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السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

محضر الجلسة الثالثة بعد الثالثمائة

السيدات والسادة البرلمانيون،
أيها الحضور الكريم،

بطلب من كافة أعضاء ؾبلس النواب ككافة أعضاء
ؾبلس اؼبستشارين تنعقد ىذه الدكرة االستثنائية طبقا ؼبقتضيات

التاريخ :السبت  2صبادل الثانية 1437ق ( 12مارس

2016ـ).

الفصل السادس كالستُت من الدستور ،كيتضمن جدكؿ أعماؽبا
نقطة فريدة ،االستماع إذل تصريح يقدمو السيد رئيس اغبكومة
خبصوص آخر مستجدات القضية الوطنية ،عمال بأحكاـ
الفصل الثامن كالستُت من الدستور ،الكلمة للسيد رئيس

الرئاسة  :السيد راشيد الطاليب العلمي رئيس ؾبلس النواب .
السيد حكيم بنشماس رئيس ؾبلس اؼبستشارين .
التوقيت :ثالث ساعات كطبس دقائق ،ابتداء من الساعة
الرابعة زكاال كالدقيقة الثانية عشر.

اغبكومة احملًتـ ،فليتفضل.

جدول األعمال  :االستماع إذل تصريح السيد رئيس اغبكومة

السيد عبد اإللو ابن كيران ،رئيس الحكومة:

خبصوص آخر مستجدات القضية الوطنية .

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل والصالة والسال م على

السيد المقرئ:

رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن واله .

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم " يا أيها الذين آمنوا اركعوا

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

وجاىدوا في اهلل حق جهاده ىو اجتباكم وما جعل عليكم

السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،

في الدين من حرج ملة أبيكم إبراىيم ىو سماكم المسلمين

نلتقي اليوـ ،طبقا ؼبقتضيات الفصل  68من الدستور،

يف غبظة رمزية ،ذبمع اغبكومة كفبثلي ـبتلف فئات الشعب
اؼبغريب ،لنعرب سوية عن اؼبوقف اؼبغريب من التطورات األخَتة
لقضيتنا الوطنية األكذل إثر الزيارة اليت قاـ هبا مؤخرا األمُت العاـ
لألمم اؼبتحدة إذل اؼبنطقة كما زبللها من تصروبات كتعبَتات

من قبل وفي ىذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا
شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصمو ا
باهلل ىو موالكم فنعم المولى ونعم النصير " صدؽ اهلل موالنا
العظيم.

مست حبقوؽ اؼبغرب كدبشاعر اؼبغاربة ،بل كمست كذلك بصورة
كمصداقية األمم اؼبتح دة ذاهتا ،بفعل االنزياح اػبطَت عن
اختصاصات اؼبنظمة األفبية كالتزاماهتا كتقاليدىا.
فكما ال ىبفى ،قاـ السيد األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة

السيد رئيس راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب،
رئيس الجلسة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

يف الفًتة اؼبمتدة من  04إذل  06مارس اعبارم بزيارة جزئية
للمنطقة مشلت كال من موريتانيا كاعبزائر ،كذلك تفعيال لرغبة
سبق أف أع لن عنها ،هبدؼ إعادة إحياء مسلسل اؼبفاكضات

المرسلين.
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
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بُت أطراؼ النزاع حوؿ الصحراء ،قصد التوصل إذل حل سياسي
عادؿ كدائم كمقبوؿ من لدف ىذه األطراؼ .

كأثناء الزيارة األخَتة للمبعوث الشخصي لألمُت العاـ،
أياـ  23ك 24ك 25فرباير اؼباضي ،عقدنا معو عدة جلسات

ككانت األمانة العامة لألمم اؼبتحدة قد طلبت من
اؼبغرب ربديد تاريخ مالئم للزيارة ،حيث بادر اؼبغرب ،انطالقا
من ركح التعاكف اؿبناء مع اؼبنظمة األفبية ،إذل اقًتاح شهر نوفمرب
 2015كموعد للزيارة كىو ما قبلت بو األمانة العامة ،لتعود

عمؿ ،سبت فيها مناقشة كافة اعبوانب  .كقد عرب باؼبناسبة عن
رغبة السيد األمُت العاـ يف تقدمي تصريح أثناء الزيارة ،الشيء
الذم أثار استغرابنا ،حيث أكدنا ؾبددا على ضركرة التزاـ السيد
األمُت العاـ بالثوابت اؼبتفق عليها كبالدكر اغبيادم لألمم

بعد ذلك الستبعاده بدعول مستجدات مست أجندة األمُت
العاـ.
كقد تفهم اؼبغرب األمر حبسن نية ،كاقًتح موعدا ثانيا

اؼبتحدة ،أم اؼبساعدة على إهباد حل سياسي عادؿ كمقبوؿ مع
مراعاة اؼبقًتح اؼبغريب كسقف ،كذلك كفق قرارات ؾبلس األمن .
إضافة إذل ذلك ،كبعد أف اطلع اؼبغرب على برنامج

للزيارة يف يناير  ،2016كىو االقًتاح الذم لقي ف فس اؼبصَت،
حيث مت القبوؿ بو يف البداية قبل الًتاجع عنو فيما بعد .
بعد ذلك عادت األمانة العامة لتقًتح شهر مارس
 2016موعدا للزيارة ،إال أف التاريخ دل يناسب األجندة اؼبلكية

جولة السيد األمُت العاـ ؽبذين البلدين ،الذم أدرج ضمنو زيارة
بَت غبلو ،البلدة اليت تقع إذل شرؽ اعبدار األمٍت ،قاـ اؼبغرب
باالتصاؿ باألمانة العامة لالستفسار عن دكاعي إدراج البلدة،
كاليت تعد األكذل من نوعها من مسؤكؿ أفبي من ىذا الصنف .

بفعل تزامنو مع كجود صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس
نصره اهلل يف زيارة رظبية خارج اؼبملكة.
كعوض البحث عن تاريخ مناسب للطرفُت ،تشبثت

خاصة كأف بَت غبلو تعترب منطقة عازلة .No man’s land
كىي بلدة تقع شرؽ اعبدار األمٍت اؼبغريب يف اؼبنطقة العازلة اليت
مت االحتفاظ هبا بُت ىذا اغبزاـ األ مٍت كاغبدكد مع اعبزائر ،

األمانة العامة باقًتاحها كقررت القياـ بالزيارة إذل كل من
موريتانيا كاعبزائر ،على أف تتم زيارة اؼبغرب يف تاريخ الحق
سيتم التوافق بشأنو.
كبطبيعة اغباؿ ،دل يسع اؼبغرب إال رفض ىذا التقسيم،

هبدؼ زبفيف حدة التوتر بُت البلدين كذبنب أم ـباطر
للتصعيد كما كاف اغباؿ يف عاـ  ،1976كدل يكن أبدا لتكريس
تقسيم األراضي.
كقد حذر اؼبغرب من أم استغالؿ لزيارة بَت اغبلو من

ألنو من غَت اؼبعقوؿ إرجاء ز يارة اؼبغرب إذل ما بعد شهر أبريل،
تاريخ تقدمي تقرير األمُت العاـ إذل ؾبلس األمن ،مع ما يعنيو
ذلك من تكوين صورة ؾبزأة ستنعكس ال ؿبالة على مضامُت

طرؼ اػبصوـ ،كىو ما التزمت بو األمانة العامة مربزة أف اؽبدؼ
يقتصر على تفقد عناصر اؼبينورسو اؼبتواجدة ىناؾ .إال أنو أثناء
الزيارة ،الحظ اؼبغرب باستغراب أف السيد األمُت العاـ األفبي

التقرير ،فضال عن كوف اؼبغرب بلدا ذا سيادة ال يبكن ألم جهة
كانت أف سبلي عليو إرادهتا .
كرغم ذلك فقد كاكب اؼبغرب اإل عداد للزيارة من
خالؿ اتصاالت مكثفة مع ؿبيط األمُت العاـ بنيو يورؾ كمع

استسلم البتزاز األطراؼ األخرل ،من خالؿ فرض أمر كاقع يف
خرؽ لاللتزامات كالضمانات اؼبقدمة للمغرب ،حيث ظبح
السيد األمُت العاـ األفبي ،لألسف ،بأف يتم استغاللو إلضفاء
مصداقية على اؼبزاعم اؼبغلوطة لألطراؼ األخرل .

مبعوثو الشخصي ركس الذم قاـ ب  6زيارات للمنطقة منذ
أبريل  2015حىت فرباير اؼباضي.

كيف ىذا الصدد ،ينبغي أف نتذكر أنو بعد تنفيذ كقف
إطالؽ النار يف سبتمرب  ،1991دل يتواف اؼبغرب يف كل
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مناسبة ،من لفت انتباه ؾبلس األمن كاألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة
كبعثة اؼبينورسو ،على صبيع اؼبست كيات ،إذل انتهاكات كضعية

« الالجئُت » اليت ارتكبت يف ـبيمات تندكؼ باعبزائر ،ال
سيما قضية االختطافات كاسعة النطاؽ للنساء ،كاليت مشلت

ىذه اؼبنطقة كمنطقة عازلة كإذل خطورة األعماؿ االستفزازية
لألطراؼ األخرل ،حيث ندد اؼبغرب بتكرار ىذه االنتهاكات،
مطالبا األمم اؼبتحدة بتحمل مسؤكلياهتا يف اؼبنطقة الشرقية من
اغبزاـ األمٍت.

أزيد من  150امرأة ككانت حديث الصحافة العاؼبية ،كخاصة
االسبانية منها ،حبكم أف أغلب اؼبختطفات كؾبهوالت اؼبصَت
وبملن اعبنسية االسبانية  .حيث مت احتجازىن يف ـبيمات
تندكؼ أثناء زيارهتن ألسر ىن .كقد أشار اؼبغرب على سبيل

حضرات السيدات والسادة،

اؼبثاؿ ،إذل حالة ثالث نساء صحراكيات ؿبتجزات منذ أكثر من
سنة ،كمت عرض حالتهن على األمم اؼبتحدة ،كخاصة اؼبفوضية
السامية غبقوؽ اإلنساف كؾبلس حقوؽ اإلنساف من طرؼ

لقد أعلن السيد األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة خالؿ اؼبؤسبر
الصحفي الذم عقده يوـ  6مارس اعبارم باعبزائر عن أربعة

عائالهتن ،ككذا من طرؼ اؼبنظمات الدكلية غبقوؽ اإلنساف
كأخرل ال حكومية.
فضال عن ىذا كلو ،أعلن األمُت العاـ عزمو تنظيم مؤسبر
ؼباكبي اؼبساعدات اإلنسانية للمحتجزين يف ـبيمات تندكؼ،

أىداؼ عبولتو باؼبنطقة:
 .1إجراء تقييمو اػباص للوضع اؼبيداين كإحاطة ؾبلس
األمن الدكرل بذلك؛
 .2االطالع على اغبالة اإلنسانية دبخيمات تندكؼ؛

دكف أف يتطرؽ لقضيتُت بالغيت األنبية :
القضية األكذل تتمثل يف ضركرة إجراء إحصاء ؽباتو

الساكنة كالذم دعا إليو السيد األمُت العاـ بنفسو يف العديد من

 .3زيارة اؼبينورسو؛
 .4كربليل الوضع األمٍت عذل األرض .
إال أنو كعكس كل االلتزامات اؼبعلنة ،فإف السيد األمُت

تقاريره كيفرضو القانوف اإلنساين الدكرل كتؤكده صبيع قرارات
ؾبلس األمن منذ .2011
كهبذا اػبصوص ،ذبدر اإلشارة إذل كجود ؿباكالت إلقناع
اؼبفوضية السامية لالجئُت كبرنامج الغذاء العاؼبي إلحداث

العاـ لألمم اؼبتحدة كخالؿ زيارتو إذل بئر غبلو ،زبلى عن اغبياد
كاؼبوضوعية ،ليس فقط من خالؿ التصروبات ،بل كذلك من
خالؿ إشارات رمزية كتعبَت صريح عن تساىل مداف مع كياف
كنبي يفتقد لكل مقومات الدكلة اؼبتعارؼ عليها يف القانوف

بطائق التموين للمحتجزين بذريعة ضماف الشفافية يف توزيع
اؼبساعدات ،يف حُت أنو ؾبرد التفاؼ على ضركرة إحصاء
احملتجزين .كقد حذرنا اؼببعوث الشخصي من إمكانية انزالؽ

الدكرل كمن طرؼ األمم اؼبتحدة نفسها .
لقد ذباكز األمُت العاـ األىداؼ اليت حددىا ؽبذه
الزيارة ،كسبادل إذل درجة استعماؿ لفظة « االحتالؿ » لوصف

األمم اؼبتحدة كراء ىذه اؼبناكرة اؽبادفة إذل إعطاء االنطباع أف
اإلحصاء قد مت ،مع أف إجراء اإلحصاء مطلب استعجارل ينبغي
أف يتم كفق مقتضيات القانوف الدكرل اإلنساين .
أما القضية ا لثانية ،فتهم االختالس اؼبؤكد كاؼبنتظم ،منذ


اسًتجاع اؼبغرب ألقاليمو اعبنوبية ،كىي سابقة يف قاموس األمم
اؼبتحدة يف تناكؽبا ؼبلف الصحراء اؼبغربية ،إذ ال تستند ألم
أساس سياسي أك قانوين ،كيعترب استحضارىا يف ىذه اغبالة
ـبالفا للقانوف الدكرل كلألعراؼ اؼبعموؿ هبا .

أربعة عقود للمساعدات اإلنسانية اؼبوجهة لساكنة اؼبخيمات،
كالذم أكدتو تقارير اؼبفوضية السامية لالجئُت كبرنامج الغذاء

كإمعانا يف االكبياز اؼبفضوح ،تغاضى األمُت العاـ عن
إثارة قضية اػبركقات اؼبكثفة غبقوؽ اإلنساف كحقوؽ
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العاؼبي كمكتب ؿباربة الغش باالرباد األكركيب ،كندد بو اجملتمع
الدكرل كالدكؿ اؼباكبة.

يف اؼبنطقة ،كحلقة كصل كربل بُت بالدنا كبُت إفريقيا ،كيف كقت
يقوم فيو اؼبغرب أكثر فأكثر سياستو األفريقية.

لكل ىذا ،فإف ىذه التجاكزات ىي أبعد ما تكوف عن
ربقيق اؽبدؼ الذم أعلنو السيد األمُت العاـ خالؿ ىذه الزيارة،
كاؼبتمثل يف إحياء اؼبفاكضات قبل بضعة أشهر من انتهاء كاليتو .

