هذا الفصيل املدعو البوليساريو، فلذلك ال يسعنا باسم 

فريقي إال أن أضم صويت إىل كل ما قيل  يف هذه املنصة، 

قوم به هذه اجلماعة اآلن هو خرق لنؤكد على أن ما ت

للشرعية الدولية يف الصميم،  هو اعتداء من جديد على سالمة 

املغرب وعلى سيادته، هو انتهاك حلرمة اتمع الدويل، فال 

ميكننا إال أن نصرخ بشدة وباستنكار وندعو املنظمات الدولية 

 وعلى رأسها جملس األمن إىل التصدي حلماية املواثيق الدولية

  .ومحاية كل مكتسباا

أما فيما يتعلق مبخطط احلكم الذايت فإنه أصبح مكسبا 

احتضنه اتمع الدويل بكامله ويزداد احتضانا كل يوم 

ويندرج ضمن خمطط سلمي يعززه كل القوى يف العامل، فال 

يسعنا ذه املناسبة إال أن نعتز ونؤكد على أن املغرب يف بيته، 

ادته ميارسها كاملة ولن ختيفنا بالفعل يف أرضه، يف يف عقر سي

كل التهديدات اليت تلوح من هنا أو هناك بالرجوع إىل محل 

السالح، وحنن نعلم بكل وضوح بأن البوليساريو مل يعد هلم 

مقاومني، مل تعد له أجندة الرجوع إىل السالح وبالتايل فإن 

املسألة ما هي إال لعبة لربيق إعالمي من أجل حتريك بعض 

معيات باخلصوص يف إسبانيا من أجل البحث عن موقع اجل

للشرعية وبالتايل فهو موقف أو اعتداء استفزازي بشكل 

  .واضح فال يسعنا إال أن نندد به

بد كذلك أن أؤكد أن الربملان املغريب وأخريا ال

بغرفتيه جيتمعان يف هذه اللحظة، ال بد أن يعرف مبغزى هدا 

ده منها بتحرير كتاب إىل االجتماع وأن يصيغ ويبلور مقص

األمني العام لألمم املتحدة لإلعالن عن موقفه من هذا املخطط 

الذي فيه مساس بأحكام املواثيق الدولية واالعتداء على 

بد كذلك أن ندعو إىل املزيد وهذا اللي  والالسيادة املغربية،

تيهمنا واالستمرار يف هذه التعبئة، استمرار إاء شوط حتقيق 

 الترابية ال من حيث اجلغرافية فقط ولكن من حيث الوحدة
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إعطائها معاين حتقيق الوحدة بثورة للتنمية وبالرخاء، فاحلكومة 

عليها أن تعمل من أجل املزيد من التعبئة والربملان عليه كذلك 

أن يفعل كل طاقاته داخليا وخارجيا لتعزيز اجلبهة الداخلية 

ىل الدرجة اليت يصبو اليت بتعزيزها ميكن  للمغرب أن يصل إ

  . إليها يف حتقيق مشروعه الوطين، الدميقراطي، احلداثي وشكرا

  : السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة اآلن للسيد النائب 

احملترم السيد جنيب الوزاين باسم فريق األصالة واملعاصرة 

  . مبجلس النواب، فليتفضل مشكورا 

  :  النائب السيد جنيب الوزاين

   .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيد رئيس جملس النواب، 

  السيد رئيس جملس املستشارين، 

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون، 

  السيدات والسادة النواب، 

  السيدات والسادة املستشارون، 

يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة 

ارخيية اليت جتمع واملعاصرة مبجلس النواب يف هذه اجللسة الت

ى بإمجاع كل الربملان بغرفتيه لتدارس قضية حتظألول مرة 

مكونات الشعب املغريب حكومة وأحزابا ونقابات وجمتمع 

مدين معبئني يف صف واحد وراء قائد األمة والضامن لوحدا 

الترابية صاحب اجلاللة حممد السادس نصره اهللا، ففي الوقت 

ة الثالثة من املفاوضات الزال الذي يتم فيه التحضري للجول

أعداء وحدتنا الترابية يعتمدون أسلوب املناورة دف إفشال 

خيار املفاوضات الذي دعا إليها املنتظم الدويل، هكذا مت 

إليهام الرأي " بتيفارييت"اإلعالن عن انعقاد مؤمتر لالنفصاليني 

 إن ما يسميه البوليساريو »منطقة حمررة«العام مبا يسمونه 

 هي يف احلقيقة منطقة عازلة جمردة من السالح »منطقة حمررة«

وخالية من املنشآت املدنية طبقا ملقتضيات اتفاق وقف إطالق 

،  وهكذا مبوجب هذا االتفاق سحب 1991النار املربم سنة 

املغرب عن طواعية قواته من املنطقة احتراما هلذا االتفاق 

االشتباكات املتضمن لترتيبات تقنية دف إىل تفادي 

  .واملناوشات بني األطراف

أما ما يسمى باملؤمتر فهو جتمع صوري، غري شرعي، 

غري دميقراطي حيث ال ميثل سكان األقاليم الصحراوية وال 

ميثل إال نسبة قليلة من االنفصاليني أنفسهم الذين يعرفون 

تصدعا وأزمة داخلية خانقة، إذن بالنسبة لنا هذا مؤمتر صوري 

غري دميقراطي، فمنظموا هذا املؤمتر اختاروا تبين غري شرعي و

وتنفيذ استراتيجية رمستها اجلزائر اليت ترفض استمرار املغرب 

يف ج اإلصالحات الدميقراطية وتتخوف من انعكاسات 

احلكم الذايت وطنيا وإقليميا، فهذا املؤمتر املزعوم يعترب حتديا 

فاوضات وحتقيق سافرا لدينامية السالم ويهدف إىل إفشال امل

يف استمرار الرتاع املفتعل حبيث أنه حينما وافق " اجلزائر"رغبة 

كحل سلمي رغم حتفظه على " بيكر"املغرب على خمطط 

بعض بنوده طالبت اجلزائر بتقسيم الصحراء مبا يثبت أا طرفا 

يف الرتاع وهلا أطماع يف املنطقة، إن مؤمتر االنفصاليني ينعقد 

 تفرضه الظرفية احلالية لالنفراج وذلك حتت شعار بعيد عما

من خالل احملاوالت اليائسة للتصعيد والتهديد بالعودة إىل 

منطق احلرب، فاهلدف احلقيقي هو التغطية على ما يرتكب من 

 داخل املخيمات وحماولة تربير األوضاع تعاوفظاجتاوزات 

املأساوية للمحتجزين فهذا املؤمتر يأيت يف ظرف يعرف فيه 

ح االنفصايل تراجعا كبريا على مستوى امللتقيات الدولية، الطر

كما يتسم بالفشل الذريع لالنفصاليني يف استغالل ملف 

حقوق اإلنسان ضد املغرب وقد تأكد ذلك من خالل 

فهذا التشنج " جبنيف"االجتماع األممي األخري الذي انعقد 

وقيادة االنفصاليني يلجأ " اجلزائر"الذي نالحظه يف موقف 

باألساس إىل التجاوب والصدى اإلجيايب الذي خلفه مشروع 

احلكم الذايت الذي يهدف إىل إدخال املنطقة داخل فضاء 
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التطور والبناء الدميقراطي ومنطق التكتل، فنظام احلكم الذايت 

يعترب آلية لدعم الدميقراطية وقفزة نوعية على مستوى ممارسة 

قة املغرب العريب احلكم على الصعيد الوطين وعلى صعيد منط

بأكمله، فاملقترح املغريب إذ يهدف إىل معاجلة خملفات احلرب 

الباردة فإنه يعترب مقاربة حديثة وواقعية ملبدأ تقرير املصري الذي 

ال يعين بالضرورة تنظيم االستفتاء، لذا فإننا نقول لكل من 

يتزعم أو يساند الطرح االنفصايل حتت غطاء التضامن والدفاع 

مبدأ تقرير املصري، نقول هلؤالء ما قال هلم جاللة امللك يف عن 

: أفريقية بلشبونة- خطابه األخري للمشاركني يف القمة األورو

إن أخطر التحديات اليت تواجهها أفريقيا يتمثل يف الرتوع إىل "