إف ىذا اؼبشركع االسًتاتيجي ،الرامي إذل ترسيخ مكانة
اؼبغرب يف اؼبنطقة كيف أفريقيا ،كتقدمي مبوذج تنموم ؼبواطنيو يف
اعبنوب ،كسط ؿبيط إقليمي خارجي يعاين من اؽبشاشة ،أزعج
إذل أبعد اغبدكد خصوـ اؼبغرب ،كبالتارل ال يبكن أف ننتظر أقل

إف ىذا التطاكؿ اػبطَت ليس األكؿ من نوعو ،فقد سبقتو
خركقات يف السنوات األخَتة ،كتح ديدا منذ تعيُت اؼببعوث
األفبي اغبارل ،كما ذبسد ذلك الوقائع التالية :

من ضبلة شرسة ضد بالدنا اليت تتعاظم أنبيتها يوما بعد يوـ .
كخالصة القوؿ ،أنو بعد شهور قليلة من عودة الثقة
بُت اؼبغرب كالسيد األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،يبدك أف اعبانب

حضرات السيدات والسادة

األفبي دل يًتاجع عن اػبطوات اليت شرع يف ربضَتىا منذ تعيُت
مبعوثو الشخصي يف يناير  ،2009كاليت أثارت ردكد فعل قوية
من جانب اؼبغرب ،الذم طالب بضمانات بعدـ اػبركج عن
اإلطار الذم ترظبو قرارات ؾبلس األمن الدكرل لتحركات السيد

ففي 2012حاكؿ التدخل مباشرة يف مفاكضات

صياغة قرارات ؾبلس األمن ،كىو ما اعترب آنذاؾ سابقة
اضطرت اؼبغرب إذل سحب ثقتو منو .
كيف  2013أكعز بفكرة توسيع صالحيات اؼبينورسو.

كيف  2014قاـ بصياغة تقر ير ؾبحف أحدث أزمة

جديدة مع األمانة العامة لألمم اؼبتحدة ،تالىا االتصاؿ اؽباتفي
بُت جاللة اؼبلك كالسيد األمُت العاـ ،مت خاللو االتفاؽ على

األمُت العاـ كمبعوثو يف ملف الصحراء.
إف مؤشرات اإلصرار على اػبضوع لضغوط اػبصوـ
جر اؼبلف إذل مناقشة حلوؿ ال ربفظ الوحدة الًتابية
كؿباكلة ّ

كىا ىي التطورات األخَتة تبُت أف السيد األمُت العاـ
خرؽ االتفاؽ مع جاللة اؼبلك كااللتزاـ دبضموف اؼبكاؼبة اؽباتفية،
كما أضر دببدأ اغبياد الذم ىو جوىر األمم اؼبتحدة ،كمس

كهبذا اػبصوص ،فإنو هبب أف نستحضر العبارات
تضمنها اػبطاب اؼبلكي األخَت دبناسبة ذكرل اؼبسَتة
القوية اليت ّ
اػبضراء ،اؼبؤكدة على عدـ استعداد اؼبغرب تقدمي أم تنازالت

للمغرب ،ستدفع بالدنا إذل ازباذ ما سبليو عليو مصاغبو
اإلسًتاتيجية ،كيف مقدمتها الوحدة الوطنية كالًتابية ،إذ ال شيء
يعلو فوؽ قدسية الوطن  .كإف األ ربعُت سنة اؼباضية لكفيلة بأف
تعطي الدركس ؼبن ىم يف حاجة إليها .

االلتزاـ باؼبعايَت احملددة من طرؼ ؾبلس األمن ،أم تسهيل
مفاكضات بُت األطراؼ للوصوؿ إذل حل متفق عليو ،خاصة
كأف ؾبلس األمن يعًتؼ باجملهودات اعبادة كذات اؼبصداقية
للمغرب متمثلة يف مقًتح اغبكم الذايت .

جديدة بعد مقًتح اغبكم الذايت ،كؾ ذا مضامُت الرسالة اؼبلكية
اؼبوجهة إذل اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة ،كاؼبكاؼبة اؽباتفية بُت
صاحب اعباللة كالسيد باف كي موف اليت تؤكد حرص اؼبغرب
على ضركرة ذبنب اؼبقاربات اؼبنحا زة ،كاػبيارات احملفوفة

كذلك بالقانوف الدكرل يف ىذا اجملاؿ ،كىو ما ستكوف لو تبعات
بالنسبة للموقف اؼبغريب.
كإننا لنستغرب حقا ،كيف أف ىذه التطورات تأيت
مباشرة بعد اؼببادرة اؼبلكية السامية إلطالؽ مسَتة خضراء

باؼبخاطر ،يف التعاطي مع ملف الصحراء اؼبغربية ،كعلى ضركرة
االحتفاظ دبعايَت التفاكض كما مت ربديدىا من طرؼ ؾبلس

جديدة ال تقل قوة عن األكذل ،قوامها اعبهوية اؼبوسعة كاؼبخطط
التنموم الضخم الذم سيجعل األ قاليم اعبنوبية حالة استثنائية
4
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األمن ،كاغبفاظ على اإلطار كاآلليات اغبالية اللبراط منظمة
األمم اؼبتحدة يف ملف الصحراء  .كقد أكد صاحب اعباللة أف

في فمي وفي دمي

« أم ابتعاد عن ىذا النهج سيكوف دبثابة إجهاز على اؼبسلسل
اعبارم ،كيتضمن ـباطر بالنسبة جململ ا لبراط األمم اؼبتحدة يف
ىذا اؼبلف » .
إف األجدر بالسيد األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،أف

ىواك ثار نور ونار

الوطن

شكرا السيد رئيس اغبكومة احملًتـ ،أفتح

باب

اؼبداخالت الكلمة لفريق العدالة كالتنمية .
المستشار السيد نبيل الشيخي  ،رئيس فريق العدالة والتنمية :
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا
محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس مجلس النواب،

كبوؿ ىذا الفضاء إذل فضاء للنقاش ،اغباد يف بعض األحياف،
كالتقييمات الصارمة كذلك ،كلكننا يف مثل الظرؼ اغبارل،
نتحوؿ إذل يد كاحدة ،بإرا دة كاحدة ،كصوت كاحد ،يصدح :
اؼبغرب أكال كأخَتا ،بقيادة ملكنا حفظو اهلل كأيده  .كالسالـ

السيد رئيس مجلس المستشارين،
السادة الوزراء،
السادة النواب والمستشارون المحترمون،
يشرفٍت أف أتناكؿ الكلمة باسم فريقي العدالة كالتنمية
دبجلسي النواب كاؼبستشارين ،كبداية نؤكد على دعمنا للموقف
اغبكومي اغباسم كالصارـ إزاء االنزالؽ اػبطَت للتصريح الذم

عليكم كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو.
النشيد الوطني المغربي
مشرق األنوار

أدذل بو السيد باف كي موف يف ختاـ زيارتق للجزائر ،كاليت كصف
فيها أقاليمنا اعبنوبية احملررة من االستعمار االسباين باحملتلة ،كما
ال يسعنا إال أف نثمن ما جاء يف نص البياف الصادر عن
اغبكومة يوـ الثالثاء  8مارس  ،2016للرد على ىذه

منتدى السؤدد وحماه،
دمت منتداه وحماه

بالروح

الملك

السيد الرئيس:

كقية
كأحزاب سياسية كنقابات كؾبتمع مدين كفعاليات حق
كؾبتمعية ،يقف كقفة جسد كاحد ،حُت يتعلق األمر بالوحدة
الوطنية .لقد ألفنا يف مسعانا النبيل لبناء الديبقراطية اؼبغربية أف

ملء كل جنان

نشهد الدنيا

أن ىنا نحيا
اهلل

من تزاكج بُت ربقيق األمن كاالستقرار ،كترسيخ الديبقراطية
كحقوؽ اإلنساف ،عوض تشجيع الكيانات الونبية كمنطق
التجزمء الذم ال يبكن أف يؤدم إال ؼبزيد من عدـ االستقرار .
كختاما ،أعود للتأكيد بأف اؼبغرب ،مواطنُت كمؤسسات

عشت في األوطان

إخوتي ىيا

للعلى سعيا
بشع ـ ـ ـ ـ ـ ــار

يقدر ـباطر اإلرىاب كعدـ االستقرار اليت ربف باؼبنطقة ،كأف
يعًتؼ كما الدكؿ العظمى بالنموذج الديبقراطي كالفريد الذم
يشكلو اؼبغرب ،كالذم يشكل مثاال وبتدل يف اؼبنطقة ،دبا وبققو

منبت األحرار

لب ـ ــى نداك

للعلى عنوان
ذكرى كل لسان

االستفزازات اؼبرفوضة شكال كمضمونا من طرؼ السيد باف كي
موف ،كالذم يفًتض فيو أف يتصف بأعلى درجات اغبياد

بالجسد

ى ـ ــب فتاك
5

مداوالت مجلس النواب – الدورة االستثنائية (مارس) -2016/03/12
-

كاؼبسؤكلية ،كأف يلتزـ كليا بقرارات ؾبلس األمن كاعبمعية العامة
صاحيب االختصاص األصيل.

ندعو ثانيا إذل إصدار كتاب أبيض يبُت بوضوح
اؼبسار الذم قطعو اؼبلف منذ مطالبة اؼبغرب باسًتجاع الصحراء

كنغتنم ىذه اؼبناسبة كذلك للتنويو باجملهودات اليت
يقوـ هبا رجاؿ كنساء الدبلوماسية اؼبغربية يف أكثر من  80بعثة
دبلوماسية عرب العادل ،للدفاع عن قضيتنا اؼبقدسة كحرمة كطننا
ككحدتو كسالمة أراضيو ،خصوصا ككبن نعلم كنتابع حجم

كباقي الثغور إذل اليوـ ،مع إبراز اعبهة اليت عرقلت االستفتاء
مرتُت سنة  1982كسنة 1992؛
ندعو إذل الرفع من سقف الشركط التفاكضية حوؿ
،1998
اؼبلف ،مثل تنفيذ بركتوكوؿ األمم اؼبتحدة سنة

اؼبعارؾ الشرسة اليت تشنها دبلوماسية جارتنا الشرقية ،اليت تسخر
إمكانيات الشعب اعبزائرم الشقيق لتغذية الكراىية كزرع
االنفصاؿ ،كىي ال تعلم أف الريح اليت تزرعها اليوـ ستحصدىا

كالقاضي بعودة احملتجزين من تيندكؼ إذل أرض الوطن ،كالذم
رفضو الطرؼ اآلخر آنذاؾ ،ككتحصيل حاصل ،إحصاء
احملتجزين كفقا التفاقية جنيف اليت زبَتىم بُت البقاء يف

غدا.
كنود باؼبناسبة أف نؤكد أف على األمم اؼبتحدة أف تعي
الواقع على األرض ،كتبتعد عن اغبلوؿ اؼبزعومة اليت تطبخ يف
القاعات اؼبكيفة كما كصفها اػبطاب اؼبلكي ،كيف ىذا اإلطار

اؼبخيمات كالعودة إذل اؿ كطن ،أك االنتقاؿ إذل بلد ثالث ،فبا
سيفقد اػبصوـ األصل التجارم الذم يستغلونو لتغذية الصراع
من خاللو؛
ندعو رابعا إذل كضع خطة دبلوماسية إفريقية بشراكة

ندعو اغبكومة إذل ما يلي:
على مستول التدابَت االستعجالية ،ندعو أكال السيد
رئيس ؾبلس األمن من أجل اؼبسارعة إذل تصحيح اؼبغالطة

مع حلفائنا إلخراج ىذا الكياف الونبي من االرباد اإلفريقي
كالتهديد بتجميد ىياكلو ،علما أف ثلثي الدكؿ اإلفريقي ة ال
تعًتؼ بالكياف الونبي ،كىو ما ال يوجد يف أم منظمة دكلية

الواردة يف تصريح األمُت العاـ ،كدعوتو إذل التقيد اغبريف بقرارات
ؾبلس األمن كأزيد من  80تقريرا أفبيا دل يتحدث أم منها عن
االحتالؿ اؼبزعوـ؛
ندعو ثانيا إذل اؼببادرة إذل االتصاؿ باألعضاء اػبمسة

ألف طرد ىذا الكياف من اؼبنتظم الدكرل سيشكل ضربة قاظبة لو؛
ندعو خامسا يف إطار ىذه اػبطة اإلفريقية كحىت ال
تفوتنا الفرصة مرة أخرل ،ندعو للتحرؾ بسرعة لتدارؾ ترشيح
أحد حلفاء اؼبغرب على رأس مفوضية اال رباد اإلفريقي ،خاصة

الدائمُت كبقية األعضاء العشرة غَت الدائمُت الستباؽ أم
انزالؽ يف التقرير الذم سيقدمو السيد باف كي موف شهر أبريل
القادـ.

كأف العديد من اؼبؤشرات تدؿ على اعتزاـ بعض خصومنا
الًتشح أك دعم مرشح قريب من أطركحتهم؛
ندعو سادسا إذل دراسة خيارات أكثر صرامة مع

على اؼبستول االسًتاتيجي ،ندعو أكال إذل بناء خطاب
حازـ مع اؽبيئة األفبية ،كتذكَتىا بأسس ىذا اغبوار الذم جاء
للبحث عن حل سياسي متفاكض بشأنو كتقبلو كل األطراؼ،
فكيف نسمح بالعودة إذل اػبيارات السابقة اليت أفشلها خصوـ

اعبارة الشرقية بسب أعماؽبا العدكانية اليت تدخل يف خانة
أعماؿ حرب ضد اؼبغرب ،كمنها سبويل الكياف الونبي،
كاغبمالت الدبلوماسية ضد اؼبغرب ،كاحتضاف قناة فضائية
كإذاعية موجهة ضد اؼبغرب ،كإيواء منظمة مسلحة فوؽ

اؼبغرب؟

أراضيها ،ك تدريب أفرادىا على أعماؿ قتالية ،ككلها يف نظر
القانوف الدكرل أعماؿ حربية عدكانية ضد بلد آخر ىو اؼبغرب؛
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ندعو سابعا إذل تعزيز مشاركة اؼبنتخبُت احملليُت يف
الدفاع عن قضيتنا الوطنية بوصفهم اؼبمثلُت اغبقيقيُت للساكنة؛

كلدينا كذلك صبعيات حقوقية ذات مصداقية ينبغي
االرتقاء بتفعيل أدكارىا يف إطار خطة متكاملة كبعيدة اؼبدل،

ندعو ثامنا إذل مواصلة تنزيل كرش اعبهوية ادل تقدمة،
كسبكُت أقاليمنا اعبنوبية من صالحيات كاسعة يف تدبَت شؤكهنا،
كالتنزيل األمثل للنموذج التنموم ؽبذه األقاليم ،كالذم شكلت
الزيارة اؼبلكية األخَتة دفعة قوية لو يف ىذا اؼبسار من خالؿ

لفضح االنتهاكات اعبسيمة كاليومية غبقوؽ اإلنساف يف ـبيمات
العار بتيندكؼ  .كلدينا كذلك ؾبتمع مدين من أنشط اجملتمعات
على الصعيد العريب كاإلفريقي ،بوجود أزيد من 100.000
صبعية يلزـ االستعانة هبا باؼبستول اؼبطلوب يف مواجهة خطط

حجم اؼبشاريع التنموية الكربل اليت مت إطالقها كبرؾبتها؛
ندعو تاسعا إذل ترسيخ كتعزيز مسار اػبيار الديبقراطي
ببلدنا ،باعتباره الضمانة للمحافظة على التجند الشامل عبميع

اػبصوـ يف اؼبلتقيات الدكلية كغَتىا.
كينبغي أف نعضد ىذه الدبلوماسية اؼبوازية بالوحدكيُت
من أبناء الصحراء كفبثلي ىم اغبقيقُت من اؼبنتخبُت كبالقيادات

مكونات الشعب اؼبغريب ،جملاهبة كل اؼبناكرات اليت يقوـ هبا
خصوـ كحدتنا الًتابية ،كتعترب ؿبطة انتخابات  04شتنرب يف
اطنو
ىذا اإلطار مبوذجا يف ىذا اؼبسار كاليت البرط فيها مو
أقاليمنا اعبنوبية بنسبة مشاركة قاربت  ،%80ضبلت أكثر من

السابقة من العائدين إذل أرض الوطن ،باعتبارىم سالحا فعاال
يف مواجهة دعاة االنفصاؿ اػباضعُت للنظاـ اعبزائرم  .كلدينا
أيضا مراكز دراسات مستقلة ،ككحدات جامعية للبحث يبكن
أف تستفيد منها الدبلوماسية الرظبية يف إعداد اػبطط

داللة كإشارة ػبصوـ كحدتنا الًتابية .
كال يبكن كذلك أف سبر ىذه النازلة اػبطَتة كغَت
اؼبسبوقة ،دكف أف نسائل دبلوماسيتنا احملًتمة من موقع الغَتة

االسًتاتيجية ،للعمل الدبلوماسي على األقل يف شقو اؼبتعلق
بالدبلوماسية اؼبوازية دبا فيها اغبزبية كاؼبدنية كاألكاديبية كالثقافية
ربت إشراؼ كمواكبة اػبارجية اؼبغربية ،كبشراكة مع كل الفاعلُت
م

اؼبعنيُت لضماف تكامل األدكار كفعاليتها .
كإصباال ،نؤكد أنو ال يبكننا أف نستمر يف التعامل مع
قضية نعتربىا قضية كجود ،كليست مسألة حدكد كما كصفها
جاللة اؼبلك يف خطاب  6نونرب  .2014ال يبكننا أف نستمر

على الوطن كمصاغبو اغبيوية ،كمن موقع التقييم البناء الذ
يهدؼ إذل تقويتها كتعزيزىا بشأف كيفية تعاطيها مع قضيتنا
الوطنية ،كدبا يعزز رؤيتها اإلسًتاتيجية الشاملة للتعاطي معها .
كما ال نستثٍت أنفسنا داخل مؤسسة الربؼباف اؼبوقرة،

حيث نعلم بأف لدينا عباف صداقة برؼبانية مع عدد من الربؼبانات
الدكلية ،باإلضافة إذل عدد ـ ف الشعب الربؼبانية اعبهوية كالقارية
كالدكلية ،اليت ننوه بدكرىا الفاعل يف التعريف باؼبغرب كالدفاع

يف التعامل معها بأساليب موظبية بعد كقوع اغبوادث ،كاغباجة
ملحة كمستعجلة إذل بلورة خطة استباقية كاستشرافية على
الصعيد اغبقوقي كاغبزيب ك ا لربؼباين يف كل اؼبواقع اليت أصبحت

عن قضاياه الوطنية  .ككبن نطمح يف فريقي العدالة كالتنمية إذل
أف تضطلع بأدكار أكثر فاعلية يف استباؽ ما وبدث داخل عدد
من اؼبؤسسات الدكلية ،فبا يقتضي العمل اؼبتواصل على تأىيلها
ألداء األدكار اؼبنوطة هبا كتطوير الوظيفة الدبلوماسية على

مهددة ،فيما يتعلق باؼبوقف من ملف كحدتنا الًتابية يف أكركبا
كأمريكا كإفريقيا كبقية العادل  .كنؤكد أننا ننطلق يف ىذه
اؼبقًتحات من رغبتنا يف اؼبسانبة يف بلورة رؤية كاضحة كشاملة،
تساىم يف دعم الدبلوماسية الرظبية للدفاع عن كحدة اؼبغرب

العموـ.

كسالمة أراضيو.
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كيف ىذا اإلطار ،ال بد من العودة أيضا إذل الرسائل
اليت ضبلها اػبطاب اؼبلكي األخَت للمسَتة اػبضراء من مدينة

السيد الرئيس:

العيوف يف  6نونرب  ،2015كخاصة منها عدـ التنازؿ عن
السيادة الوطنية على كامل الًتاب اؼبغريب دبا فيو األقاليم
الصحراكية.
ككذا دعوتق إذل القطيعة مع أسلوب الريع يف أقاليمنا

كالتعادلية.

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للفريق االستقالرل للوحدة

النائب السيد موالي حمدي ولد الرشيد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم،

والصالة والسالم على سيد

المرسلين.

اعبنوبية ،كإشراؾ اؼبنتخبُت احملليُت يف الدفاع عن قضيتنا الوطنية
بوصفهم اؼبمثلُت اغبقيقُت للساكنة ،كقد شكل إلقاء اػبطاب
من العيوف يف حد ذاتو ردا على كل من وباكؿ التشكيك يف

السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس مجلس المستشارين،
السيد رئيس الحكومة،

لشعيب
سيادة اؼبغرب على صحراءه ،كما شكل االستقباؿ ا
الذم خصصتو ساكنة العيوف كمنتخبوىا ،رسالة أخرل مفادىا
أف اؼبمثلُت اغبقيقيُت لساكنة الصحراء قد قرركا مصَتىم كأعلنوا
تشبتهم بوطنهم ،كأف قيادة االنفصاليُت ال سبثل إال نفسها كمن

السادة الوزراء،
السادة النواب والمستشارين،
يسعدين أف أتدخل باسم الفريق االستقالرل للوحدة
كالتعادلية دبجلس النواب كؾبلس اؼبستشارين يف ىذا اليوـ اللي
ىو يوـ نردك فيو كنعربك فيو عن رأينا كردنا على االنزالقات اللي

يتحكم فيها من حكاـ اعبزائر.
كيف اػبتاـ ،قبدد اإلعالف يف فريقي العدالة كالتنم ية
عن ذبندنا الكامل للدفاع عن كحدة الوطن كسالمة أراضيو كراء

ازبذىا األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة يف زيارتو للبَت غبلو جزء من
اؼبملكة ال يتجزأ من أراضيو - ،كالتصروبات ،-طبعا أنا ماين
نتكلم على زيارتو للجزائر ،اعبزاير ىو حر يكد يزكرىا ،كلكن

جاللة اؼبلك نصره اهلل ،كنضع أنفسنا رىن إشارة بالدنا للقياـ
دبا يقتضيو الواجب كانتظارات الدبلوماسية اؼبغربية ،كندعو
باؼبناسبة اؼبواطنُت إذل اؼبشاركة اؼبكثفة يف اؼبسَتة الوطنية يوـ غد
األحد اليت ستك كف حبوؿ اهلل أحسن رد على مثل ىذه

زيارتو ؼبنطقة مغربية ىي ما مقبوؿ يدير فيها تصروبات ،غَت
مقبولو بتاتا ،حنا موقفنا من االنزالؽ دياؿ األمُت العاـ أنا نقًتح
أننا ندخلو اللي باقي اؼبناطق اللي زارىا األمُت العاـ لألمم
اؼبتحدة "البَت غبلو " ندخلوه لألراضي ما لبليوه  ،ىذا األكؿ

االستفزازات كغَتىا.
كمرة أخرل نوجو التحية كالتقدير لرجاؿ كنساء
الدبلوماسية اؼبغربية على ما يقوموف بو من تضحيات ،ككذلك

خصو يدخل.
طبعا ىاذم أراضي مغربية ؿبضة كاألمُت العاـ عارؼ،
كاعبزائر عارفينها ،كالبوليساريو عارفها ،ىادم أراضي مغربية
خاصنا ندخلوىا ،خاصنا صبيع األراضي العازلة اللي ىي أراضي

للقوات اؼبسلحة اؼبلكية كالدرؾ اؼبلكي كاألمن الوطٍت كالقوات
اؼبساعدة ،ككل األجهزة اليت تسهر على ضباية الثغور ربت قيادة
قائدىا األعلى صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس نصره اهلل .
كالسالـ عليكم كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو.

كانت يف حدكد اسبانيا خاصها تدخل ،ىذا ىو ردنا اغبقيقي
على األمُت العاـ ،كخاصنا ىو كأمُت عاـ وبافظ على السلم
كاألماف يف الع ادل بأسره ،شنو طرا لبعثة اؼبينورسو يف الصحراء،
ما طارم كالو ،طبعا األمُت العاـ دار انزالؽ كبَت كالتقرير اللي
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غيجيو يقد يدير بو انزالؽ ثاين ،ؽبذا حنا ما عندنا حىت شي
فايدة يف البعثة دياؿ اؼبينورسو اليوـ تعود عندنا ال فائدة فيو،

الفوضى اللي شجعت يف العراؽ ،كشافوا ما خالك شي بالصة
ما شافوا فيها ،ؽبذا ما يف صاحل ؾبلس األمن كال يف صاحل الدكؿ

ىذا موقفنا اللي نطالبو بو عن الدكلة اغبكومة تتخذ قرار باش
ىاذ اؼبناطق يسًتجعوا ،كبعثة اؼبينورسو إيال كاف األمُت العاـ
االنزالؽ اللي ارتكب ،كالغلط اللي ارتكب ،اؼبينورسو ال عندنا
أنبية يف األقاليم اعبنوبية ،ما عندىا حىت شي أنبية يف األقاليم

أهنا تشجع الفوضى تكوف ،نضع عنو أم قرار يبس بالس يادة
دياؿ اؼبملكة اؼبغربية ىو احنا كبسبوه فوضى ،كما غادم نقبلوه
بتاتا ،إيال بغى األمُت العاـ تكوف الفوضى يف اؼبناطق اعبنوبية،
كيكوف اغبرب كال يسكن شي يف العادل بأسره حنا مستعدين

اعبنوبية.
حنا ىاذ اؼبنطقة طبعا ىادم منطقة مغر بية ال نقاش
فيها قوال كفعال ،كحنا كمنتخبُت ال جهويُت كال كطنيُت لألقاليم

نعدلوىا من أجل كطننا ،كمن أجل بالدنا اغبقيقي ما حنا
مزكرين ،كال ؾباؿ للمزكرين ،حنا خلكنا سبت ياىا كعندنا ثوابتنا
اللي خلقنا فيها  .اعبمعية العامة الصحراكية اللي فيكم ما يعرفها

اعبنوبية ،قضية الصحراء ىي قضية كاضحة بالنسبة لنا ،ىادم
قضية ؽبا سنُت 40 ،سنة دابا من االستقالؿ ،كلكن إيباننا
كاضح كراسخ عن ىذه اؼبنطقة ىي مغربية دائما كتبقى دائما
مغربية  ...أبا كأما ،مستعدين ندافعو عن منطقتنا نرفدك

كفيكم يعرفها ما يعرؼ التاريخ  ،اللي نساكىا الناس  ،ىي اللي
كقعت االتفاؽ دياؿ مدريد ،ككاينة كىي اللي موقعة  ،ما فارض
كقعت،
عليها حد أهنا ّ
توؽع ،كانوا ماىم مغاربة الناس ما توقعّ ،
اتفاؽ د مدريد ،عالش األمُت العاـ اليوـ هبي كيقوؿ أف

السالح إيال كاف خاصنا نرفدك السالح نرفدكه هنزكه ،كما ىزينا
السالح سابقا يف  75أماـ االستعمار االسباين ،كعارفُت
االستعمار االسباين ،من أجل آش؟ من أجل الوحدة الًتابية

الصحراء ىي ؿبتلة؟ طبعا البوليساريو نبا كالدنا ،مغاربة يعٍت
اعبنسية اؼبغربية ما تنزؿ عنهم ،إمارة أمَت اؼبؤمنُت أم مغريب منُت
ما كاف اعبنسية ديالو تبقى جنسية ،إيال بغا يعودك موريتاف كايال

للمملكة اؼبغربية ،كمن أجل البيعة عباللة اؼبلك كصبيع اؼبلوؾ
اؼبغاربة.
طبعا التاريخ راه ال يبكن الواحد ينساه ،التاريخ دائما
ذاكرة عند الناس ،ىاذ اؼبنطقة دافعنا عليها ما نعرفو كاع

بغا يعود يف اعبزائر ىو مغريب ،كىذا خوتنا كأكالد عمنا ،خوتنا
كأكالد عمنا ،كلكن ما يبكن ؽبم األقليات تيسطر على األغلبية،
ىاذم ما كاينة يف العادل بأسره ،ىادك أقلية كطبعا ىادك أقلية
طايشُت ،كاف فيهم الشباب الطايش كتراجع ،كتراجع ،كتراجع،

اؼبغرب ،طبعا ىادم منطقة مغربية ،أنا اللي تراعو فييا مكد
زرت اؼبغرب  75كال  76كال  60منهر خلكت مكد زرت
مدينة من مدف اؼبغرب ،كلكن أنا مغريب كجاىدنا من أجل

ككاين الكثَت مًتاجع ،كغاد م تشوفو كثَت مًتاجع ، ،ىاذك
طايشُت ،طبعا كغلطتهم اعبزائر كاغبرب اغبقيقي مع اعبزائر،
كلكن اعبزائر رغم أف ىي دكلة بًتكلية كدكلة عندىا الغاز كدكلة

الوحدة الًتابية ،كغنبقاك قباىدك ،ؽباذ األمم اؼبتحدة راه ما
زبوفنا ،تصروبات األمُت العاـ ما زبوفنا عالش؟ طبعا حنا يف
بالدنا ككاين يف بالدنا كندافعو عن بالدنا ،كاألمُت العاـ ما يف
صاغبوا يدير الفوضة يف العادل ،ما صاحل اليوـ العادل كل يدير

عندىا خَتات اهلل تبارؾ كتعاذل اللي دار للدنيا كلها ،ما قدت
تصلح راسها ،كال قدت تعدؿ شي ،مازالو عندىا ديور الصفيح
دبا اليوـ يف اعبزائر ،كاؼباء ينقطع يف الديور مازاؿ ،كاإلنارة
العمومية تنقطع ،اغبمد هلل احنا اؼبغرب اغبمد هلل ما عندنا

اؿفوضة ،راىم شافو الفوضى اللي شجعوا جات يف ليبيا
شافوىا ،كشافوا الفوضى اللي شجعت يف سوريا ،كشافوا

البًتكؿ ،مشينا اغبمد هلل بقينا كمنكم شاؼ على اعبزائر اللي
يًتاجع راىي ما غادم تراجع ،راه غالط إيال شاؾ على اعبزائر
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غيًتاجع ،بقات اعبزائر كتكره اؼبغرب ،كره عميق كال ىي ال
يًتاجع بأم كسيلة ؟ حىت إيال فات مشكلة الصحراء اعبزائر ما