بلقنة  الكيانات الوطنية ودعم احلركات االنفصالية والكيانات 

"  عامل التكتالت القوية والوازنةالومهية اليت ال مكان هلا يف

انتهى كالم جاللة امللك، هلؤالء جنيبهم بكالم جاللة امللك، 

فإذا كان العامل يف منتصف القرن املاضي خيضع لضرورة 

إيديولوجية تقتضي تأسيس كيانات صغرى يف املاضي فإن 

واقع اليوم يتميز بعوملة ظاهرة اإلرهاب وأن ما حدث باجلزائر 

أن اإلرهاب قادم من الصحراء وأنه حان الوقت أمس يؤكد 

 النظر يف املواقف لضمان ةللوعي خبطورة الوضع وإعاد

استقرار املنطقة، إن من يشجع االنفصاليني  يف احلقيقة يشجع 

  . اإلرهاب ولن حيصد إال العاصفة 

  السيد رئيس جملس النواب، 

  السيد رئيس جملس املستشارين احملترم، 

ألصالة واملعاصرة ندد بكل هذه إننا يف فريق ا

املناورات، يف احلقيقة كل هاد الشي مناورات ونشجب هذا 

التواطؤ املكشوف قصد التشويش على مسار املفاوضات، إننا 

إذ نسجل بارتياح موقف األمني العام لألمم املتحدة الذي 

خرق لالتفاق > أرضا حمررة< يعترب ما يسميه االنفصاليون 

 شأنه أن يؤجج التوتر يف املنطقة، فإننا العسكري وتصرف من

  : ندعو األمم املتحدة إىل 

  فرض احترام مقتضيات  اتفاق وقف إطالق :أوال

  . منطقة عازلة" تيفارييت"النار الذي جعل من 

 احلرص على توفري شروط إجناح املفاوضات :ثانيا

باحلفاظ على مناخ مالئم طبقا لقرار جملس األمن يف 

  . املوضوع

فإذا كان املغرب يسعى بدعم من املنتظم ريا وأخ

الدويل إىل ضمان استقرار املنطقة واحلد من التوترات 

واخلالفات عن طريق احلوار والتشاور فإننا كباقي مكونات 

الشعب املغريب نؤكد تشبثنا خبيار احلكم الذايت كخيار وحيد 

ألرضية التفاوض واحلوار والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل 

  . ركاته وب

  : السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم، الكلمة للسيد النائب 

احملترم حممد طريبش باسم فريق التحالف الوطين مبجلس 

  . املستشارين، فليتفضل مشكورا 

  :  املستشار السيد حممد طريبش

  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان، 

  السيدات والسادة الوزراء، 

  ت والسادة الربملانيون نواب ومستشارين، السيدا

إنه ليوم تارخيي أغر يشهده الربملان املغريب، جيدد فيه 

تشبثه بثوابت األمة ومقدساا وإا لفرصة  عظيمة أتشرف 

فيها باسم فريق التحالف الوطين املكون من مستشاري احلزب 

الوطين الدميقراطي وحزب الشورى واالستقالل ألتناول فيه 

لمة دفاعا عن الوحدة الترابية لبلدنا وباخلصوص الصحراء الك

املغربية ااهدة اليت أثبت سكاا على مر احلقب واألزمان 

تشبثهم مبغربيتهم و هويتهم وبشعارهم اخلالد  الذي طاملا 

  . والنفيسيدافعون عنه بالغايل
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إن الربملان مبجلسيه يسجل اليوم ملحمة أخرى 

ب املغريب املدافع، املستميت  عن تنضاف إىل مالحم  الشع

بلده وقيمه حيث ينظم مرتزقة البوليساريو املدعومني بأعداء 

 دجنرب 16 و14وحدتنا الترابية يف الفترة الفاصلة ما بني 

 وذلك على بعد شهر من 12احلايل ما مسي مبؤمترها رقم 

 يناير املقبل تاريخ جولة جديدة من املفاوضات مع 7موعد 

عاية األمم املتحدة، وقد تبني لنا وللعامل أمجع أن بلدنا حتت ر

بأقاليمنا " تيفارييت"قيامهم ذه املبادرة الدنيئة فوق منطقة 

املسترجعة وهي املنطقة العازلة بني سور الدفاع املغريب 

واحلدود اجلزائرية لتنم عن حقد دفني ومناورة مكشوفة للتأثري 

رتزقة ومن يدور يف على االندحار والفشل ملخططات هؤالء امل

  .فلكهم

  السيدان الرئيسان،

إن مبادرة احلكم الذايت املغربية اجلريئة والشجاعة اليت   

أعلن عنها جاللة امللك حفظه اهللا من ورائه أو من ورائه 

الشعب املغريب قاطبة أربكت حسابات املرتزقة حيث تعترب 

ا هذه اخلطوة اليت أقدموا عليها خرقا سافرا وواضحا وصرحي

يف اتفاق إطالق النار ويناقض اجلهود السياسية املبذولة حلل 

هذا اخلالف املفتعل الذي طال أمده، ففي الوقت الذي تؤكد 

فيه اململكة املغربية متسكها مبسار التسوية السياسية يف إطار 

مبادرة احلكم الذايت يف أقاليمنا اجلنوبية واليت دعا إليها قرار 

 البوليساريو املزعومة ذا التصرف جملس األمن قامت مرتزقة

األحادي الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على هذه املفاوضات 

  .اجلارية لوضع تسوية ائية هلذا الرتاع

إن الديناميكية اليت خلقتها مبادرتنا الشجاعة واليت   

حركت امللف ولقيت قبوال من طرف جل دول العامل من 

مده حيث أثر سلبا أجل وضع حد هلذا الصراع الذي طال أ

على مستقبل شعوب منطقة املغرب العريب اليت أربكت 

حسابات أعداء وحدتنا الترابية، وهنا البد أن ننوه باهودات 

اجلبارة اليت ما فتئ يبذهلا جاللة امللك حفظه اهللا لتسوية هذا 

املشكل حتت السيادة املغربية، كما أننا البد أن نشيد كذلك 

 األول والوفد املرافق له يف لقاءاته األخرية بعمل السيد الوزير

واليت صبت يف اجتاه التعريف بعدالة قضيتنا وقوة " بلشبونة"

  .الطرح املغريب وجديته

ويف األخري ال يسعين السيدان الرئيسان احملترمان إال   

أن أنوه بعمل الربملان مبجلسيه وأن أشيد ذا العمل املشترك 

يل االرتقاء باملؤسسة الربملانية الذي جيب أن يتواصل يف سب

واملشاركة يف القضايا املصريية لألمة مطالبني األمم املتحدة 

وأعضاء جملس األمن وكافة دول العامل بالتدخل العاجل إللغاء 

عقد هذا املؤمتر يف املنطقة العازلة، اللي كما قلت يشكل خرقا 

ية سافرا يف اتفاق وقف إطالق النار ومناقضا جلهود التسو

السياسية هلذا املشكل املفتعل، وبالرغم من كل ما تقوم به 

اجلبهة املزعومة من حتركات وضغوطات وديدات 

ومساومات فإن ذلك ال جيهضنا وال يزحزحنا وال خيوفنا بل 

بالعكس من ذلك ال نزداد إال قوة وصالبة ومتانة مستمدين 

الشعب طاقاتنا وقوتنا من جبهتنا الداخلية القوية والتفاف 

املغريب قاطبة حول ملكه ومبادئه الراسخة القوية وتوحده 

فسقف "األبدي برجاله ونسائه ومؤسساته وصرح دميقراطيته، 

عاش املغرب وعاشت الوحدة " بيتنا حديد وركن بيتنا حجر

الترابية املغربية، عاش امللك حممد السادس فليدم مؤيدا، عاهال 

  .وبركاتهممجدا والسالم عليكم ورمحته تعاىل 

  : السيد الرئيس

شكرا السيد املستشار احملترم، الكلمة اآلن للسيد 

املستشار السيد عابد شكيل باسم فريق العهد لس 

  .املستشارين، فليتفضل مشكورا

  : املستشار السيد عابد شكيل

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أحسن 

  .املرسلني
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  ترم،السيد رئيس جملس النواب احمل