الشعب اؼبغريب  34مليوف اللي ىي قاعدة اليوـ ،نقوؿ قدامك
عدلو العمل ،االستثمار ،ما زبوفوا الناس ،العادل اؼبغاربة اظبو

يًتاجع ،حيث ىي دائما كارىا اؼبغرب ،ؽبذا احنا باش هنلكو
اعبزائر راكم شفتو ذاؾ النهار اجتماع دار بومدياف على الطاقة
الروبية كالطاقة ،اغبسد ،ىذا اغبسد الغَتة ىذا اغبسد ،اللي دار
جاللة اؼبلك طبعا ،احنا باش هنلكو اعبزائر كهنلكو خصومنا

عنا راه كاين كاع شي حاجة راه يديرىا األمُت العاـ كىبافوا ،ال
ما ىباؼ حدا آ سيدم ،الصحراء تبقى مغربية كونوا على يقُت
على تبقى مغربية ،كغتبقى مغربية إذل منتهى النفخة ،كلكم باش
الركح باينة كقايبُت راه ىم قايبُت ،نقوؽبا لكم بكل صدؽ بكل

اغبقيقيُت ىو الوحدة ديالنا ،خاصنا ال معارضة كال أغلبية كال
أحزاب كال ؾبتمع مدين ىبصنا الوحدة ديالنا حوؿ اذباه
الصحراء ،موضوع الصحراء ثوابت من ثوابت اؼبملكة اؼبغربية،

أماف من العمل القايبُت بو يف األقاليم اعبنوبية ،ىبص النموذج
االقتصادم  77مليار من الدرىم ،كافية ال نصفها كال ربعها
اغبق ،راه ما تلى حد يقد ياخذىا ،ما يقد كاحد ثالثة ،اهلل

ثوابت من ثوابت العرش العل كم اجمليد ،ما يبكنا نًت اجعو عنها
بتاتا ،نضع عنو البيعة  ،البيعة هلل تبارؾ كتعاذل هلل كحده ،كاحنا
بيعتنا عباللة اؼبلك كحده ما تنباع ما تنشرل ،ؽبذا الصحراء من
ثوابت العرش ،ؽباذ احنا كاملُت ملتفُت حوؿ العرش كحوؿ

تيجعل الربكة ،ما تعطونا كاع  77مليار درىم ،أعطونا ربعها،
أعطونا نصفها ،كلكن خاصها سبشي لبالدىا اغبقيقي ،سبشي
البوليساريو
لبالدىا اغبقيقي ،احنا يوميا آالؼ اآلالؼ من
يتصلوا ،يدكرك هبو ،اآلالؼ منهم راه ماشي مائة ،اآلالؼ من

جاللة اؼبلك ؿبمد السادس اهلل ينصره على العمل بوال
كببناتنا كبرزقنا كبسياستنا على نكافحو على الوحدة الًتابية
للملكة اؼبغربية ،األقاليم اعبنوبية اللي احنا كافحنا من أجلها،

البوليساريو يدكر هبو ،يتصلوا من باريس ،يتصلوا من اسبانيا،
يتصلوا من اؼبخيمات ،يتصلوا من موريتاف ،يتصلوا كل شي،
كلكن منُت هبي خاصك تضمن لو عشتو ،تضمن مقر منُت

دنا

كنبقاك نكافحو من أجلها ،ككل هنار نكافحو من أجلها ،ىذا
راين قلتو لركس ،قلت لو ال تغلط ،راه كلو سبشي اعبزائر كاللي
سبشي البوليساريو كاهلل تعود ضد اؼبغرب ،راه احنا مغاربة كنبقاك
مغاربة ،كلن تفرض علينا حىت شي رأم ما تقد تفرض عليا رم،

يسكن ،تضمن لو باش يعيش ،كاحد هبيب عائلتو ،كهبيب
كليداتو ،كهبيب حبالتو يلقى ما عندك باش يعيش ما يبكن ،ما
يبكن ،ما يبكن ،ما يبكن ،البد من ضمانة دياؿ العيشة
الكريبة ،البد من ضمانة دياؿ العيشة الكريبة ،كنوقفو ىاذ

طبعا احنا أصحاب اؼبنطقة ما تقد تفرض علينا رأم  .كدريك
السقف اللي أكثر كيما قاؿ جاللة اؼبلك اللي قدـ ىو اغبكم
الذايت ... ،كىذا حقيقي ما كاينش شي سقف يقد يقدـ أكثر

اؼبشكل بصفة هنائية ،راين أنا نقولو لكم كنتحمل فيو مسؤكلييت،
إيال قلتو لكم را ق نقولو كنتحمل فيو مسؤكلييت ،البد ،البد من
العمل يف اذباه األقاليم باش نوفو األمور ،أصدقاء اؼبغرب أنا

من اغبكم الذايت ،بغينا ال اغبكم الذايت ينزؿ اغبكم كال تنزؿ
اعبهوية اؼبتقدمة كال اعبهوية اؼبتأخرة ينزلش اللي بغى يسمي
ظبوه أنتما كيف ما بغيتو ،ظبوىا اعبهوية اؼبتقدمة كال اؼبتأخرة كال
اغبكم الذايت ،كلكن ال بد يعدؿ شي ،باش الصحراكيُت راه

التقيت معهم ،أصدقاء اؼبغرب ،فرنسيُت ،أمريكاف كل
الصديقات ،كبرؼبانيُت يقوؿ ليك احنا مع اؼبغرب ،كباغيُت
اؼبغرب ،كخا يقولوا اؼبغرب ما طبقوا اعبهوية ،جاللة ادل لك أعلن
عن اعبهوية ،أعلن عن النموذج االقتصاد طبقوه ،إيال عاد السيد

نقوؽبا لكم ىو اؿ يوـ كعارؼ شنو نقوؿ ،أماـ صبيع الشعب
اؼبغريب اليوـ اللي ىو كاين ىنا ،حكومة كغرفيت الربؼباف ،ىذا ىو

رئيس اغبكومة ما عندك  77مليار يديرىا إال ربع صايف ،ال راه
الدنيا كاملة تكوف خبَت كعلى خَت ،ىذا ىو الالزـ يكوف ،كباش
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نقوؿ لكم تبقاك على اطمئناف ،راه الصحراء خبَت كعلى خَت،
كالصحراء راه يبكن ىذا  messageماشي لألمُت العاـ دياؿ

السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

األمم اؼبتحدة ،أنو راه ما يقد يفرض علينا أم حل ما أنا
باغيينو  ،كحلنا ىو أشنو؟ ىي األقاليم اعبنوبية اللي تبقى إذل
منتهى اؼبخيمات مغربية ،كيبقى سكاهنا مغاربة ،كيبقاك رافعُت
ربة
الراس مغاربة ،حقيقيُت ماشي مغاربة مشريُت ،ال مغا

بداية أكد التنويو دببادرة صبيع الفرؽ يف ؾبلسي الربؼباف
كاجملموعات أف أنوه دببادرهتم إذل الدعوة لعقد ىذه الدكرة
كما أنوه
االستثنائية ؼبناقشة مستجدات قضيتنا الوطنية،
باالستجابة الفورية كالتجاكب السريع كالفورم لرئيسي ؾبلسي
الربؼباف ،فهذه اؼببادرة باإلضافة إذل كوهنا ؽبا بعد تأكيد كاألمر ال
وبتاج إذل تأكيد على كحدة كل مكونات الشعب اؼبغريب،
كالتفاؼ صبيع اؼبغاربة حوؿ قضية كحدهتم الًتابية كقضيتهم

حقيقيُت ،يبكن نتخالفو ،يبكن كولشي كلكن سبغربيتنا ال فيها
نقاش ،كما فيها مساكمة ،كال فيها تالعب ،كالبيعة دياؿ جاللة
اؼبلك ما فيها تالعب ،طبعا يبكن ما معٌت أف إيال مشاك
كحدين يتشابرك باغبجر كاهلل يشابرك ؼبن ،احنا راه الدنيا كاملة
ماشُت مغاربة كاهلل ما ق م ـبلصة ،ال بالعكس نتصداك ؽبم
باؼبعقوؿ اليوـ ،نتصداك ؽبم كنعرفو كيفاش نتصداك ؽبم نعرفو
كيفاش نقبضوىم ،كنشدكىم حنا ،كلكن خاصنا كبضرك صبيع

الوطنية األكذل ،باإل ضافة إذل ىذا فاعبلسة اليوـ ؽبا بعد ثاين
بنفس األنبية ،كىو بلوغ ذبربتنا الديبقراطية درجة من النضج
اليوـ حىت يتم أك تتم مناقشة كاغبوار ما بُت فبثلي األمة ،حوار
حوؿ كل القضايا اليت هتم اؼبغاربة ،كيف مقدمة ىذه القضايا
القضية الوطنية ،فاليوـ كليس كاألمس ربت قب ة الربؼباف فبثلي
األمة يتناقشوف كيتحاكركف حوؿ قضيتهم لتأكيد الوحدة ،كلكن
كذلك للبحث اعبماعي ،عن السبل ،عن الوسائل ،عن الطرؽ

اؼبيادين اللي تعٍت الصحراء ،كخلونا آ سيدم نقولو احنا مثل
عندنا اللي جرب شوام ما ينحرقو يديو ،إيوا آ سيدم احنا
شواية ،عال ش كبرقوا يديكم ،أييو اللي جرب الشوام ما ينحرقو
يديو ،خلونا آ سيدم معنا تضامنو معنا كخليو مبشيو كتشوفوا
كيفاش األمور ،معٌت الكلمة ،إيال عادت األمور تعدؿ بدكف
حضورنا كبدكف استشارتنا ،حيث راه معنا يف اؼبيداف ال يعدؿ
احنا ما ...السالـ عليكم كرضبة اهلل.

األقبع كالفعالة أكثر لصيانة كضباية كحدتنا الًتابية ،ككذلك
غبسم اؼبعركة حوؿ ىاد اؼبوضوع كاالنتصار لقضيتنا .
السيدات والسادة،
فاؼبؤكد اليوـ من خالؿ ليس فقط ردكد الفعل يف
داخل بلدنا من ـبتلف القول كفبثلي اؼبغاربة ،من اعبهات
الرظبية كغَت الرظبية على أف انقالب األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة
على الشرعية الدكلية كعلى اؼبيثاؽ دياؿ األمم اؼبتحدة فإذل اليوـ

السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس انتهى الوقت ،الكلمة لفريق األصالة
كاؼبعاصرة ،من فضلكم السيدات كالسادة النواب .

المستشار السيد عبد العزيز بنعزوز  ،رئيس فريق األصالة

نسجل على أف ردكد األفعاؿ كذلك على اؼبستول الدكرل من
طرؼ األصدقاء باػبصوص ،قد أعلنوا عدـ اتفاقهم كل بأسلوبو
مع انزالقات األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،فاألمر ال يتعلق فقط

السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

باؼبساس دبشاعر اؼبغاربة ،ال يتعلق األمر فقط دبحاباة خصوـ
الوحدة الًتابية للمغرب ،كلكن يتعلق األمر باؼبساس بالقانوف
الدكرل ،يتعلق األ مر باؼبساس دبيثاؽ األمم اؼبتحدة ،كىاد األمر

والمعاصرة:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
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ال يًتتب عنو فقط اؼبساس دبصداقية األمانة العامة ،بل يتعلق
األمر كذلك بكوف أف مصداقية األمم اؼبتحدة اليوـ ،مصداقية

الربؼباف كاغبكومة تشوبو كاحد شوية دياؿ النقص إف دل أقل
الكثَت ،إذف فالكرة عند اغبكومة أف تبادر إذل ىاد األمر ،بل

األمم اؼبتحدة قد سبس دبثل ىذه االنزالقات اػبطَتة ،كالتارل
فحكومتنا مدعوة للمطالبة دبساءلة األمُت العاـ على خرقو
السافر ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة كلألعراؼ اؼبتعامل هبا بُت الدكؿ،
ألف سلوؾ األمُت العاـ قد هبر إذل ؾبموعة من اؼبمارسات قد

كبن يف ؾبلسي الربؼباف كهبذه اؼبناسبة أدعوا السيدم ف الرئيسُت
احملًتمُت إذل التنسيق احملكم بُت ؾبلسي الربؼباف ،كإذل إحداث
آليات للرصد اؼبتواصل كللبحث عن اؼبعلومة كإف كاف أف
اؼبعلومة مصدرىا ستكوف ىي اغبكومة ،حىت نتمكن من

تسوء للتوازف يف العالقات الدكلية ،كبالتارل حُت ندافع كخاصنا
نبُت ىاد األمر ،حُت ندافع عن قضيتنا ،حُت نستنكر انزالقات
األمُت العاـ ،فنفعل ذلك أكال للدفاع عن قضيتنا كلكن كذلك

االستباؽ ،من االستشراؼ ،كمن تبٍت دبلوماسية ىجومية بدؿ
ديبلوماسية دفاعية تقوـ على ردكد األفعاؿ.
هبذه اؼبناسبة كذلك ،أكد التأكيد على العرض الذم

للدفاع عن ميثاؽ األمم اؼبتحدة ،للدفاع عن القانوف الدكرل،
فاغبكومة مدعوة للمطالبة دبساءلة األمُت العاـ يف إطار األمم
اؼبتحدة ،ثانيا أيتها السيدات أيها السادة يف مثل ىذه اللحظات
البد من التوجو إذل الذات ،كبن فكاجو خصوـ يف جبهة مًتاصة

تقدـ بو حزب األصالة كاؼبعاصرة قبل سنتُت ،كمضمونو الدعوة
إذل تأسيس ىيئة عليا كطنية للدفاع عن القضية الوطنية ،كاؽبيئة
تتكوف من صبيع األحزاب الوطنية كمن اؼبركزيات النقابية ،كمن
ىيئات اجملتمع اؼبدين ،كمن شخصيات ك طنية كازنة قد يكوف ؽبا

متماسكة قوية خلف جاللة اؼبلك ،كلكن البد من االنتباه إذل
الذات ،كاالنتباه أساسا إذل دبلوماسيتنا ،ففي مثل ىذه
اللحظات تدفعنا إذل تقييم دبلوماسيتنا تقييم موضوعي ،تقييم

دكر إهبايب يف الدفاع عن القضية الوطنية يف احملافل الدكلية،
قبدد من ىاد اؼبنرب الدعوة إذل صبيع اؼبعنيُت ،ألف اؼببادرة ليست

نزيو مافيهش مزايدة ،ما فيهش ربامل ،ما فيهش أغلبية ،ما
فيهش معارضة ،ما فيهاش أحزاب ،ما فيهاش نقابات ،ما
فيهاش ؾبتمع مدين ،فيها كل مكونات الدبلوماسية الوطنية
الرظبية كاؼبوازية كذلك ،إذف فالبد من القياـ هباتو الوقفة ألف