  السيد رئيس جملس املستشارين احملترم،

  السادة الوزراء احملترمون،

  سيدايت وساديت النواب واملستشارين احملترمني،

يشرفين كذلك أن أتناول الكلمة باسم فريق العهد 

مبجلس املستشارين يف إطار هذه اجللسة املشتركة لس 

بية وهي الربملان من أجل تدارس مستجدات قضية وحدتنا الترا

  إلشارة أول مرة جيتمع فيها السان معا هلذا الغرض، وهو 

ما يربهن على األمهية القصوى اليت يشكلها هذا املوضوع 

بالنسبة ملمثلي األمة ولكافة مكونات الشعب املغريب بصفة 

  .عامة

  السيدان الرئيسان،

  إن عزم قيادات الكيان املصطنع تنظيم مؤمتره املقبل 

باألقاليم " تيفارييت" دجنرب احلايل مبنطقة 16و 14ما بني 

اجلنوبية املسترجعة يعترب استفزازا للمغرب وميثل خطوة 

استباقية الغرض منها إفشال اجلولة الثالثة من املفاوضات املقرر 

مطلع يناير املقبل وتعبريا عن تعنت هذا الكيان ورفضه لكل 

حل ائي ودائم هلذا اجلهود اليت يقوم ا املنتظم الدويل إلجياد 

جزءا " تيفارييت"املشكل املفتعل، ويف هذا السياق فنحن نعترب 

ال يتجزأ من الصحراء املغربية املسترجعة وتشكل منطقة عازلة 

بني سور الدفاع املغريب واحلدود اجلزائرية وبذلك فنحن نعترب 

تدخل يف إطار حماوالت " تيفارييت"أن احتفاالت أو مؤمتر 

ستفزاز املغرب وتصعيد التوتر بني البلدين وتشكل جزائرية ال

  . انتهاكا لقرار وقف إطالق النار

  السيد الرئيس،

ذه املناسبة جندد التأكيد مرة أخرى يف فريقنا على 

أن قضية وحدتنا الترابية تعترب أوىل األولويات ألا قضية هوية 

يه ووطنية غري قابلة للتجزئة وحق تارخيي ال ميكن التفريط ف

ومن مت فهي تندرج  يف صلب بناء مغرب وحدوي دميقراطي 

وتنموي، ويف هذا السياق أكد جاللة امللك أن احلكم الذايت 

املوسع املخول لألقاليم اجلنوبية من مغربنا احلبيب يف نطاق 

سيادة اململكة ووحدا الوطنية والترابية يعترب احلل األمثل 

ة، كما تشكل قضية للمشكل املصطنع يف الصحراء املغربي

املغرب املصريية اليت تستدعي مزيدا من التعبئة من أجل 

التوصل إىل حل ائي حيترم سيادة اململكة ووحدة تراا، 

وذه املناسبة جندد العهد وراء النهج امللكي السديد يف معاجلة 

هذا امللف ونسجل التزام احلكومة على مواصلة التعبئة من 

رة امللكية الرامية إىل ختويل أقاليمنا أجل االنتصار للمباد

اجلنوبية نظاما للحكم الذايت يف إطار الوحدة الترابية للمملكة 

وسيادا الوطنية، هذه املبادرة اليت لقيت الترحيب والدعم 

والتجاوب الواسع لدى األقطار الشقيقة والصديقة وداخل 

املنتظم الدويل الذي اعتربها أرضية عمل جادة من أجل 

لتوصل إىل حل ائي هلذه القضية املصطنعة، ويف هذا اإلطار ا

نسجل على سبيل املثال املوقف احلازم للرئيس الفرنسي 

خالل زيارته األخرية لبالدنا والذي عرب " نيكوال ساركوزي"

صراحة عن دعمه وتشجيعه للمبادرة املغربية، فاملغرب كان 

ألمم املتحدة والزال على استعداد دائم ملواصلة العمل مع ا

واألطراف األخرى بغرض التوصل إىل توافق حيترم السيادة 

والوحدة الترابية للمغرب ويقبل به اجلميع وخيدم املصاحل العليا 

ملنطقة املغرب العريب، وتأسيسا على ذلك ما فتئ املغرب يويل 

 من حسن اهتماما متزايدا للعالقات املغاربية ويظهر املزيد

حتاد املغاريب من حالة اجلمود الذي اج اإلالنوايا من أجل إخر

ظل يعرفه منذ سنوات، ويف هذا اإلطار البد من اإلشادة 

بالدبلوماسية املغربية اليت جنحت يف جعل جل دول العامل 

تصرح بأن مشكل الصحراء املغربية ال ميكن حلها بعيدا عن 

إىل احلوار املباشر بني املغرب واجلزائر وأيضا يف إثارة االنتباه 

سوء استعمال املعونات اإلنسانية املقدمة إىل املغاربة احملتجزين 

واستعماهلا من طرف عصابة املرتزقة " تيندوف"يف خميمات 
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كوسيلة لالغتناء غري املشروع وفضح االنتهاكات اخلطرية 

حلقوق اإلنسان اليت مت ارتكاا يف حق املغاربة من طرف 

  .هؤالء جمرمي احلرب

   السيد الرئيس،

إننا يف فريق العهد ومن خالل هذا املنرب نعرب عن    

شجبنا واستنكارنا ملثل هذه املمارسات اليت يقوم ا هذا 

الكيان املصطنع مبباركة ودعم جزائري مفضوح ونطالب 

املنتظم الدويل واألمم املتحدة بفرض احترام املنطقة العازلة 

 وحدتنا وبالوقوف ضد كل االستفزازات اليت يقوم ا أعداء

  .الترابية

  : السيد الرئيس

شكرا للسيد املستشار احملترم، الكلمة اآلن للسيد 

املستشار السيد مبارك السباعي باسم فريق احلركة الدميقراطية 

  .االجتماعية، فليتفضل مشكورا

  : املستشار السيد مبارك السباعي

بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

  .لى آله وصحبه أمجعنيوع

  السيد الرئيس،

  السيدة والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة الربملانيني احملترمني،

أتشرف بتناول الكلمة باسم فريق احلركة الدميقراطية 

االجتماعية يف هذه اجللسة العمومية اخلاصة لقضية الصحراء 

 دل املغربية، وإن حضور ممثلي األمة يف هذا اجلمع املبارك إن

على شيء فإمنا يدل على إمجاع املغاربة القوي ومتسكهم 

بوحدم الترابية وراء القيادة احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك 

  .حممد السادس نصره اهللا وأيده

  السادة الربملانيني،

إننا يف فريق احلركة الدميقراطية االجتماعية كلما 

و الدويل طرح موضوع الصحراء املغربية يف التداول الوطين أ

إال ونكون سباقني للتعبري عن رأينا يف هذا املوضوع الذي يهم 

القضية املركزية األوىل يف بالدنا أال وهي قضية وحدتنا الترابية 

واسترجاع أراضينا املغتصبة مشاال وجنوبا وشرقا وغربا مبا يف 

التابعة هلما " اجلزر"و" سبتة ومليلية"ذلك املدينتني السليبتني 

الدفاع عن وحدتنا الوطنية وسيادتنا على ربوع يف إطار 

مملكتنا الشريفة، وقد أكدنا يف مؤمترنا األخري على أن اقتراح 

صاحب اجلاللة املتعلق باحلكم الذايت يف أقاليمنا اجلنوبية وما 

لقيه من جتاوب كبري من طرف املنتظم الدويل يبقى أقصى 

ذي نعتربه معركة تنازل للمغرب يف إاء هذا املشكل املفتعل ال

غري ذي جدوى تؤخر وحدة املغرب العريب الكبري وما مت 

االتفاق عليه يف استراتيجية احتاد املغرب العريب وتبقى شعوب 

املنطقة تؤدي مثنا كبريا من جراء املعارك الفارغة والتنافس الغري 

  .الشريف

ونغتنم هذه املناسبة مرة أخرى يف أجواء التضامن مع 

اليت متر يف هذه األيام يف " اجلزائر"خاصة دولة دول اجلوار و

ظروف عصيبة وأليمة من جراء اإلرهاب الذي ندينه ونشجبه، 

واألحزاب السياسية ومكونات " اجلزائر"ونطالب احلكام يف 

 عن كل ااتمع املدين إىل أن حيكموا العقل والضمري ويتخلو

حلوار سياسة تدعم بؤر التوتر يف منطقة بعيدة عن أجواء ا

والتفاوض الذي أقرته املشروعية الدولية والضمري العاملي إلجياد 

حل ائي ملشكل الصحراء دون  غالب أو مغلوب ألن اقتراح 

احلكم الذايت ألقاليمنا اجلنوبية كما يؤكد على ذلك جاللة 

امللك حممد السادس يف خطبه هو احلل األجنع يف ظل مغرب 

داد لكل املبادرات البناءة موحد واثق يف حقه ودائم االستع

لتسوية نزاع مفتعل حول صحرائنا التزاما باالحتاد املغاريب 

ووفاء حلسن اجلوار واإلخوة بني دوله اخلمس وصيانة 

  .االستقرار باملنطقة

إننا يف فريق احلركة الدميقراطية االجتماعية نضم 

صوتنا جلميع املتدخلني الربملانيني ونشجب كل مؤمتر أو جتمع 
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     " تيفارييت"ق أراضينا املسترجعة من أي كان سواء يف فو