ىي ملك غبزب ،ىي ملك لكل الفرقاء ،لكل الفاعلُت ،كلكل
الوطنيُت.
كختاما أتوجو إذل كافة اؼبواطنات كاؼبواطنُت للحضو ر
اغباشد يف مسَتة يوـ غد ،نريدىا مسَتة مليونية تصدح بصوت

دبلوماسيتنا كىادم ال ينبغي اف تشكل لنا عقدة نقص،
دبلوماسيتنا تعاين من أعطاب ،تعاين من أعطاب كينبغي أف
نتح مل اؼبسؤكلية صباعة للوقوؼ على ىاد األعطاب

كاحد ،أف اؼبغاربة عازموف كما كانوا دائما على أف يقدموا
التضحيات مهما يكوف الثمن ،عازموف على التضحيات من
أجل اغبفاظ على الوحدة الوطنية ككحدة الًتاب الوطٍت،

كتصحيحها كذلك بالعمل اعبماعي .
كيف ىذا الباب ،ندعو اغبكومة إذل اؼببادرة ػبلق آليات
للتنسيق بُت الدبلوماسية الرظبية اغبكومية كالدبلوماسية الربؼبانية،
كبن يف الربؼباف كغنكونوا كاضحُت تنقصنا الكثَت من

كالسالـ عليكم كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو.
السيد الرئيس :
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لفريق التجمع الوطٍت

اإلمكانيات حىت ف قوـ بعملنا الديبلوماسي على أكمل كجو،
كىاد النقص يف اإلمكانيات كاينة عند اغبكومة ،فالتنسيق بُت

لألحرار.
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السيد الرئيس،

المستشار السيد محمد الرزمة :

ىنا البد من استحضار كاإلشادة بالزيارة اؼبلكية األخَتة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول

لألقاليم اعبنكبية اليت قاـ هبا صاحب اعباللة ؿبمد السادس
نصره اهلل ،كما صحبها من إطالؽ أكراش تنموية كربل كزبصيص
ماليَت ،كماليَت الدراىم من أجل االستثمار يف العنصر البشرم،
كبالتارل انطالؽ هنضة تنموية اقتصادية كاجتماعية ستعود بالنفع

اهلل.
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

الكبَت على اؼبنطقة ،كىذا ما خلق كاقعا ج ديدا كتأكيدا على أف
األقاليم اعبنوبية الصحراكية جزء ال يتجزأ من اؼبملكة الشريفة
الذم أربك خصومنا كأعداءنا كأعداء كحدتنا الًتابية كعلى

السيدات الوزيرات والسادة الوزراء المحترمون،
إخواني أخواتي البرلمانيين،

أتشرؼ بأف اتدخل يف ىذه اؼبناسبة االستثنائية باسم
فريقي التجمع الوطٍت لألحرار ،جلستنا اليوـ بقدر ما ىي
جلسة لإلدانة كاالستنكار كاالحتجاج ،بقدر ما ىي جلسة للرد

رأسهم اعبزائر ،كاليت هبب أف نعي جيدا أهنا ىي اػبصم
اغبقيقي لوحدتنا الًتابية ،كالتاريخ األسود يف إشعاؿ الفنت
كعداكهتا معركؼة ،كأيضا تارىبها األسود يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف
ال هبعلها يف موقع إلعطاء الدركس ك العرب لنا ،خصوصا كأننا

الواضح كاغبقيقي كالقوم على تصروبات األمُت العاـ األفبي
حوؿ قضية الصحراء اؼبغربية  .ىاتو التصروبات كاالنزالقات
اللفظية غَت اؼبسبوقة كغَت اؼبوضوعية كاليت مست مشاعرنا

كبفضل القيادة الرشيدة لصاحب اعباللة نعيش استقرارا
كطمأنينة عكس جارتنا اعبزائر اليت أصبحت تعرؼ تدىورا كبَتا
يف أكضاعها االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية ،كا حتقانا داخليا

كمشاعر اؼبغاربة صبيعا ،اليت أكدت باؼبلموس زبلي األمُت العاـ
لألمم اؼبتحدة عن حياده كموضوعيتو بوصفو الصحراء اؼبغربية
أرضا ؿبتلة ،فبا مس يف العمق مبدأ اغبياد اؼبطلوب من االمم
اؼبتحدة ،فبا نتج عنو إىانة الشعب اؼبغريب الذم يعترب قضية

خلق رجات ؾبتمعية داخل اجملتمع اعبزائرم اؼبغبوف من طرؼ
قيادتو ،الشيء الذم جعل قيادة اعبزائر يف عمل متواصل كحقود
ضد اؼبغرب من أجل تصريف مشاكلهم الداخلية ،كشغل
اجملتمع اعبزائرم عن مشاكل كأزماهتم الداخلية .

الصحراء قضية كطنية أكذل كمصَتية.
إننا يف فريقي التجمع الوطٍت لألحرار نؤكد على أف
قضية الصحراء كمغربيتها ىي قضية شعب كأمة ،كأف مقًتح

السيد الرئيس،

لقد عرفت قضيتنا الوطنية تج اذبات كربل كؿبطات
كبَتة أظهرت باؼبلموس اإلصباع الوطٍت كاؼبساندة الدكلية ؼبغربية

اغبكم الذايت الذم حظي بًتحيب أعضاء ؾبلس األمن الدكرل
من خالؿ اعتباره مبادرة جدية ككاقعية ،يبكن أف يشكل حال
سلميا للنزاع اؼبفتعل ،كذلك بعدما تولدت القناعة اؿ تامة لدل
صبيع الفاعلُت كيف مقدمتهم األمناء العامُت لألمم اؼبتحدة،

صحرائنا .كىنا يف فريقي التجمع الوطٍت لألحرار اؼبكوف
للحكومة نؤكد بأننا لن نقبل من أم كاف أف ينزلق يف اهتامات
فارغة لعملية دبلوماسيتنا  .كنؤكد على أف عملية دبلوماسيتنا اليت

كاؼبمثلُت الشخصيُت لألمُت العاـ ،كأعضاء ؾبلس األمن الدكرل
باستحالة تنظيم ـبطط االستفتاء الذم أضحى متجاكزا .

ال نقبل فيها أيا كاف كأم شيء كاليت سندعمها جبهودنا كاملة
كدبجلسي الربؼباف ،كأف يتفوه بأف الدبلوماسية اؼبغربية يف تراجع،
ىذا لن نقبل بأف الدبلوماسية يف تراجع ،بل بالعكس
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دبلوماسيتنا زبطو خطوات ناجحة كلألماـ ،شكرا ،ألف اعبواب
نا االستباقية
الذم قد يواجو بو ىو ما حققتو دبلوماسيت

رسالة إذل ساكنة تندكؼ كقيادة جبهة البوليساريو ،بأف إذا كانوا
يريدكف أف يصلوا غبل موضوعي كحل جاد يف ىذه القضية أف

كاؽبجومية من نتائج ملموسة ،كارتفاع عدد الدكؿ اليت سحبت
اعًتافاهتا بالكياف اؼبزعوـ خالؿ األربع سنُت األخَتة كىي سبع
دكؿ دبعدؿ دكلتُت لكل سنة ،كىذا معدؿ غَت مسبوؽ تستحق
فيو دبلوماسيتنا كل التنويو كالذم نعتز بو عاليا ،ىنا ال يفوتنا

يدخلوا إذل األراضي اؼبغربية ،جنوب اؼبغرب كنتعايش ما بيننا
كننتخب فيما ما بيننا ،كؼبن كانت لو األغلبية فهو األجدر كؼباذا
ىببئوف كجوىهم كأفكارىم كراء اعبدار األمٍت داخل اعبزائر،
يدخلوا عندنا ،هبيو عندنا ،بغينا نقولوىا لكم بالصحراكية كلكن

الفرصة لتقدمي التحية ألطر كزارة اػبارجية لدبلوماسييها على
تفانيهم يف العمل ،ككذلك اإلشادة بالدكر الكبَت الذم ما فتئ
تقوـ بو الدبلوماسية الربؼبانية يف اآلكنة األخَتة كالذم توج

ما عرفتش كاش تفهموىا كال ما تفهموىا ،شكرا .
احنا بغينا حنا يف جبهة البوليساريو إخواننا كعائالتنا اللي سبا
اللي مغرر هبم كفيهم غالبية كيفما قالت السي ضبدم بأهنم

بالعديد من االتفاقيات كأرسى أسس التعاكف كالشراكة اإلهبابية
لبالدنا ،كىاتو التحية كاإلشادة ناتجة أيضا من كوف دبلوماسيتنا
باختالؼ أنواعها ،نبها ىو الدفاع عن الوطن ككرامة اؼبغاربة
كالصحراكيُت ،كمواقفها الصارمة كالواضحة ما ىي إال تعبَت

مغرر هبم ،باغُت هبيو يدخلوا عندنا للًتاب ،هبيو ،حنا
كيشوفونا احنا عايشُت يف حرية كيف أماف ،كأنا كشاب
صحراكم منتخب بصفة ديبقراطية ىاين كصلت ىنا للمنرب
ككنشارؾ مع إخواين الربؼبانيُت يف آرائهم ،شكرا .

كاضح عن ىذه الغَتة الوطنية ،كىنا أيضا أشبن عاليا كنساند
بكل موضوعية القرار األخَت للحكومة اؼبغربية اذباه االرباد
األكركيب.

ىذا تأكيد على أننا كنعيشوا يف الدكلة اؼبغربية اللي كتعطينا
كرامتنا كىي الوحيدة اللي قدات تعطينا كرامتنا ما تعطيها لنا
حىت شي دكلة أخرل كما اعطاىا لنا حىت شي حد آخر ،ألف

السيد الرئيس احملًتـ ،يف الوقت الذم يدرل اؼبسؤكؿ
األفبي بتصروبات خرقاء كاف األجدر بو أف يقوـ بفضح موضوع
بيع اؼبساعدات كالتالعب هبا ،كإهباد حلوؿ لفك الركابط اليت
ذبمع الكياف اؼبزعوـ كعصابات اؼبخدرات كالسالح ،اليت

بالفعل ،ألف بالفعل السيد رئيس اغبكومة ىاذم بالدنا كأنا
كنتمي لواحد العائلة اللي اعبد ديارل قاكـ كرببس يف اسبانيا
ؼبدة أربع سنوات كربكم عليو باإلعداـ ماشي غَت ىو كحده
ؾبموعة كؾبوعة معهم الصحراكيُت من صبيع العائال ت كمن صبيع

أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يدخل اؼبنطقة يف متاىات كخيمة
تنذر بوضع أمٍت خطَت ،كما كاف األجدر بو أيضا أف يقوـ
باالستجابة لألصوات الدكلية اؼبطالبة بإحصاء الالجئُت

القبائل ،ىذا دليل على أننا احنا صحراكيُت مغاربة ماشي
صحركايُت زبلقنا يف  75 ،75ىي البارح ما زبلق فيها حىت
شي حاجة ما زبلقات فيها حىت شي دكلة ،احنا قداـ ككقبائل

دبخيمات تندكؼ ،إف شرعية الصحراء اؼبغربية مع شرعية
منتخبيها اؼبنبثقُت من طرؼ اجملتمع كالساكنة الصحراكية ،كىو
ما أكد عليو صاحب اعباللة نصره اهلل يف خطاب افتتاح الربؼباف
ؽبذه السنة ،حيث يعترب اؼبمثلوف اغبقيقيوف للصحراكيُت الذين

صحراكية متعايشُت كمتعايشُت يف بالدنا بأمن كسالـ ،إذف
يدخلوا يتفضلوا عندنا هبيونا للعي كف كالسمارة كيرجعوا ؼبدهنم
كيرجعوا ألقاليمهم ،كيشاركو معنا يف اؼبخطط ديالنا ،ىا ىو
ـبطط تنموم كبَت كجاد كفعاؿ اللي فيو ماليَت اللي جات

يدخلوف جبنوب اؼبغرب ،إذ يبثلوف الغالبية العظمى من أىل
الصحراء ،ككما أريد أف أطرح نقطة من ىذا اؼبنرب أف أكجو

للمنطقة اعبنوبية ،هبيو يشاركو معنا فيو كهبيو يستثمركا يف
بالدىم كيعيشوا ،كايال كاف عندىم رأم آخر هبيو يشاركونا فيو
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كقبيو نتاخذكه كاملُت ،شكرا  .كعاش اؼبلك من ىذا اؼبنرب
كعاشت الصحراء مغربية.

كالذين انتخبوا
ستكوف يف الصحراء ،كقف فبثلو الشعب
ديبقراطيا كما أكد جاللة اؼبلك من فوؽ ىذه اؼبنصة أهنم ىم

السيد الرئيس :

اؼبمثلُت اغبقيقيُت للصحراكيُت ،ككل ىذه يعٍت السياسات اليت
تنهجها بالدنا ماذا كنتم تنتظركف ؟ ال بد من ىذا الرد من
اعبزائر ،كلكن األدىى ىو أف يأيت على بوقهم يف لساف أمُت
عاـ األمم اؼبتحدة  ،ىذا عار ،عار على مسؤكؿ أفبي أف يكوف

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة للفريق االشًتاكي.

المستشار السيد عبد الوىاب بلفقيو :
مرحبا ،موجودة السي بوكانو ،الدراعية يف القلب كيف الدـ،
كعاش اؼبلك ،اهلل ،الوطن ،اؼبلك.

بوقا لعدك دكلة ذات سيادة كاملة على أرضها ،بطبيعة اغباؿ
ككما سبق كل اإلخوة اغباضرين لن يقطع اؼبغرب أشواطا إال
بالديبقراطية اليت قطعها اليت بدأىا يف إطار قناعتو كيف إطار كل

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين،
السيدان الرئيسان ،رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس

مبادئو ككل معاىداتو الدكلية ،إذف كل ىذه اػبطوات أزعجت
اػبصوـ كأربكتهم كدل تًتؾ ؽبم إال أف يلجأكا ؼبثل ىذه
التصرفات ،ؼبثل ىذه يعٍت كل األعماؿ اليت يقوموف هبا ،كلكن
مع كامل األسف ما كناش كنتصوركا حىت يف اؼبخيلة ديالنا أهنا

السيدات والسادة البرلمانيين بغرفتيو،

غادم ذبي من مسؤكؿ أفبي مفركض عليو اغبياد .
تفاعلنا
يف البداية دعونا نعرب لكم عن ابتهاجنا ك
اإلهبايب مع انعقاد ىذه الدكرة االستثنائية ،كاليت كنا قد دعونا

المستشارين،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاتو ،

رب ضارة نافعة ،يبكن ىاذ باف كي موف كاش غلط كال
بغا يدير فينا اػبَت كال ما عرؼ آش كقع ليو ،ىاذ الوقفة اللي

إليها من خالؿ مكتبنا السياسي يف حزبنا سباشيا مع ما ينص
عليو دستور فبلكتنا ،كما نسجل ارتياحنا كتنويهنا دبوقف صبيع
األحزاب السياسية اليت استجابت النعقاد ىذه الدكرة ككل
بطبيعة اغباؿ اؽبيئات اؼبمثلة يف الربؼباف.

PAM
كقف بنكَتاف ىنا كشت لشكر تيصفق كباف ليا
كيصفق ككقف كل شي ىذا ىو اؼبغرب ،ىا مزكار حد ا بنكَتاف
جالسُت تيضحكو ،ذبمعنا كاملُت ،بالعكس دار فينا خَت ،ألنو
كقف ىذا الشعب اؼبغريب اغبقيقي ،ىذه إرادة الشعب عرب

إننا أيها اغبضور الكرمي ،ال يسعنا إال أف نعرب بركح
صادقة كال نرجسية فيها عن ارتياحنا لتبٍت اغبكومة إذل موقفنا
الداعي إذل ضركرة مراجعة عالقتنا مع األمم اؼبتحدة ،كالذم

حكومتو كعرب فبثليو يف األمة ،أنو لن يستطيع أحد أف يبس شربا
من أرض الوطن ،كبن كلنا فداء الوطن كمن كراء جاللة اؼبلك،
إذف ىذه ىي حقيقة الشعب اؼبغريب كما أراد لو أف يكوف،

عربنا عنو البارحة يف اجتماع عبنة اػبارجية ،قبتمع اليوـ يف
ظرفية خاصة شعارىا اؽبجمات اؼبتكررة على مغربنا يف كحدتو
الًتابية ،حيث عرفت قضيتنا الوطنية تطورات سياسية كإعالمية
متسارعة يف الشهور األخَتة ،جراء اؽبجومات اؼبتعددة كاؼبتكررة

بطبيعة اغباؿ كنا كنتظرك من اعبزائر بطبيعة اغباؿ ملي شافت
اؼبلك كأعداء الوحدة الًتابية شافوا اؼبلك كيدشن يف اؼبشاريع،
كشافوا كل مكونات الشعب اؼبغريب انتقلت إذل العيوف كعرض
ما عرض من مشاريع مهيكلة ككربل أماـ أنظار العادل ،كقف

اليت يشنها خصوـ كحدتنا الًتابية ،كمن يدكر يف فلكهم من
اتصاليُت كمرتزقة ،اليوـ أيها السيدات كا لسادة قبد أنفسنا ىذه

كزراء اغبكومة يسردكف أرقاما دل تكن اعبزائر تتخيلها أهنا
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اؼبرة أماـ منعطف جديد كخطَت طرفو األساسي السيد األمُت
العاـ لألمم اؼبتحدة ،لقد عرب األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة

االستفتاء فقط ،متجاىال أف اغبكم الذايت يعد دكليا من أرقى
أشكاؿ تقرير اؼبصَت.

كبشكل غريب قبل أف يصف اؼبغرب بالبلد احملتل من خالؿ
الندكة الصحفية اليت أجراىا باعبزائر ،كاليت عرب فيها بشكل جلي
عن امتنانو للجارة اعبزائرية على دكرىا الرياضي يف أصولو إذل
منصب األمُت العاـ ،كىو ما دفعو إذل رد اعبميل للجارة من

إننا نشعر خبيبة كبَتة من ىذه اغبملة اؼبأجورة اليت ال
تستهدؼ مواطٍت اؼبملكة فقط ،بقدر ما أهنا تستهدؼ بقاء
أبناء األقاليم اعبنوبية احملتجزين يف تندكؼ يف حالة من البؤس
كالتعبئة ،بدؿ السماح ؽبم بالعودة إذل مدهنم كقراىم كالعيش

خالؿ االكبياز التاـ لألطركحة اعبزائرية كاالنفصالية ،ككبن نتابع
الزيارة األخَتة لألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة باف كي موف إذل
اؼبنطقة ،نسجل بكثَت من القلق كاالس تياء االكبراؼ اػبطَت

بسالـ كأماف يف أقاليم تتمتع حبكم ذايت موسع يف ظل دستور
عصرم ،ال ىبتلف اثناف عل ل أنو يوفر كل الضمانات اؼبطلوبة
للمواطن ،بل تستهدؼ خبلفياهتا اػببيثة استقرار اؼبنطقة عرب

الذم انزلق إليو ىذا اؼبسؤكؿ األفبي من خالؿ عدد من
اؼبغالطات اللفظية ،كالتصرفات اؼبتحيزة اليت شكلت استفزازا
صارخا للشعب اؼبغريب كقواه اغبية ،كطعنة غادرة يف حق الدكلة
اؼبغربية اليت ما فتئت تتعاكف حبسن نية مع اؼبنتظم الدكرل كاألمم

اؼبزيد من تقسيم اؼبقسم كالتجزمء اجملزئ .
السيد الرئيس،

إننا ال لبتلف حوؿ النزعة االكبيازية لألمُت العاـ ،كال
حوؿ كوف تصروباتو األخَتة تشكل تراجعا عن التقدـ احملقق يف

اؼبتحدة غبل النزاع اؼبفتعل حوؿ الصحراء اؼبغربية ،إف التصرفات
كاؼبسلكيات اؼبدانة لألمُت العاـ دل تتوقف عند حدكد االنزياح
اللفظي عن قاموس األمم اؼبتحدة خبصوص النزاع ،كإمبا كصلت

تعاطي األمم اؼبتحدة مع النزاع اؼبفتعل حوؿ كحدتنا الًتابية ،كال
حوؿ كونو ال يعطي االعتبار الالزـ ؼبا ربقق على أرض اؼبغرب
من إصالحات دستورية كسياسية كحقوقية كاقتصادية

فداحتها إذل حد اكبنائو أماـ راية الكياف الونبي غَت معًتؼ بو
من لدف اؼبنتظم الدكرل ،مدليا بتصروبات ذات طابع دعائي ضد
اؼبغرب ،يف الوقت الذم كاف عليو اف وبًتـ اغبياد فيها ،فبا
يشكل سابقة خطَتة يف تاريخ ىذه اؼبنظمة ال تليق باؼبكانة

كاجتماعية ،كانت األقاليم اعبنوبية يف طليعة اؼبستفيدين منها،
ة من التساؤالت
كلكننا نريد أف نتقاسم معكم ؾبموع
كالتخوفات.
إننا نتساءؿ معكم أيها السيدات كالسادة ،ؼباذا دل

الرفيعة كاؼبهاـ السامية اليت من اؼبفًتض أف يبثلها أمُت عاـ لألمم
اؼبتحدة ،كقد فهمنا منذ استعار ىذه اغبملة أف أسباب ق ذا
اؽبجوـ السافر على اؼبغرب كما عربنا عنو سابقا خبصوص

يطرح األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة خالؿ زيارتو للمخيمات ،كبعد
أف عاين ما عايناه من بؤس عاـ يف كجوه األطفاؿ كاألمهات
كالشيوخ؟ ؼباذا دل يطرح عليهم اػبيار بُت اثنُت ال ثالث ؽبما،

اؼببعوث الشخصي لألمُت العاـ أصبح يأيت حىت من اؼبؤسبنُت
على ضماف السالـ كاألمن الدكليُت ،إهنا حرب جديدة أيها
السادة كالسيدات بآليات جديدة ،ىدفها التشويش على اؼببادرة
اعبادة للمغرب اؼبتمثلة يف اغبكم الذايت كاليت لقيت دعما دكليا

إما العو دة لبلدىم اؼبغرب بتعدد ىوياتو كديبقراطيتو كمنظومة
اغبقوؽ اإلنساف ،اغبقوؽ كاغبريات اليت يتمتع هبا اؼبواطنوف من
حق يف التعبَت كالتظاىر كباقي اغبقوؽ ،كبُت البقاء رىن مبوذج
بئيس من عالمتو اغبزب الواحد ،كاؼبرشح الواحد ،كالرئيس

غَت مسبوؽ ،لكن كمع كامل األسف األمُت العاـ األفبي جاء
للمنطقة كسعى إذل تسويق أفكار بالية ربصر تقرير اؼبصَت يف

الواحد حيث ال حق يف االختالؼ كال حؽ يف التعبَت.
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كهبذا اػبصوص ،أنا بغيت غَت ىاذ اإلخواف كاإلعالـ
الدكرل يبُت لينا شي هنار عبد العزيز كيدكر يف اؼبخيمات ،كيفما

حرية اللقاء مع من أراد ،فلماذا رفض األمُت العاـ استقباؿ
األصوات اؼبعارضة خالؿ زيارتو للمخيمات؟ نتساءؿ معكم

كيبُت اإلعالـ ديالنا اؼبلك ديالنا الشاب كيدكر يف كل األزقة
كالشوارع األقاليم ديالو ،يبينا نشوفو كاش غادم يقدر كال ال
على اغبقيقة ،يو ريونا الواقع نشوفوه ،ىذا ىو اغبقيقة ،ماشي
ألنو ىاذ الشي كيثبت أبناء اؼبغرب ؿبتجزين ما قادرينش ما

دائما ،كىذه اؼبرة عن مكامن السر يف اختيار باف كي موف ؽبذا
التوقيت بالضبط ليدرل هبذه التصروبات اؼبشبوىة؟ أليس يف
األمر أغراض شخصية ؼبا بعد انتهاءه من مهامو كأمُت عاـ؟
إننا أماـ ىذا الوضع نؤكد ما يلي :

خالكىومش ،يديركا ؽبم اغبرمات ،يديركا اإلعالـ على ىاذ
الشي ،حنا راه كل شي موجود يف الصحراء ،اللي بغى يدخل
كاللي بغى ىبرج كاللي بغى شي حاجة يديرىا .

موقف األمُت العاـ يتطلب تقوية اؼبوقف الداخلي
كتعميق اؼبمارسات الديبقراطية كذلك ،إننا يف قضية الصحراء
مدعوكف بشرعية القضية كلكن أيضا باإلصالحات اليت ننفذىا

كإننا إذ نطرح ىذا التساؤؿ ،فإننا قبد مربرا لو فيما
اقًتحو اؼبغرب من حل ؽبذا النزاع اؼبفتعل الذم عمر طويال من
خالؿ مبادرة اغبكم الذايت اليت تستجيب للخصوصيات احمللية،
كذبعل من اؼبواطن الصحراكم طرفا أساسيا يف تسيَت شؤكنو

على أرض كبتحصُت مكتسبات أبناء شعبنا باعبنوب ،كما يف
الشماؿ كيف الشرؽ كيف الغرب .
نذكر أيضا هبذه اؼبناسبة بأف قضية الوحدة الًتابية ىي
قضيتنا صبيعا أغلبية كمعارضة ،كىي ليست موضوع مزايدات أك

كيشكل بصدؽ أرقى أشكاؿ تقرير اؼبصَت ،ك نتساءؿ معكم
كبشكل كاضح ؼباذا دل يلتزـ فعال باف كي موف بقرارات األمم
اؼبتحدة نفسها كاليت كقع نفسو عليها كالداعية إذل إحصاء

اختالفات ،ىذه الرسالة هبب أف يعلمها اعبميع ،األمم اؼبتحدة
كادلبعوث الشخصي كاألطراؼ العاملة من أجل استدامة النزاع
كيف مقدمتها اعبزائر كالذين نتوجو إليهم للمرة األلف بأف

سكاف ـبيمات تندكؼ أال تستحق قرارات األمم اؼبتحدة
اؼبتابعة كالتحرم حىت ربقيقها؟ كما نتساءؿ معكم يف السر عن
تفادم األمُت العاـ اؼبتحدة ا غبديث عما أثَت من طرؼ
اؼبنظمات الدكلية حوؿ التالعب كاؼبتاجرة يف اؼبساعدات

اؼبستقبل اؼبشًتؾ يتطلب ذبديد الوعي كاؼبواقف السياسية.
كيف ىذا الصدد ،نعرب عن شكرنا ؼبوقف بعض
الدكؿ الصديقة اليت عربت عن دعمها للموقف اؼبغريب بشأف
احلكم الذايت عقب الزيارة اؼبستفزة لألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة .

االنسانية الدكلية اؼبقدمة لسكاف اؼبخيمات؟ كبذلك يكوف قد
أدل خدمة للصحراكيُت بدؿ االنسياؽ كراء التباكي كالتآسي
على الوضعية اغبالية للمخيمات ،كنتساءؿ معكم كذلك عن

السيد الرئيس،

سر تغاضي األمُت العاـ عن اغبالة الديبقراطية يف اؼبخيمات ،يف
الوقت الذم تعرؼ فيو ىذه اؼبخيمات حركات احتجاجية،
كتعارل أصوات معارضة للخط السياسي للبوليساريو ،كىذا
التغاضي ىو اكبياز تاـ للقرار اعبزائرم اؼبتحكم يف األجهزة

جهة أك منظمة ،لكننا نتأدل ؼبا نشهده من انتهاؾ صارخ غبقوؽ
ككرامة اإلنسانية إلخواننا احملتجزين يف ـبيمات الذؿ كالعار،
داعيُت اؼبنتظم الدكرل إذل مساندة اؼبغرب يف إهناء منحة أكلئك
اؼبواطنُت.

إننا يف الفريق االشًتاكي نؤكد أف بالدنا أحرزت تقدما
ملموسا يف مقاربتو اغبقوقية ،كال ؾباؿ للمزايدة علينا من أية

السياسية للكياف الونبي ،كيف اؼبقابل كاف اؼبغرب دائما يوفر
للمبعوث الشخصي األمُت العاـ خالؿ زيارتو لألقاليم اعبنوبية

كمن جانب آخر ،هبب كذلك التنبيو منهجيا يف إطار
التعبئة الشاملة لزكـ النقد البناء عندما يتعلق األمر دبسألة كحدتنا
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الًتابية كعلى ضركرة التسلح باؼبوضوعية كاعبرأة النضالية اليت
تتوخى االعًتاؼ باؽبفوات كاألخطاء من أجل ذباكزىا يف أفق

السيدان الرئيسان المحترمان،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

يستشرؼ اؼبستقبل ،فإف التحوالت الراىنة تفرض على
الدبلوماسية جبميع مستوياهتا أف تعمل على أف ذبعل اؼبواطن
اؼبغريب أكلوية ؽبا إذل جانب القضية الوطنية .