أو غريها، وكما نطلب من الربملانيني، من غرفة املستشارين 

وغرفة النواب برفع كتاب إىل السيد األمني العام لألمم املتحدة 

  .بكل ما جيري يف أراضينا املسترجعة، وشكرا السيد الرئيس

  : السيد الرئيس

ر احملترم، الكلمة اآلن للسيد شكرا للسيد املستشا

املستشار حممد الفراع باسم اموعة النيابية لتحالف اليسار 

الدميقراطي، فليتفضل، غري موجود؟ إذن أعطي الكلمة 

للمتدخل املوايل السيد أمحد أمخيس باسم جمموعة الكونفدرالية 

  .الدميقراطية للشغل، موجود؟ تفضل السي أمخيس

  :   أمخيساملستشار السيد أمحد 

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

قبل أن أبدأ السيد الرئيس، يف هذه اللحظة اليت جنتمع 

فيها هذا االجتماع التارخيي، انتقلت إىل عفو اهللا ورمحته والدة 

 باسم إخواين يف اموعة ،األخ خليل اهلوير العلمي

الكونفدرالية الدميقراطية للشغل وباسم الطبقة املغربية، أترحم 

لى والدة أخينا داعيا اهللا تبارك وتعاىل أن مين عليها بالرمحة ع

إن هللا "والغفران وعلى األخ العلمي وأهله بالصرب والسلوان، 

  ".وإن إليه راجعون

  السيدان الرئيسان،

  السيد الوزير األول،

  السيدات والسادة الوزراء،

  السيدات والسادة أعضاء الربملان،

  أيها احلضور الكرمي،

باسم مركزيتنا النقابية الكونفدرالية أتشرف 

الدميقراطية للشغل وباسم جمموعتها النيابية وباسم الطبقة 

  .العاملة املغربية، بانية الوطن وصانعة الثروات ومنتجة اخلريات

أتشرف بأن أتناول الكلمة يف هذه اجللسة اخلاصة 

اليت سيكون هلا ما بعدها بال شك، بدءا وذه املناسبة القيمة 

أتوجه بأمسى عبارات التحية والتقدير واإلكبار إىل قواتنا 

املسلحة امللكية املرابطة يف أقاليمنا الصحراوية وعلى رأسها 

قائدها األعلى جاللة امللك حممد السادس حفظه اهللا، تلك 

 عن هذا والذائدةالقوات الساهرة على أمن واستقرار بالدنا 

ارخييا وحضاريا، إننا املغرب األمني أرضا وإنسانا ووجودا ت

يف الكونفيدرالية الدميقراطية للشغل وباسم الطبقة العاملة 

املغربية لنعرب أصدق تعبري عن امتناننا وإكبارنا هلذه القوات 

املسلحة امللكية اليت كانت وستظل مبثابة تلك الصخرة الصماء 

اليت تتكسر عليها كل احملاوالت اليت تستهدف وحدتنا الترابية 

 ومشاال، كما نوجه التحية واإلكبار إىل مواطنينا جنوبا

الصامدين دفاعا عن بالدهم وأرضهم وأقاليمهم الصحراوية، 

ذالك الصمود الذي سيحفظه هلم التاريخ وسيظل حمفورا 

وموشوما يف تارخينا الوطين املغريب، إنه صمود يف وجه التضليل 

 كل والتغليط وحتريف التاريخ وهو صمود أيضا يف وجه وضد

املساومات واالبتزازت اليت تستهدف النيل من صمودهم 

وزعزعة قناعام الراسخة واملتمسكة بالوطن وبوحدته 

  .ووجوده الكلي الذي ال يتجزأ ولن يتجزأ أبدا

إن قواتنا املسلحة ومواطنينا يف تلك األقاليم 

املسترجعة يصنعون اللحظة التارخيية الوطنية على اعتبار أن 

رخيي ومستقبلنا احلضاري مرتبط أقوى االرتباط وجودنا التا

بوحدة ترابنا يف اجلنوب كما يف الشمال الذي البد من أن 

 إدانتنا وشجبنا الشديد للزيارة اليت قام جندد حنن الكونفدراليني

سبتة "ا امللك اإلسباين خوان كارلوس إىل املدينتني املغربيتني 

 السياق التارخيي الذي معتربين أن تلك الزيارة خارج" ومليلية

يسعى فيه اتمع الدويل إىل طي الصفحة السوداء للتاريخ 

االستعماري الذي ضاقت فيه البشرية عذابات لن متحى من 

        الذاكرة اإلنسانية ولن تعاجل جروحها الفاغرة الناغرة 

إال باالمنحاء الكلي لظاهرة االستعمار وإزالتها على وجه 

وة نندد باستمرار احتجاز أبناء وطننا األرض، وبنفس الق
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يف شروط وظروف " تيندوف"الصحراويني يف خميمات 

لإلنسانية وندعو املنتظم الدويل إىل القيام بواجبه إزاء هؤالء 

املواطنني املغاربة احملتجزين الذين يتم التنكيل م أمام الصمت 

الرهيب للمجتمع الدويل مما يطرح سؤال املصداقية وحقوق 

نسان اليت غدت اليوم موضوع احلديث يف  كل ناد ويف اإل

  .كل مناسبة

  السيد الرئيس،

  السيدان الرئيسان،

إنه ملن املؤسف جدا أن الدولة اجلزائرية الزالت تعتمد 

األطروحة الالتارخيية يف جها الرامي إىل متزيق وحدة تراب 

املغرب، إا خارج الزمن الراهن، زمن العوملة القائم على 

التكتل والوحدة ملواجهة حتديات العصر وحقائقه املرعبة، إا 

الزالت حتن إىل ما كان حيكم العامل سياسيا واقتصاديا حلظة 

احلرب الباردة اليت انتهت بانتهاء حلظتها، وباملناسبة السيد 

الرئيس واملناسبة شرط نؤكد دعمنا الالمشروط لالقتراح 

 الصحراوية من احلكم الذايت املغريب املتمثل يف متكني أقاليمنا

وحتت السيادة الوطنية الكاملة، ذلك املقترح الذي تقدمت 

بالدنا كمشروع للحل وكأرضية صلبة وموضوعية ومرتكزة 

على متطلبات اللحظة، إننا نتمىن صادقني أن يشكل املوعد 

املقبل للمفاوضات حلظة يرتقي فيها الوعي، وعي اجلميع لفهم 

ارخيي واالستراتيجي لالقتراح املغريب ألجل واستيعاب العمق الت

وضع حد ائي هلذا الرتاع املفتعل الذي شكل معوقا ذاتيا 

وموضوعيا حال حىت اليوم دون توظيف كل اإلمكانيات 

االقتصادية والبشرية والطبيعية والتجارية دف توفري كل 

الشروط وكل الظروف للنهوض بالتنمية االقتصادية 

ثقافية اليت ستمكننا مجيعا من االستجابة واالجتماعية وال

  .حلاجيات جمتمع املغرب العريب الضرورية 

  السيدان الرئيسان،

  السادة الوزراء،

  السيدات والسادة الربملانيني،

حنن أمام امتحان جديد، فهناك مناورات خصوم 

وحدتنا الترابية من جهة وهناك من جهة ثانية املخططات 

اجلديدة اليت تتقاطع مع األوىل بوعي الصهيونية واالستعمارية 

أو بدونه، وهي خمططات تستهدف كل األوطان وكل 

اتمعات خاصة يف الوطن العريب واإلفريقي قصد إحكام 

السيطرة على هذه الدول وهذه اتمعات دف التحكم يف 

توجهاا السياسية واالقتصادية مما يفقدها كثريا من مقومات 

يف القرار الوطين وأيضا دف التصرف االستقالل والتحكم 

يف مدخراا وثرواا الوطنية عرب توطيد هذا االستعمار اجلديد 

بآلياته ووسائله اجلديدة، وهو خمطط ال شك أنه بدأ الشروع 

يف تنفيذه منذ عقود بل إنه قطع أشواطا هامة يف التنفيذ  

ية ساعده يف ذلك التطبيع مع أعداء أمتنا العربية واإلسالم

واإلنسانية  وكذا االنبطاح واالستسالم أمام إرادة القادة اجلدد 

  :لالستعمار اجلديد، كل هذا جيعلنا أمام خيارين ال ثالث هلما 

العمل بوعي راق على إزالة كل : اخليار األول  

أسباب التوتر يف منطقة املغرب العريب يف أفق تشكيل تكتل 

ق االستجابة سياسي، اقتصادي واجتماعي وثقايف يف أف

  .لطموحات شعوب املنطقة يف التقدم والتطور

اإلصرار على نفس النهج الذي يتقاطع : اخليار الثاين

موضوعيا مع إرادة االستعماريني اجلدد وبذلك سيساهم 

  .اجلميع فعليا على بلقنة املنطقة برمتها

  السيدان الرئيسان،

  السادة الوزراء،

  اإلخوة أعضاء الربملان،

كونفدرالية الدميقراطية للشغل نوجه نداء إننا يف ال

صادقا وخملصا إىل الدولة اجلزائرية ندعوها إىل استحضار 

معطيات التاريخ وحقائقه مما حيملها إن هي مست على 

منطق ة املشدودة إىل الوراء، حيث الال حساباا الضيق
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والالوعي والال عقل والال مستقبل، حيملها وجيعلها تتنازل عن 

ا التوسعية واالستعمارية لتفتح مرحلة تارخيية جديدة مقاربته

ومتجددة تدشن لعهد جديد يستجيب حلاجيات الشعوب 

ومنطق التاريخ، ويف نفس االجتاه نوجه نداء آخر للدولة 

االستعمارية ندعوها إىل إحداث قطيعة ائية مع املرحلة 

الفرانكاوية االستعمارية تارخيا وفكرا وذلك عرب إقرارها 

التابعة هلما، ومن ناحيتنا حنن " اجلزر"و" سبتة ومليلية"غربية مب

املغاربة فنحن مدعوون مجيعا دولة وحكومة وأحزابا سياسية 

ونقابات ومجعيات وجمتمعا مدنيا وكل املواطنني مدعوون إىل 

االعتماد على أنفسنا وعلى إمكانياتنا وأن نتوجه حنو املستقبل 

هدف وحدتنا الترابية  ملواجهة كل املخططات اليت تست

  . الوطنية

  :        السيد الرئيس

 دقائق مثل 10السيد املستشار من فضلك، لكم 

الفرقاء أنتم عندكم مخس دقائق فقط يف احلقيقة، واحترموا 

الوقت من فضلكم، السيد املستشار السي حممد الفراع، السي 

أمخيس من فضلك زديت الوقت بزاف أكثر من الفرق اللي 

 نائب ومستشار، إيوا القضية الوطنية كلنا 120 عندهم

متافقني عليها، السيد أمخيس قلنا عطينا الورقة وخنرجوها يف 

احملضر، تفضل السي حممد الفراع تفضل، من فضلكم احترموا 

 متدخل والناس راه غادي ميشيوا يتغداو 17الوقت راه كاين 

يس، وكاينة األسئلة الشفوية، ماشي بغيت نقمعك السي أمخ

بغيتك حتترم الوقت باش نكونوا كلشي يتكلم، واحتارمناكم 

 دقائق أكثر من الفرق األخرى، من 3السي أمخيس اعطيناك 

  .فضلك تفضل السي حممد الفراع

  : املستشار السيد حممد الفراع

   .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان احملترمان، 

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون، 

  أخوايت إخواين النواب احملترمون، 

باسم اموعة النيابية لليسار الدميقراطي يشرفين أن 

آخذ الكلمة يف هذه اجللسة الربملانية التارخيية للتأكيد على 

وحدة الشعب املغريب بكل تياراته السياسية والنقابية وراء 

  . جاللة امللك للدفاع عن الوحدة الترابية الوطنية

وي بتارخيه، قوي حبضارته وقوي قبل إن املغرب ق

كل شيء مبشروعه اتمعي، احلداثي، الدميقراطي الذي يتطلع 

بكل ثقة حنو املستقبل، واقتراحه للحكم الذايت هلذه القضية 

املصطنعة يدخل يف نسق استراتيجي ملستقبل القارة اإلفريقية 

اقة ككل اليت على دوهلا أن تتفرغ لقضايا شعوا احلقيقية التو

إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية واملمارسة الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان بذل إهدار الطاقات واملوارد يف نزاعات 

وصراعات وحركات مترد وانفصال لن تزيد الوضع اإلنساين 

  .واالجتماعي واالقتصادي يف قارتنا إال تأزما وختلفا

م يف إن أصحاب أطروحة االنفصال وكل من ورائه

السر والعلن وجدوا أنفسهم يعاكسون اليوم مسار التاريخ 

زالوا يرددون شعارات ويلهثون وراء ألم ماضويون ال

طموحات جتاوزها التاريخ والزمن املعاصر وال متثل جزءا من 

م بأطروحاوأفكارهم يضعون ممشروع مستقبل القارة، إ 

  ريقية وهم بذلك العراقيل أمام قطار التنمية داخل القارة اإلف

  .ال مستقبل هلم

لقد وضع مقترح املغرب مشروع احلكم الذايت بداية 

النهاية للمشروع االنفصايل الذي يتنكر لكل مقومات التاريخ 

والدم واألرض واجلغرافيا ويتنكر قبل كل شيء لكل مقومات 

املستقبل الواحد ألبناء منطقة املغرب العريب الكبري والقارة 

ذا نعترب أن السلوك االستفزازي النفصاليي اإلفريقية ل

هو عبارة عن صرخة من أدركه املوت ألن " البوليساريو"

موت مشروعهم االنفصايل آت ال ريب فيه آجال أم عاجال 

  .وبإرادة كل املغاربة ووحدم سيكون إن شاء اهللا عاجال
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إننا يف اموعة النيابية لليسار الدميقراطي ندين بشدة 

" البوليساريو"ستفزازي املتكرر ملا يسمى جببهة السلوك اال

نطالب احلكومة املغربية باختاذ كافة اإلجراءات الالزمة قصد 

االستعداد لكل االحتماالت املمكنة مبا فيها االحتمال األكثر 

  .كارثية

نطالب احلكومة بتفعيل إعادة بناء جهاز املغرب 

ت الدولية الدبلوماسي واإلعالمي ليكون يف مستوى التحديا

  .املطروحة على املغرب حاال ومستقبال

نؤكد لألشقاء األفارقة أن مستقبل قارتنا وموقعها 

استراتيجية الدولية بل وحىت مستقبل - على اخلريطة اجليو

اإلنسان اإلفريقي يتوقف على حتقيق التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وترسيخ املمارسة الدميقراطية وحقوق اإلنسان، 

 على غرفة الربملان املغريب إصدار بيان واضح يؤكد على نقترح

  .اإلدانة الشديدة الستفزازات خصوم وحدتنا الترابية

التزام الربملان املغريب بتوفري كافة اإلمكانيات املادية 

واملعنوية الضرورية للحكومة املغربية قصد متكينها من الدفاع 

  .عن الوحدة الترابية

تنظيماته بتحمل كافة نطالب اتمع الدويل و

مسؤولياته  والتدخل لدى من جيب وباخلصوص لدى الفاعلني 

احلقيقيني احملركني لرتعة االنفصال لتجنيد املنطقة كل 

  .االنزالقات احملتملة

ونؤكد يف األخري على أن التعبئة الشاملة جلميع 

املغاربة وراء جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا ضامن 

جل الدفاع عن احلدود احلقة التارخيية للمملكة وحدة البالد أل

املغربية، حتية وطنية صادقة وإكبار لكل شهداء وحدتنا الترابية 

وعاش املغرب موحدا حرا كرميا وقويا والسالم عليكم ورمحة 

  .اهللا

  

  

  : السيد الرئيس

شكرا للسيد املستشار احملترم، أعطي الكلمة للسيد 

وعة االحتاد املغريب للشغل املستشار أمحد بنيس باسم جمم

فليتفضل، غري موجود يف القاعة ؟ إذن أمر إىل متدخل آخر 

وهو السيد النعيمي باسم اموعة النيابية للحزب العمايل 

  . مبجلس النواب

   :النائب السيد أمحد النعيمي

  السيد الرئيس،

  سعادة الوزراء احملترمني،

  سعادة النائبات والنواب احملترمني،

الوحدة الترابية إمجاعا وطنيا بني كافة تشكل   

مكونات األمة املغربية، إن حترير أقاليمنا الصحراوية واخنراط 

الشعب املغريب يف املسرية اخلضراء اليت كانت درسا استثنائيا 

يف تاريخ حركة التحرير الوطنية واعتربت مبثابة تعاقد بني 

التعاقد هو الشعب املغريب واملؤسسة امللكية، هذا االلتزام و

مبثابة إمسنت يقوي متاسك وحدة األمة املغربية، إن املغاربة 

بكل اجتاهام السياسية مقتنعون بأن استقرار املنطقة رهني 

بإجياد حل عادل لقضية الصحراء املغربية، من هذا املنطلق 

 سنة عدم اجلواب على 30حاول املغرب وخالل 

 احلوار والتفاوض االستفزازات حرصا على إميانه العميق بأن

  .والتفاهم هو السبيل الوحيد واملتحضر

   : السيد الرئيس

 يف الصوت اهللا  زيدوا شوياla régieالصوت   

  .خيليك زيد امسح يل السيد النائب احملترم

   :النائب السيد أمحد النعيمي

لقد بادر املغرب منذ مدة إىل إطالق سلسلة من   

ئه الذين أخطأوا واخنرطوا يف احملاوالت اإلجيابية فاعتنق كل أبنا

احلركة االنفصالية املسلحة ضد وطنهم وضل مفتوحا على 
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كل املبادرات األممية إال أن تعنت الطرف األخر عطل 

  .اإلمكانيات لتسوية عادلة

لقد آمن املغرب ومنذ مدة طويلة بأن نزاع الصحراء 

املغربية املفتعل يعطل املشروع الوحدوي التنموي ملنطقة 

رب العريب، هذه األخرية اليت متلك كل إمكانيات التطور املغ

والتقدم بل بإمكاا أن تتحول إىل شريك استراتيجي حقيقي 

  .لالحتاد األورويب أو لباقي التكتالت األخرى

  السيد الرئيس،

اليوم وعوض أن يستوعب خصوم املغرب املبادرة 

 بل امللكية اليت حتظى بإمجاع الشعب املغريب وكافة أحزابه

حظيت بدعم من القوى األساسية يف العامل استمر خصومنا 

يف تناورهم حماولة منهم عرقلة املسلسل التفاوضي الذي 

  .سيشارك فيه املغرب بكل جدية ونزاهة

إن املناورات األخرية للتيارات املتشددة داخل 

هي إال حماوالت يائسة لعرقلة املبادرات  ما" البوليساريو"

 احلزب العمايل مقتنعون بعدالة قضيتنا متشبثون املغربية، إننا يف

بأقاليمنا الصحراوية وجزء ال يتجزأ من التراب املغريب، إن 

املقترح املغريب هو مبثابة خيار مستقبلي على األطراف األخرى 

أن تنخرط إن هي بالفعل متلك رؤيا وحدوية يف إغنائه مادام 

يل املنطقة إىل أنه مفتوحا لكل االجتهادات القادرة على حتو

  .فضاء للتكامل والتعايش

إن مشروع احلكم الذايت حتت السيادة املغربية سيؤهل 

املنطقة وسيجعلها قادرة على التجاوب مع التحديات 

املطروحة ليس فقط على املغرب ولكن عن املنطقة ككل، إننا 

يف احلزب العمايل نوجه رسالة إىل خصوم الوحدة الترابية 

ا املنرب كفى من التعنت الغري ادي، إن ونقول هلم من هذ

اجلرأة والشجاعة والتعاطي مع اإلشكاالت الكربى سيجنب 

منطقتنا الدخول يف متاهات تنعكس علينا وعلى األجيال 

 وليقتنع إخواننا وجرياننا أن هالقادمة فليتحمل اجلميع مسؤوليت

الصحراء مغربية وهي قضيتنا األوىل ولن نفرط ولو يف حبة 

  . ل منها، شكرا، والسالم عليكمرم

  : السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب احملترم والكلمة اآلن لألخ السيد 