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة المستشارون البرلمانيون المحترمون،

يشرفٍت يف البداية باسم الفريق اغبركي دبجلسي الربؼباف

السيد الرئيس،

معا أف أنوه هبذه اؼببادرة اؼبتميزة اليت أقدـ عليها الربؼباف دبجلسيو
بالدعوة إذل ىذا االجتماع اؼبشًتؾ اؽباـ ،التنويو موصوؿ أيضا
إذل السيد رئيس اغبكومة على تفاعلو اإل هبايب مع ىذه اؼببادرة

إف الواجب اؼبقدس يدعونا اليوـ يف ىذا الظرؼ
بالذات إذل تعبئة كل اعبهةد لنصرة قضيتنا اؼبصَتية ...
السيد الرئيس:

اليت تدخل يف صيغ تفعيل أحكاـ الدستور ،كتًتجم اإلرادة يف
التعاكف كالتنسيق بُت اغبكومة كاؼبؤسسة التشريعية ،خاصة يف
قضية كطنية من حجم الوحدة الًتابية ؼبملكتنا العزيزة ،اليت
ربظى بإصباع كافة اؼبغاربة معتزين دبا حققتو بالدنا بقيادة جاللة

شكرا ،السيد الرئيس ،انتهى الوقت.
النائب المستشار السيد عبد الوىاب بلفقيو :

دقيقة السيد الرئيس،

كربصُت مناعة جبهتنا الداخلية بكل مسؤكلية ككطنية
إلجهاض كل أشكاؿ التآمر كاػبيانة كضباية مصاغبنا اغبيوية
العليا كسيادة كحدتنا الًتابية.
كنؤكد يف ىذا الصدد ،أننا يف االرباد االشًتاكي أدينا

اؼبلك ؿبمد السادس نصره اهلل ،لتحصُت كاستكماؿ ىذه
الوحدة ال نقاش حوؽبا كال مساكمة فيها .
حضرات السيدات والسادة،
ارتباطا بالسياؽ ،بسياؽ ىذا االجتماع كاؼبرتبط
بالتطورات األخَتة يف ملف كحدتنا الًتابية ،على إثر التصروبات
اؼبستفزة لألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة دبنا سبة زيارتو ؼبخيمات
الذؿ كالعار ،حيث خرج على حياده اؼبفركض كذباكز

شبن موقف كطٍت جرم يف  1981عندما اعتقلت قيادتنا بعدما
أصدرت بيانا سياسيا تارىبيا رفضت فيو االستفتاء على أم جزء
من الًتاب الوطٍت ،لذلك كجب رص الصفوؼ كيعٍت أف يكوف
اعبميع عند حسن ظن يعٍت مسؤكليتو الوطنية كراء جاللة اؼبلك،
كشكرا لكم إف أطلت.
أنا بغيت نكوؿ كبيال ،كبيال االخواف اللي تيدعيوا
باش هبيو اؼبواطنُت ،أنا كنطلب صبيع كسائل اإلعالـ ،سواء

صالحياتو ،فإننا يف الفريقُت اغبركي كامتداد لتاريخ حزب اغبركة
الشعبية كأحد األحزاب الوطنية اليت ضحت من أجل ىذا
الوطن الغارل ،ال يسعنا إال أف نسجل استنكارنا الشديد ؽبذه
التصروبات اليت ال تتناسب كالدكر اؼبنوط باألمانة العامة لألمم
اؼبتحدة ،كباؽبيئة األفبية الساىرة على مر العقود على التزاـ
اؼبوضوعية كالوساطة يف إطار احًتاـ سيادة الدكؿ ككحدهتا
الوطنية كالًتابية.

كانت ؿبلية أك خارجية يشوفوا اؼبحطات كيشوفوا اؼبدف ،يشوفوا
شحاؿ دياؿ البشر ما كاين ال شيوخ ال قياد ...
السيد الرئيس :
شكرا ،الفريق اغبركي.

إف كصف السيد باف كي موف للمملكة اؼبغربية بالدكلة
احملتلة كخرجتو االستعراضية يف ظل زيارتو للكياف الونبي ،يشكل
ضربة عبهود األمم اؼبتحدة كاؼبملكة اؼبغربية اليت قدمت دائما كال

النائب السيد مولود إجف:
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
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تزاؿ الدليل القاطع على سعيها إلهباد حل سلمي كسياسي ؽبذا
النزاع اؼبفتعل ضد كحدة اؼبغرب ،بل إف اػبطوة األخَتة لباف كي

السيدان الرئيسان المحترمان،

موف كىو يستعد ؼبغادرة منصبو ىي تكريس للصراع كذباىل
متعمد للمقًتح اؼبغريب اؽبادؼ إذل إقامة اغبكم الذايت يف أقاليمنا
اعبنوبية ربت السيادة اؼبغربية كيف إطار كحدة الوطن كالًتاب .
إف األمُت العاـ بتصروباتو الفاقدة لكل اللياقة

اليوـ ،كمع ذلك فنحن مدعوكف صبيعا كال من موقعو لبناء خطة
دبلوماسية مبنية على االخًتاؽ ،بدؿ االكتفاء بردكد الفعل،
دبلوماسية يتكامل فيها الرظبي باؼبوازم ،لتقدمي الصورة اغبقيقية
لقضينا الوطنية أماـ الرأم العاـ الدكرل ،كمواجهة مناكرات

ال نقاش إذف يف الثوابت الوطنية كيف خَتاتنا الوطنية

الدبلوماسية أساءت للمغرب كللمغاربة احملتجزين بتندكؼ،
حيث اختار التجوؿ يف اؼبخيمات كيف ضيا فة قادة البوليساريو
كمن وبركهم من حكاـ اعبزائر ،دكف أف يلتفت إذل معاناة
احملتجزين كال اؼبطالبة بتنفيذ القرارات األفبية بإحصائهم ،بل
حىت استنكار ربويل اؼبساعدات اؼبقدمة ؽبم إذل أغنياء ىذه
اغبرب الونبية كطا قم اؼبتاجرة بآالـ احملتجزين.

اػبصوـ يف ـبتلف احملافل اعبهوية كالدكلية.
إف التصروبات اؼبستفزة للسيد األمُت العاـ لألمم
اؼبتحدة ال يبكنها بأية حاؿ من األحواؿ ،أف تثٍت بالدنا بقيادة

حضرات السيدات والسادة،

اؼبلك حفظو اهلل يف مواصلة مسَتة التنمية كتوطيد اؼبؤسسات
كاغبقوؽ ،كاؼبضي قدما يف سكة اإلصالحات اليت تعترب يف
تقدرينا خَت جواب على مثل ىذه االستفزازات الرخيصة اليت
تغرد خارج سرب منطق القانوف كالشرعية ،فقد تعامل اؼبغرب

إف ىذه اؼبغامرة غَت ؿبسوبة العواقب من طرؼ السيد
باف كي موف ،دل تعمل إال عن تأزمي الوضع ،كلن تؤثر يف كل
األحواؿ على مواقف بالدنا الواضحة ،كعلى سباسك اعببهة

منذ اندالع ىذا النزاع اؼبفتعل بفضيلة اغبكمة كالرزانة كالتعقل،
كدل ينزع أبدا إذل مناكرة اػبصوـ اؿيت ازبذت أشكاال رخيصة كال
أخالقية يف كثَت من األحياف ،بل كاصل جهوده اغبثيثة من أجل

الداخلية ملكا كشعبا للدفاع عن ربصُت كاستكماؿ كحدتنا
الًتابية ،كمواصلة اإلصالحات اغبقوقية كالتنموية يف أقاليمنا
اعبنوبية كيف ـبتلف جهات اؼبملكة العزيزة.
كما أف ىذه اؼبزايدات ما ىي إال ردة فعل على

االرتقاء باؼبناطق الصحراكية إذل أفضل مستويات النماء على
غرار باقي مناطق اؼبملكة.
كما اعبهوية اؼبتقدمة كاؼبوسعة اليت البرط فيها اؼبغرب
ػبَت دليل على ذلك ،كما أننا يف الفريقُت اغبركيُت ،نطرح سؤاال

إطالؽ اؼبغرب بقيادة جاللة اؼبلك نصره اهلل للنموذج التنموم
لألقاليم اعبنوبية ،كىو ما استفز حكاـ اعبزائر كصنيعتهم
ألمن
البوليساريو ،خاصة كأف بالدنا كاهلل اغبمد تنعم با

كبَتا كعريضا على جدكل استمرار اؼبينورسو اليوـ يف الصحراء ؟
يف الوقت الذم نالحظ فيو أسباب ىذا الوجود دل تعد قائمة،
ألننا نالحظ بأف ىذه اؽبيأة دل ربقق االلتزامات اليت كانت

كاالستقرار كتظافر ملحمة التنمية الشاملة كأصبحت مبوذجا
وبتذل بو جهويا كدكليا ،كمن السذاجة أف يفكر أم كاف من
خصوـ كحدتنا الًتابية كمن يبوؽبم كيدعمهم ،يف إعطاء الدركس
يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف لبلد عظيم من حجم اؼبغرب الذم

السبب يف كجودىا ،إذف فأين إحصاء الالجئُت اؼبتفق عليو؟
كما مصَت اؼبساعدات اليت تقوـ هبا بعض اؽبيئات كاؼبنظمات
على ىؤالء الالجئُت؟ كؼباذا دل تتم إثارة الوضعية اؼبأساكية ؽبؤالء
احملتجزين يف تندكؼ يف حد صارخ غبقوؽ اإلنساف؟ ىذه

يعرؼ من أين أتى كإذل أين يسَت .

اغبقوؽ اليت وباكؿ اآلخركف االلتفاؼ عليها إلعطاء نظرة مغايرة
حضرات السيدات
عنها يف الصحراء اؼبغربية ،إف اإلشكاؿ
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كالسادة ،ىو قضية احتجاج من طرؼ اػبصوـ كليست قضية
احتالؿ ،ألف اؼبغرب يف صحرائو دبنطق القانوف كالتاريخ

ىاد...إذل جانب الفرؽ إيبانا منا بضركرة اإلستماتة من أجل
مواجهة كل اؼبناكرات كالدسائس اليت هبتهد خصوـ الوحدة

كاعبغرافيا.

الًتابية من خالؽبا مصادرة اغبق دياؿ اؼبغرب يف الوحدة الًتابية
ديالو كالعرقلة دياؿ اؼبشركع التنموم ،مشركع دكلة اؼبغرب
النموذج كاالستثناء ،هنضة حقيقية يتمتع فيها اؼبغاربة دبقومات
اؼبملكة السعيدة ،كهبعل
العيش الكرمي أينما كانوا يف ربوع

السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيد الرئيس المحترم،
بارؾ اهلل فيك ،اليوـ السيد الرئيس كالسادة الوزراء هبب
تقوية اعببهة الداخلية با ألقاليم اعبنوبية ،هبب مسايرة التنمية،
اؼبشاريع اللي أعطى جاللة اؼبلك كالزيارة ديالو األخَتة باألقاليم
اعبنوبية ،ال يف العيوف كال يف جهة الداخلة اللي كانت رسالة

اؼبغرب يلعب دكره الطبيعي كبلد مغاريب إفريقي إسالمي مؤمن
بالقيم اإلنسانية كؿبًتـ للمواثيق الدكلية ،لقد تتبعنا الزيارة
األخَتة اليت قاـ هبا السيد باف كي موف للجزائر كاؼبنطقة الشرقية
للجدار األمٍت ،كنقصد بذلك منطقة البَت غبلو ،كالتصروبا ت
كاؼبواقف اليت عرب عنها خالؿ ىذه الزيارة حيث سجلنا ما يلي :
خبصوص توقيت ىذه الزيارة ،نسجل أف السيد باف كي
موف تعمد أسلوبا إف دل نقل ناكر ليقوـ بزيارة نعتربىا يف شكلها

حقيقية ؼبن يهمو األمر ،هبب أننا نقوم اعببهة الداخلية ،بأننا
نعطوا مشاريع حقيقة بأننا نثيقوا يف ا ؼبواطن الصحراكم هبذه
األقاليم ،كشكرا.
السيد الرئيس:

مستفزة ؼبشاعر اؼبغاربة قاطبة ،كخصوصا سكاف األقاليم
اعبنوبية ،ألهنا ال تتضمن زيارة للمغرب كلقاءات مع مسؤكليو
كمؤسساتو ،علما أف السيد باف كي موف مطالب بتقدمي تقريره

شكرا ،الكلمة للفريق الدستورم ،السيد الرئيس.

المستشار السيد إدريس الراضي  ،رئيس الفريق الدستوري
الديمقراطي االجتماعي:

أماـ أعضاء ؾبلس األمن شهر أبريل اؼبقبل ،الشيء الذم
سيجعل من ىذا التقرير جزئيا إف دل نقل ناقصا ،كبالتارل سيعرب
عن معاينة شخصية للسيد باف كي موف ،كمقاربة ربكمها
ترتيبات الطرؼ اعبزائرم كقيادة البوليساريو ،فبا سيفقد ىذا

بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس مجلس المستشارين،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

التقرير أم مصداقية أك شرعية كي يعتمد أك تناقش مضامينها
من طرؼ أعضاء ؾبلس األمن الدكرل ،على اعتبار عدـ احًتامو
للشركط القانونية كاؼبساطر اؼبعتمدة من طرؼ ىيئة األمم

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،
أيها الحضور الكريم،

اؼبتحدة كاؼبؤسسة كاؼبؤطرة ألسلوب اشتغاؿ إدارة أمانتها العاـ ة
كفقا للمواثيق اؼبنظمة لعمل اؽبيئة األفبية.