املستشار حممد العريب القباج باسم االحتاد العام للشغالني 

  .مبجلس املستشارين

  : املستشار السيد حممد العريب القباج

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان احملترمان،

  السيدات والسادة الوزراء احملترمون،

  أخوايت وإخواين الربملانيني احملترمني،

أتشرف باسم االحتاد العام للشغالني باملغرب وجمموعة 

املستشارين ممثلي املأجورين أن أتناول الكلمة يف هذه اجللسة 

اخلاصة التارخيية لسينا، مرة أخرى تشجب الطبقة الشغيلة 

جلديدة لالنفصاليني الرامية إىل ما يسمى مبؤمتر املؤامرة القدمية ا

مبتآمرين وليس " تيفارييت"العار والذل الذين ينون عقده مبنطقة 

مؤمترين مشبوهني، أشباح وذلك للتشويش على اجلولة الثالثة 

من املفاوضات اليت يتطلع هلا اتمع الدويل لطي امللف النهائي 

  .مللف الصحراء

نذكر مبوقف منظمتنا االحتاد العام نقول ذه املناسبة و

للشغالني باملغرب وكافة الشغيلة املغربية مبوقفنا الراسخ 

والثابت لوحدتنا الترابية، كما ندين باستهتار االنفصاليني 

وتآمر حكام اجلزائر الذين يسعون دائما لتضليل الرأي العام 

الدويل بأطروحتهم اليائسة، نسجل كشغيلة بكل اعتزاز كل 

ود واملبادرات اليت تقوم ا اململكة وعلى رأسها املبادرة اجله

احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك نصره اهللا اهلادفة إىل إقرار 

حكم ذايت بأقاليمنا الصحراوية حتت السيادة املغربية للمزيد 

من االستقرار والنهوض بأقاليمنا املسترجعة، كذلك املبادرة 
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عديد من الدول الصديقة اليت اخنرط فيها كل املغاربة وال

  .والشقيقة اليت ترى فيها استقرار اململكة

إن اتمع الدويل ينتظر بتفاؤل اجلولة الثالثة من 

املفاوضات بني اململكة املغربية وما يسمى بالبوليساريو آملني 

أن يرجع هؤالء إىل الصواب وجتنب منطقة املغرب العريب إىل 

مكن مجيعا كدول مغرب املزيد من التوتر واهلزات حىت نت

عريب بتعاون وتنسيق ملواجهة وحماربة مجيع أشكال اإلرهاب 

اليت تتعرض هلا املنطقة، مرة أخرى ندين ما يتعرض له إخواننا 

يف خميمات اخلزي والعار من اضطهادات وجتويع وتعذيب 

ونطلب من اتمع األممي ومن ذوي النيات احلسنة التدخل 

تجزين احملاصرين وذلك بتمكينهم إلطالق سراح إخواننا احمل

االلتحاق بوطنهم كما عربوا على ذلك يف العديد من 

  .املناسبات

  السيد الرئيس،

نؤكد وال جمال للتأكيد لالنفصاليني وللحكام 

أن املغاربة ال ختيفهم ديدات املستهترين، أي إن اجلزائريني 

 مليون من املغاربة مستعدون للدفاع بكل الوسائل عن 30

كل شرب من أراضيهم وهم جمندون أكثر مما مضى ملزاعم 

االنفصاليني، وأقول لكراكيز احلكام اجلزائريني أن الشعب 

  .املغريب ما كيخافش وأننا هلم باملرصاد

إن انعقاد هذه اجللسة العامة خلري لغرفيت اململكة 

املغربية ورسالة إىل املنتظم الدويل للتأكيد وال جمال للتأكيد 

بية الصحراء وكذلك للرد على مناورات االنفصاليني على مغر

واامام وكذلك إا مناسبة لدعم الدبلوماسية املغربية على 

كل ما قامت به وكل األشياء اليت برهنت وعربت عن مغربية 

الصحراء وكذلك مناسبة لإلشادة بدور القوات املسلحة 

ليمنا اجلنوبية امللكية والدرك امللكي واألمن الوطين الرابطة بأقا

مبا قاموا به ويقومون به للدفاع ومحاية أقاليمنا الصحراوية من 

كل املؤامرات اليت ال ختيفنا، وكذلك مناسبة للترحم على 

الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن الوطن، وأخريا أثين على 

كل ما قيل من قبل إخواين الذين سبقوين وشكرا السيد 

 .الرئيس

  :  السيد الرئيس

شكرا للسيد املستشار احملترم، اآلن الكلمة للسيد 

املستشار احملترم السيد عبد احلميد فاحتي باسم الفدرالية 

  . الدميقراطية للشغل، فليتفضل مشكورا

  : املستشار السيد عبد احلميد فاحتي

   .بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السيدان الرئيسان، 

  السيدات والسادة الوزراء، 

  ة الربملانيني، السيدات والساد

عن الفدرالية الدميقراطية للشغل يسعدين أن أتدخل يف 

جلسة الربملان  هذه واملنعقدة حتت عنوان يشملنا مجيعا 

كمكونات للدولة املغربية بتارخيها وقيمها وآفاقها الواعدة أال 

وهي قضية وحدتنا الترابية، إننا كجزء من املشهد النقايب 

 املغربية مستعدون اليوم أكثر من املغريب وكجزء من الشغيلة

أي وقت مضى أن ندود عن وحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية 

األوىل بكل ما أوتينا من حق وشرعية تارخيية وقانونية ودولية، 

وباعتبارنا جزءا من الشعب املغريب املؤمن واملدافع عن ثوابته 

ادس الوطنية وامللتف حول عاهل البالد جاللة امللك حممد الس

يف الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة يف دائرة حدودها 

احلقة، وإذ نستحضر كل التضحيات اليت قدمها هذا الشعب 

العظيم عرب التاريخ يف دحر الغزاة على خمتلف أشكاهلم دفاعا 

عن الوطن والدولة والكرامة وعزة النفس لنؤكد أن عزميتنا 

 أن تنال منها اليوم يف الدفاع عن حرمة الوطن أقوى من

حسابات صراع النفوذ اليت أكل عليها الدهر وشرب ونفس 

الصراعات على مواقع السلطة يف بعض البالد اليت بقيت رهينة 
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تفكري شوفيين ال يؤمن حبركية التاريخ وال مبصلحة شعوا 

  .نفسها

إن اخلطوة اليت أقدم عليها املغرب واملتمثلة يف إطالق 

كم الذايت وال شيء غري احلكم الذايت جاللة امللك ملبادرة احل

ألقاليمنا اجلنوبية ليس فقط إلجياد خمرج للرتاع املفتعل من قبل 

أعداء وحدتنا الترابية وإمنا كإجراء دميقراطي يكفل اخلصوصية 

االقتصادية واالية ويضمن امليزات الثقافية هلذه اجلهة من 

 من قبل الدول بالدنا، هذه املبادرة اليت لقيت قبوال وترحيبا

املؤثرة يف القرار الدويل ومن طرف األمم املتحدة وبالتحديد 

جملس األمن الذي وصفها باجلدية وذات املصداقية قد أربكت 

حسابات البوليساريو ودولة اجلزائر ومن سار يف ركبهما، 

ومن داخل االرتباك املزدوج بفعل املبادرة املغربية من جهة 

وضاع املأساوية للمحتجزين يف ووعي اتمع الدويل باأل

والتالعب يف املساعدات الغذائية اإلنسانية " تندوف"خميمات 

ورديفتها البوليساريو من أجل حتويل األنظار " اجلزائر"تتحرك 

عن هذه احلقائق من خالل تنظيم ما يسمى مبؤمتر جبهة 

كضغط على اإلرادة الدولية " تيفارييت"البوليساريو يف منطقة 

  من دبلوماسية اجلزائر وذلك يف أفق اجلولة الثالثة من مبباركة

يف األسبوع الثاين من شهر " مااست"املفاوضات املباشرة بـ

  . بالواليات املتحدة2008يناير 

  أيتها السيدات والسادة،

ه توابثإن املغرب القوي أوال بإمجاعه الوطين حول 

يار الوطنية قد عزز هذا املسار بتكريس اخنراطه يف اخل

الدميقراطي من حتقيق املصاحلات اليت يفرضها هذا اخليار ومن 

خالل مواصلة بناء دولة احلق والقانون واملؤسسات، وقوي 

كذلك باحنيازه الدائم إىل الشرعية الدولية ومسامهته يف كل 

اهودات الوطنية والدولية من أجل إقرار السلم يف العامل، 

املغربية املنطقة العازلة " فارييتتي" لذلك فإن ما جيري اليوم يف 

حبكم اتفاق وقف إطالق النار لن يزحزح املغرب عن مواقفه 

التابثة واملشروعة بل بالعكس جيعل األمم املتحدة ومن خالهلا 

وكذلك جملس األمن مطالبني بالسهر على " املينورسو"بعثة 

احترام قرارات الشرعية الدولية وقراءة أيضا هذا املؤمتر 

فزازي جلبهة البوليساريو كمقدمة إلفشال اجلولة الثالثة االست

يف تضاد تام مع إرادة اتمع " مااست"من مفاوضات 

الدويل الساعي إىل إجياد حل سلمي هلذا الرتاع املفتعل، إننا 

" تيفارييت"نعترب قرار عقد جبهة البوليساريو ملؤمترها يف منطقة 

وحتدي صارخ لإلرادة خرقا صرحيا التفاق وقف إطالق النار 

املعرب عنها من طرف القوى الدولية الفاعلة يف القرار الدويل 

ومن طرف املنتظم الدويل وندرك أيضا أن هذا القرار صنع يف 

دهاليز السلطة يف اجلزائر اليت وفرت الدعم اللوجيستيكي 

  .واإلعالمي

إن إصرار اجلزائر على معاكسة منطق التاريخ 

ماضوي لتدبري التناقضات الداخلية على واالران إىل منطق 

حساب شعوب املنطقة فإا بذلك ال تعادي املغرب فقط وإمنا 

تعادي شعبها أيضا يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان والرفاه 

االجتماعي واالقتصادي، لذلك فإن على حكام اجلزائر حتكيم 

العقل واملنطق وتغليب مصلحة الشعوب من أجل بناء املغرب 

يب كإطار لتحقيق التمنية االقتصادية واالجتماعية والتكامل العر

  .االقتصادي

  أيتها السيدات والسادة،

إن املغرب موجود يف أقاليمه اجلنوبية يبنيها حجرا 

حجرا يف جماالت االقتصاد والتنمية والدميقراطية وحقوق 

اإلنسان وجنح يف خلق االستقرار والتناغم بني كل جهات 

قدمي مزيد من التضحيات سواء من أجل الوطن ومستعد لت

البناء أو من أجل الدفاع عن قدسية القضية يف وجدان كل 

املغاربة ضد كل احملاوالت السلمية أو غري السلمية اليت 

يشهرها أعداء الوحدة الترابية، ويف هذا السياق فإن املغرب 

سيظل مادا يده إىل اتمع الدويل وقد عرب بامللموس عن 
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ته من خالل مبادرة احلكم الذايت اليت أصبحت صدق إراد

  .قاعدة للمفاوضات

  السيدات والسادة،

إن الشغيلة املغربية اليت بصمت التاريخ الوطين 

بتضحياا اجلسام سواء من أجل االستقالل أو الدفاع عن 

الوحدة الترابية ومن أجل بناء الدولة احلديثة، دولة احلق 

قدمة املدافعني عن قضيتنا والقانون واملؤسسات ستظل يف م

الوطنية بكل الصيغ اليت حتفظ للوطن عزته وكرامته إىل جانب 

كل القوى احلياد لبالدنا ويف صلب اإلرادة املوحدة للشعب 

املغريب للذود عن كل شرب من بالدنا مهما كلف ذلك من 

  .تضحيات، والسالم عليكم 

  : السيد الرئيس

رم، وأعطي الكلمة شكرا جزيال للسيد املستشار احملت  

اآلن آلخر متدخل السيد املستشار احملترم السيد جامع املعتصم 

  .من االحتاد الوطين للشغل باملغرب، فليتفضل مشكورا

  : السيد جامع املعتصم املستشار

احلمد هللا وكفى وسالم على عباده  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .الذين اصطفى

  السيدان الرئيسان احملترمان،

   والسادة الوزراء احملترمون،السيدات

  إخواين، أخوايت النواب واملستشارون احملترمون،

يسعدين أن أتدخل باسم نقابة االحتاد الوطين للشغل 

باملغرب ألساهم مع إخواين وأخوايت داخل هذا الس يف 

التضامن ويف هذه اجللسة املباركة اليت جنتمع فيها حول قضية 

بة منذ بداية االستقالل إىل وطنية شكلت إمجاع كل املغار

اليوم وبل تاريخ املغريب يشهد دائما بأن املغاربة جيمعون على 

كل القضايا الوحدوية، طبعا أتدخل ألعلن باسم االحتاد 

الوطين للشغل باملغرب اخنراطنا يف املبادرة امللكية السامية 

الرامية إىل متتيع هذه األقاليم اجلنوبية باحلكم الذايت، ومن 

هلا أيضا نعرب على أن الشغيلة املغربية منخرطة يف هذه خال

املبادرة  ومصرة على أن يتم تفعيل هذه املبادرة إىل أبعد 

  .احلدود

إن وحدتنا الترابية ليست مكسبا هينا، هي مكسب   

ناتج عن تضحيات كافة املغاربة وخصوصا املأجورين الذين 

املشاركة يسامهون باستمرار يف إمكانيات سواء ومن خالل 

املباشرة أو من خالل املشاركة الغري املباشرة عن طريق متويل 

ميزانية الدولة يف إطار توفري اإلمكانيات الالزمة لتحقيق التنمية 

  .داخل هذه األقاليم 

طبعا، هذا االخنراط يف املبادرة اليت حتدثنا عنها تؤكد   

عال، أن املغرب كلما مسك بزمام املبادرة كلما كان مؤثرا وفا

ملا اختذ املغرب قرار املسرية اخلضراء قد مسك بزمام املبادرة 

وأحرج االستعمار ومتكن من حتقيق التحرير، اليوم حينما أقدم 

املغرب مرة أخرى على مسك زمام املبادرة وإعالن هذه 

  .املبادرة مرة أخرى جيدد االنتصار ويتحقق االنتصار 

تفاعل هذا حنن ما نطالب به اليوم احلكومة هو أن 

االنتصار على أرض الواقع، ال ينبغي أن ننتظر إىل أن يتفق معنا 

اجلميع حول إجراءات وإشكاالت تدبري وترتيل هذه املبادرة،  

ينبغي أن ننتقل إىل تفعيلها على أرض الواقع ، أبناء املغرب، 

أبناء الصحراء املغاربة هم أغلبيتهم حاضرة يف الصحراء، 

يعملوا على ترتيل هذا املبدأ، مبدأ ميكنهم من اليوم أن 

       االستقالل الذايت هلذه األقاليم يف إطار السيادة املغربية 

وال ينبغي أن ننتظر إىل أن يقع معنا التفويض من املنتظم 

الدويل، املغرب دائما حيتل الشرعية الدولية، دائما ملتزم 

ذه بالتزاماته الدولية ولكن موضوع ترتيل احلكم الذايت ه

مبادرة وطنية ينبغي أن نعمل على أجرأا، ونقترح يف هذا 

  :االجتاه إىل ترتيل هذا على ثالث خطوط متوازية

هو تعميق اخليار الدميقراطي يف ترتيل : اخلط األول

هذا اخليار، حنن طبعا هذه املبادرة ال ميكن أن يكتب هلا 
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 يوفر النجاح إال إذا مورست يف إطار  اخليار الدميقراطي الذي

اإلمكانية ملشاركة أبناء الصحراء يف العمل ويف تدبري شؤون 

املنطقة اليت يعيشون فيها، هذا اخليار الدميقراطي الذي ينبغي 

أن نفعله يف املناطق الصحراوية وينبغي أن نفعله يف كل التراب 

الوطين واحلكومة مسؤولة عن توفري كل اإلمكانيات وكل من 

  .الزمة لتحقيق ذلكالتشريعات والتنظيمات ال

 لترسيخ أيضا هذه املبادرة وحتقيق املستوى الثاين

 ذه عالنجاح هلا ال بد من خيار تنموي حقيقي لالرتفا

األقاليم إىل مستوى بقية األقاليم املغربية على مستوى حتقيق 

تنمية مستدامة يستفيد منها أبناء هذه األقاليم واملغاربة 

 الرفع من مستوى هذه مستعدون للتضحية باستمرار يف

األقاليم، طبعا يف إطار التضامن اجلماعي بني أبناء املغرب 

مستعدون أن نستمر يف دعم التنمية يف هذه األقاليم وهذه 

  .اجلهات إىل أن تكون يف مستوى بقية األقاليم واجلهات

 هو محاية هذا اخليار املستوى الثالث واخلط الثالث

زمة والدعم الالزم ملؤسسة من خالل توفري اإلمكانيات الال

القوات املسلحة امللكية، ال بد لكل انتصار أن نوفر له محاية 

وهذه احلماية تكون من خالل كما قلت يعين تقوية قدرات 

القوات املسلحة امللكية اليت نتوجه إليها من هذا املنرب بكامل 

التحية والتقدير وأيضا نترحم على شهداء الوحدة الترابية 

بلوا البالء احلسن بأم حافظوا على السيادة املغربية الذين أ

 هذه األراضي واليت ندعو أيضا من خالل هذا املنتظم ىعل

الدويل أن يتحمل مسؤوليته ويف مقدمته األمم املتحدة يف أن 

ترعى شروط االتفاق اليت متت وأن املغرب ليس مستعدا عن 

عن ذلك التنازل عن أي شرب من أرضه وأنه مستعد للدفاع 

بكل ما ميلك، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا لتحقيق هذا 

  .النصر والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  : السيد الرئيس

  .شكرا للسيد املستشار احملترم

 ذا نكون قد حضرات السيدات والسادة احملترمني

استوفينا تدخالت كل اهليآت السياسية و املهنية داخل قبة 

ربملان احملترم، وإذا مسحتم سأتلو عليكم البيان اخلتامي الذي ال

  : سيصدر عن هذه اجللسة التارخيية اليت عقدناها يف يومنا هذا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم،

  بيان صادر عن الربملان املغريب،

 دجنرب 12عقد الربملان املغريب مبجلسيه يوم األربعاء 

ر تطورات قضية  جلسة عمومية مشتركة لدراسة آخ2007

الصحراء املغربية وال سيما بعد قرار ما يسمى جببهة 

البوليساريو بدعم من اجلزائر عقد مؤمترها العام خالل الفترة 

املغربية " تيفارييت" دجنرب اجلاري ببلدة 18 إىل 14املمتدة من 

  :وذه املناسبة يؤكد الربملان املغريب ما يلي 

ناته دعمه املطلق جيدد الربملان املغريب بكل مكو �

وتأييده املتواصل للجهود احملمودة اليت ما فتئ جاللة امللك 

حممد السادس حفظه اهللا يبذهلا إلجياد خمرج ائي للرتاع 

املفتعل حول مغربية األقاليم اجلنوبية، ويعترب أن هذه اجللسة 

 يتجلى فيها جمددا إمجاع الشعب ةاملشتركة تؤكد حلظة تارخيي

رائحه وفئاته وجتنده الدائم للدفاع عن وحدة املغريب بكل ش

 .أراضيه ومواطنيه

إن إقدام مجاعة ما يسمى بالبوليساريو االنفصالية ومن  �

ورائها احلكومة اجلزائرية على عقد مؤمترها العام يف 

الواقعة فوق التراب املغريب اليت انسحبت منها " تيفارييت"

ها دعما التفاق القوات  املسلحة امللكية مؤقتا مبحض اختيار

وقف إطالق النار وتفاديا لتجدد االشتباكات مع أعداء 

وحدتنا الترابية ومن ورائهم اجليش اجلزائري تشكل خطوة 

خطرية ومرفوضة، كما يعترب هذا التصرف الطائش ليس فقط 

حتديا وخرقا سافرا للقانون الدويل وإمنا مسا يبة ومصداقية  

لعة على حقائق امللف وهي هيأة األمم املتحدة نفسها املط

اليوم مطالبة بالتدخل العاجل واختاذ التدابري الضرورية ملنع 
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انعقاد هذا املؤمتر وعدم السماح للجبهة االنفصالية خبلق وضع 

 .شاذ قد يفتح الباب أمام عواقب خطرية

إن هذه اخلطوة الال شرعية ليست وحدها ما يستفزنا  �

قرارات الرعناء جلبهة يف هذه املرحلة التارخيية بل إن ال

البوليساريو ومن ورائها اجلزائر اليت توفر هلا املالذ فوق 

أراضيها وصلت حد تضمني جدول أعمال هذا املؤمتر 

الصوري نقطة تتعلق بدراسة إمكانية العودة إىل ما يسمى يف 

أدبيات االنفصاليني بالكفاح املسلح وذلك للمرة األوىل منذ 

لنار حتت إشراف منظمة األمم إبرام اتفاق وقف إطالق ا

 .1991املتحدة عام 

إن هذا القرار يشكل لوحده نفيا وعرقلة للجهود اليت  �

تبذهلا األمم املتحدة بدعم من القوى الكربى للدخول يف 

مفاوضات حقيقية تنتهي بإجياد حل سياسي عادل وائي هلذا 

الصراع الذي طال أمده خملفا العديد من املآسي اإلنسانية، 

ما أنه ميثل حماولة إلجهاض مسلسل املفاوضات اليت تقرر ك

 .أن جترى جولتها الثالثة يف شهر يناير املقبل

إن مثل هذه التصرفات املتهورة ال تعكس فقط الفشل  �

 الذي منيت به جبهة البوليساريو يف إدارة املرحلة عالذر ي

ذي الراهنة املطبوعة بالتأييد املتنامي ملبادرة احلكم الذايت ال

تقترحه بالدنا حال هلذا الرتاع املفتعل وإمنا تقدم دليال إضافيا 

لتالعبها واستهتارها بأمن واستقرار املنطقة اليت باتت يف جزء 

منها مرتعا لنشاط احلركات اإلرهابية بتواطؤ مكشوف 

 .للقيادات االنفصالية

إن املغرب الواثق من نفسه والقوي مبشروعية وعدالة  �

الداخلية املتراصة هو على أمت االستعداد مواقفه وجببهته 

ملواصلة جهوده السلمية حتت القيادة الرشيدة جلاللة امللك 

للدفاع عن وحدته الترابية ومغربية أقاليمه اجلنوبية ويف نفس 

الوقت يتوفر على ما يكفي من املقومات اليت جتعله يف حالة 

  . تأهب دائم ملواجهة أي طارئ

 املبادرة املغربية بشأن التفاوض لتخويل يعترب الربملان املغريب

منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مبثابة فرصة تارخيية متنح 

إمكانية حقيقية إلاء الصراع حول الصحراء املغربية من 

خالل قدرا على تعزيز وحدة املغرب الترابية والسكانية ومل 

 وطأا شأن العائالت وإاء املأساة اإلنسانية اليت يئن حتت

  ". بتندوف"املواطنون املغاربة احملتجزون يف خميمات العار 

يناشد الربملان املغريب املسؤولني باجلزائر عدم تفويت 

هذه الفرصة والتحلي بالتعقل والتبصر واالحنياز إىل اجلهود 

املبذولة إلاء هذا الصراع مبا يكفل وحدة املغرب العريب 

غاريب قوي ومتضامن له مكانته وحيفظ لشعوبه أملها يف احتاد م

املستحقة يف عامل اليوم املتسم بسيادة التكتالت االقتصادية 

الكربى واندثار الكيانات الصغرى املفتقدة ملقومات احلياة 

  .واالستمرارية

يدعو املنظمات واهليآت الربملانية الدولية ويف طليعتها 

يب والربملان العريب االحتاد الربملاين الدويل واالحتاد  الربملاين العر

االنتقايل واالحتاد الربملاين اإلفريقي وكافة املنظمات الدولية 

املعنية حبقوق اإلنسان إىل إيالء االهتمام الالزم والتتبع الكايف 

الذين تتعرض " تندوف"ألوضاع احملتجزين املغاربة يف 

حقوقهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية لالنتهاك املستمر 

بداء مزيد من الدعم للجهود املغربية الصادقة والرامية وكذا إ

  .إىل وضع حد هلذه املأساة من خالل مبادرة احلكم الذايت

يؤكد الربملان املغريب عن عزمه القوي على مواصلة 

متابعته مللف الوحدة الترابية للمملكة بكل ما يستلزم ذلك من 

ة تعىن بتتبع يقظة دائمة عرب إحداث جلنة برملانية مشتركة دائم

تطورات قضية الصحراء املغربية وخاصة الوضع احلقوقي 

  "تندوف"والسياسي املتدهور يف خميمات 

   1428 ذو احلجة 1وحرر بالرباط يف األربعاء              

  .2007 دجنرب 12املوافق لـ                       

  .الربملان املغريب                              
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تم سأعطي الكلمة يف اخلتام إىل السيد نائب إذا مسح

رئيس جملس املستشارين ليلقي كلمته اخلتامية يف هذه اجللسة 

  .العامة

  : السيد حممد فضيلي نائب رئيس جملس املستشارين

بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد أشرف 

  .املرسلني

  السيد رئيس جملس النواب احملترم،

  سادة الوزراء احملترمون،السيدات وال

  حضرات السيدات والسادة الربملانيون احملترمون،

لقد عكست هذه اجللسة اخلاصة من خالل 

املداخالت اليت تالحقت من خالهلا حمطة رائعة ومضيئة يف 

مسرية اإلمجاع الوطين الذي طبع وسيطبع دوما قضية وحداتنا 

لقيم الوطنية الصادقة الترايب، وإن الربملان املغريب املعبأ دوما با

والداعم للمشروع الوطين الذي يقوده باقتدار جاللة امللك 

حممد السادس نصره اهللا واملتمثل يف مشروع احلكم الذايت 

  ألقاليمنا اجلنوبية ليؤكد جناعة هذا النهج وصدقية هذا االختيار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د اهلادف إىل مل أبناء الشعب الواحد حتت مساء الوطن الواح

املوحد والركوب يف مسرية التنمية الشاملة اليت ستعود باخلري 

على عموم املواطنني، إن أي إجراء حييد عن هذا االجتاه من 

قبيل أعداء الوحدة الترابية ودعاة االنفصال لن يزيدنا إال 

إصرارا بالوحدة الوطنية والترابية اليت هي اخليار الذي البديل 

  .عنه

 أتقدم بالشكر والتقدير إىل جملس ذه املناسبة أود أن

النواب وجملس املستشارين على هذا االنسجام وهذا التنسيق 

  .التام وأشكر اجلميع والسالم عليكم

  :السيد الرئيس

شكرا جزيال للسيدات والسادة املستشارين والنواب 

احملترمني، وذه املناسبة كذلك أود أن أشكر الشكر اجلزيل 

لوزراء الذين حضروا بكثافة معنا كل السيدات والسادة ا

ونتمىن إن شاء اهللا أن يكونوا دائما حاضرين ذه الكثافة ألن 

 فعال يود دائما أن حتضروا كل أنشطته، شكرا جزيال نالربملا

 . ورفعت اجللسةلكم 

  

  
 