يشرفٍت أف أتناكؿ الكلمة باسم الفريقُت ،فريق االرباد

الدستورم دبجلس النواب كالدستورم الديبقراطي االجتماعي
دبجلس اؼبستشارين يف إطار ق ذه الدكرة االستثنائية اؼبشًتكة
جمللسي الربؼباف تفعيال للفصل  66من الدستور ،كاؼبخصصة

ثانيا :خبصوص مضموف ىذه الزيارة ،قاـ السيد باف

كي موف يوـ  5مارس بزيارة ؼبدينة تندكؼ بدكلة اعبزائر استقبلو
يف مستهلها زعماء البوليساريو ،بعد االكباء أقوؿ بعد االكباء
أماـ علم ال يرفرؼ أماـ مقر ىيئة األمم اؼبتحدة بنيويورؾ ،ألنو

لالستماع إذل السيد رئيس اغبكومة احملًتـ خبصوص مستجدات
القضية دياؿ الوحدة الًتابية ديالنا ،معتربين الدعوة لعقد
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ال يبثل علم دكلة معًتؼ هبا من طرؼ ا ؼبنتظم الدكرل ،كىذا
موقف كليس سلوؾ ال يبكن القبوؿ بو ،ليس من طرؼ اؼبغرب

يبثلها ،قبل القدرة على أجرأة كخلق األجواء كالظركؼ اؼبناسبة
لتنزيلها كتنفيذىا على أرض الواقع ،استغل السيد باف كي موف

بل وبتم استنكار من طرؼ كل دكلة ملتزمة باؼبواثيق الدكلية ،بل
هبب استنكاره كإدانتو من طرؼ الدكؿ األعضاء يف ؾبلس األمن
الدكرل ،كالذم يعترب الشاغل ؼبنصب األمُت العاـ ؽبيئة األمم
فيو ،أكؿ ـ ف يعمل على احًتاـ مقرراتو كال يغفر لو بأم حاؿ

عبارة حق الشعب الصحراكم يف تقرير مصَته ،كاؽبادؼ من ىذا
اؼبوقف كذلك الع كدة باؼبشكل إذل نقطة الصفر يف ذباىل تاـ
للتقارير كاؼبواقف اليت عرب عنها سابقوه يف استحالة إجراء
استفتاء باؼبنطقة ،كالدعوة بالتارل إذل طرح حل سياسي متفق

من األحواؿ أف يتمرد على مبادئ اؽبيئة األفبية ،إف السيد باف
كي موف كبعد االكباء قاـ برفعو لشارة النصر تأكيدا على أف
اغبركة اليت قاـ هبا تعرب عن موقف كاضح كصريح لصاحل أطركحة

عليو من طرؼ صبيع األطراؼ .
إف اؼبغرب كالذم ذباكب مع صبيع مقررات ىيئة األمم
اؼبتحدة كتعاكف مع كل من انتدب للمسانبة يف حل ىذا النزاع

اعبزائر كصنيعتها جبهة البوليساريو.
إف األمر دل يتوقف عند ىذا اغبد ،بل ذباكزه إذل زيارة
منطق البئر غبلو اؼبتواجدة شرؽ اعبدار العازؿ ،كىي منطقة
عازلة مرفوقا بأعضاء من البوليساريو ،سلوؾ ال يبكن كصفو

اؼبفتعل ،بل اقًتح حال حظي بالتنويو من طرؼ القول العظمى،
كتبناه ؾبلس األمن الدكرل ،حيث اعتربه حال جديا كذا
مصداقية ،يبكن اعتباره أرضية للتفاكض بشأنو من طرؼ صبيع
األطراؼ ،إنو مقًتح اغبكم الذايت ،السيد باف كي موف دبواقفو

صادر عن اؼبوظف األكؿ يف ىيئة األمم ،أسست من أجل
إرساء السالـ يف العادل كلو كدكرىا الوساطة غبل الن زاعات بُت
الشعوب كالدكؿ ،كالتدخل يف اؼبناطق اليت تعرؼ توترا من أجل

ىذه يريد إج ىاض ىذه اؼببادرة الكبَتة كبوضع حد ؽبذا الصراع
الذم طاؿ أمده كحل ىذا اؼبشكل بشكل هنائي يضمن
للمغرب سيادتو على أراضيو يف اعبنوب ،كيساىم يف استكماؿ

اغبل كاغبد من اغبركب كحل اؼبشاكل بشكل سلمي كعادؿ يف
إطار القوانُت اؼبنظمة ؽبذه اؽبيئة.

اؼبغرب لوحدتو الًتابية ،كما يبكن إخواننا يف ىذه األقاليم من
تدبَت شؤكهنم بأنفسهم.
كنا نتمٌت أف يدعو إذل إحصاء عدد احملتجزين كأف
يسجل التالعب يف اؼبساعدات كاليت استغلها قادة البوليساريو

استعمل كلمة احتالؿ يف كصفو لتواجد اؼبغرب على أرض
أقاليمو اعبنوبية ،كىذا مصطلح خطَت جدا ال يتحملو كاقع
اغباؿ باؼبنطقة لغياب أم شرط من الشركط اليت عرؼ هبا

لتكوين ثركات كاغتناء على حساب اؼبواطنُت ،يعيشوف ظركفا
مأساكية كأف يثَت كاقع حقوؽ اإلنساف باؼبخيمات .
إف السيد باف كي موف هبذه الزيارة يكوف قد أعلن

ثالثا  :أما خبصوص التصروبات اليت أدذل هبا مع

السيد الرئيس اعبزائرم أك الصحافة اليت كانت ىناؾ ،حيث

حربا دبلوماسية جديدة على اؼبغرب خد مة ألجندة أعداء هنضتو
كالغيورين باستثنائو كاؼبصرين على عدـ استكمالو لوحدتو
الًتابية.
إف اؼبغرب دباضيو كتارىبو العريق كدبالؿبو كتطويره

اؼبشرع الد كرل مفهوـ االحتالؿ ،دل يسجل قط يف تاريخ األمم
اؼبتحدة كمنذ أف طرح مشكل ىذا النزاع اؼبفتعل حوؿ صحرائنا
اؼبغربية ،أف أتى أمُت عاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة تواجد اؼبغرب يف
صحرائو باالحتالؿ ،إذف السيد باف كي موف زبلى عن اغبياد

لنموذج وبظى باحًتاـ اعبميع ،كل اؼبناكرات اليت رباؾ ضده
مهما كاف مصدرىا كقادر على إعطاء اغبجة كالدليل على عدالة

اؼبفركض أف يتحلى بو كل مواطن موظف أفبي  ،كبالتارل اختل
فيو شرط أساسي حىت يؤسبن على احًتاـ مقررات اؽبيئة اليت
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قضيتو ،إف ما تشهده أقاليمنا اعبنوبية من البراط لساكنتها يف
صبيع االستحقاقات االنتخابية ،باختيار فبثليها بكل نزاىة

السيد الرئيس:
شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لفريق التقدـ الديبقراطي،

كشفافية ،كبنسب مشاركة ناطقة ىي األعلى على مستول
الوطٍت ،كبالتارل تغٍت عن أم تعليق أك تغليط .
إف النهضة كاإلقالع كاؼبشاريع التنموية اليت أعطى
انطالقتها صاحب اعباللة يف إطار الزيارات اؼبتكررة للمنطقة،

السيد الرئيس.
النائب السيد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي :
بسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب،

تعرؼ ذباكبا منقطع النظَت من طرؼ اؼبواطنُت ،إف ما تنعم بو
مناطقنا اعبنوبية من أمن كأماف كاستقرار ،ال يبكن إال أف يزيد
من سعار أعداء كحدتنا الًتابية ،لكن أف يصل األمر حد تبٍت

السيد رئيس مجلس المستشارين،
السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،

دة ؼبوقف ىذه
شخص يف موقع األمُت العاـ لألمم اؼبتح
األطراؼ ،فهذا أمر ال يبكن القبوؿ بو كيعد سابقة يف تاريخ
األمم اؼبتحدة الذم سيسجل على شخص باف كي موف موقفو
الغريب ىذا ،لذلك ندعو إذل االستمرار يف التعبئة كتقوية اعببهة

السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ،

يشرفٍت أف أتدخل أمامكم ،باسم فريق التقدـ
الديبقراطي دبجلس النواب كؾبموعة العمل التقدمي جمللس
اؼبستشارين ،يف إطار ىذه اعبلسة اؼبخصصة لدراسة ـ ستجدات

الداخلية كتوفَت صبيع الشركط للقياـ حبملة دبلوماسية.
إف زيارة السيد باف كي ـ كف كاؼبواقف اليت عرب عنها يف

قضيتنا الوطنية ،كاليت نعقدىا يف ظرفية حساسة تتسم دبواجهة
بالدنا ؼبناكرات كـبططات كتوجهات تستهدؼ استقرارىا
كتسعى للنيل من كحدهتا الًتابية كاؼبس بسيادهتا الوطنية،

منطقة حساسة جدا كظرفية يواجو فيها العادل ،يواجو فيها
العادل ،يواجو فيها العادل خطر اإلرىاب ،خطر اإلرىاب ،خطر

كاؼبتجلية أساسا يف األفعاؿ كاألقواؿ اؼبنحازة لألمُت العاـ ؽبيئة
األمم اؼبتحدة ،كتصروباتو األخَتة اؼبتسمة باحملاباة الواضحة
كاؼبخلة دببدأ اغبياد كالبعيدة عن مسوغات اػبطاب التقليدم
ؽبيئة األمم اؼبتحدة كقراراهتا كمواقفها الرظبية يف اؼبوضوع،

اإلرىاب ال زبدـ بأم حاؿ من األحواؿ ىذا التوجو ،لذلك
ندعو اؼبنتظم الدكرل إذل ربمل مسؤكليتو ،كندعو ؾبلس األمن
إذل تبٍت إ جراءات كقرارات كفيلة بتصحيح ىذا اػبطأ

كتراجعو عن االلتزامات كالضمانات اليت مت التعهد هبا يف خرؽ
سافر للقانوف الدكرل ،كأعراؼ العمل الدبلوماسي ،مع ما يشكل
ذلك من سلوؾ خطَت قد يًتتب عنو الزج باؼبلف يف منزلقات

الدبلوماسي اعبسيم ،كرد األمور إذل نصاهبا ،اؼبغرب يف صحرائو
كالصحراء يف مغرهبا كما عرب عن ذلك جاللة اؼبلك ؿبمد
السادس نصره اهلل باسم صبيع اؼبغاربة باعتباره ملك البالد

غَت ؿبسوبة العواقب.
إف ما قاـ بو األمُت العاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة كما فاه
بو غَت مقبوؿ بكل اؼبقاييس ،كمرفوض رفضا قاطعا ،كيشكل
استفزازا ؼبشاعرنا كبن اؼبغاربة ،كاستهتارا بقضيتنا العادلة

كحامي ضبى ملتها كدينها ،الضامن لوحدة أراضيها ،حفظ اهلل
ىاذ البلد من كل شر ،كالسالـ عليكم كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو .

كاؼبشركعة ،كىو األمر الذم نندد بو كنستنكره.
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كالشي اللي دار ال عالقة لو بالقرارات كاؼبواقف دياؿ ىيئة األمم
اؼبتحدة.

فما معٌت أف يستعمل عبارة أك أف يتم استعماؿ عبارة
(احتالؿ)؟ كينحٍت أماـ ما يسمى (بعلم اعبمهورية الونبية )،
كيرفع شارة النصر ،كيدعو لعقد مؤسبر اؼباكبُت .
كما معٌت أف يسكت يف اؼبقابل عن االنتهاكات
اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف يف ـبيمات تندكؼ ،كسبادم حكاـ
اعبزائر كقادة البوليساريو يف تعميق مأساة ؿبتجزم ىذه

ثانيا :ىل مهمة األمُت العاـ أف وبل اؼبشاكل أـ أف

ىبلق اؼبشاكل ؟

ثالثا :ىل تقتضي مهمة األمُت العاـ إحالؿ األمن
كالسالـ أـ إشعاؿ فتيل النزاعات كاغبركب؟ حُت استعمل باف
كي موف عبارة (احتالؿ) فقد حياده كفقد بوصلتو كصوابو
كتوازنو ،بل كيكاد يفقد مصداقيتو ،يكاد يفقد مصداقية ،أل نو
دل وبًتـ القرارات األفبية كخرج عن اإلطار العاـ كالقاموس

اؼبخيمات كاالذبار هبا كبكرامة ضحاياىا ككربيائهم ،كيسكت
عن حاالت اختطاؼ كاحتجاز النساء كالًتحيل القصرم
لألطفاؿ كذبنيدىم للزج هبم يف النزاعات اؼبسلحة؟
ما معٌت أف يسكت األمُت العاـ على عمليات
التالعبات كالسرقة كهنب اؼبساعدات اؼبوجهة حملتجزم ـبيمات
تندكؼ ،كيتغاضى عن اإلشارة إذل تورط أفراد اعبمهورية الونبية
يف تغذية اإلرىاب ،كاالذبار يف السالح ،كاالذبار يف اؼبخدرات

اؼبعتمد يف القضية كخلق اؼبشاكل كأزـ الوضعأكثر ،ككتر األجواء
أكثر فبا ىي متوترة ،كأشعل فتيل النزاع  .فياؽبا من طريقة متهورة
ينهي هبا أمُت عاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة مشواره الديبلوماسي على
رأس أكرب كأىم منظمة أفبية.
أما السؤاؿ الثاين فمتعلق حبقيقة مصدر القرار  :كما
ىو معلوـ فإف قرارات ىيأة األمم اؼبتحدة ىي يف األكؿ كاألخَت
.
قرارات دكؿ مصادؽ عليها بناء على مواقف ىذه الدكؿ

كالتهريب ،كاالذبار يف البشر كالتهديد الكبَت الذم يشكلونو
على أمن كاستقرار اؼبنطقة؟
الواقع أف ما قاـ بو األمُت العاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة
كما فاه بو ليس ابتعادا عن مبدأ اغبياد فقط ،بل ىو يف الواقع
فقداف عبادة الصواب ،كبعيد كل البعد عن ركح اؼبنطق كالعقل
كالقافكف كاألخالؽ ،ؼباذا كجدت منظمة ىيئة األمم اؼبتحدة؟
كجدت من أجل إحالؿ السالـ كتعميم األمن كإهناء اغبركب

كالسؤاؿ اؼبهم ،ىل تصروبات باف كي موف ىي ؾبرد نزكة،
استسالـ حمليطو كمقربيو،
أكخطأ ،أك زلة لساف ،أك تأثر ك
كخاصة اؼببعوث االفبي ركس كمن معو ؟ أـ أف التصروبات
ـبطط ؽبا كمدبرة ،كأعطي بشأهنا الضوء األخضر من الفاعلُت
أك من بعض الفاعلُت الدبلوماسيُت الدكليُت اؼبؤثرين؟
اإلحتماؿ األكؿ ،على خطورتو ،مقدكر عليو  .كاؼبغرب
لن يسكت عليو يف صبيع األحو اؿ ،كلن يبر عليو مركر الكراـ،

كالنزاعات ،انطالقا من ذلك نطرح سؤاالف:
األكؿ هبيب عن نفسو ،كالثاين يتطلب اؼبزيد من
البحث كذبميع اؼبعطيات.
السؤاؿ األكؿ الذم هبيب عن نفسو يتعلق دباىية
مو مة األمُت العاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة ،أشنو دكرؾ السيد األمُت
العاـ؟

لكنو يف الوقت نفسو قابل للتعامل معو من خالؿ االعًتاؼ
باػبطأ كذباكزه ما داـ اف األمر تصرؼ شخصي لباف كي موف
ال يلزـ الدكؿ األعضاء يف شيء ،شريطة االقرار ك االعًتاؼ

األمن كالتقيد هبا أـ خرقها كمعاكستها؟ ألف الشي اللي قاؿ

صراحة باػبطأ دكف أساليب ملتوية .
أما اإلحتماؿ الثاين فهو أشد خطورة  ،ألنو يعٍت توجو
جديد ،أك ؿباكالت لتغيَت اؼبواقف اؼببدئية لعدد من الدكؿ ،أك

أوال :ىل احًتاـ قرارات ىيئة األمم اؼبتحدة كؾبلس
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كضعها أماـ األمر الواقع هبدؼ إحراجها ،أك يف نوع من السباؽ
مع الزمن قبل هناية كالية باف كي موف ،أك قبل حلوؿ

كمنطلق أساسي يف تعاملنا مع ـبتلف احملطات كاؼبواقف اؼبتعلقة
بالوحدة الًتابية ،كدبا ينبغي من الصرامة كاغبزـ كالدكد عن

االنتخابات الرئاسية األمريكية  .إف ىذا ما ينبغي التحقق منو
كالبحث فيو لتكو ين صورة كاضحة كمدققة عن الوضع ،خاصة
أننا على مشارؼ شهر أبريل الذم يتم خاللو إصدار التقرير
السنوم عن النزاع اؼبفتعل يف أقاليمنا اعبنوبية.

السيادة الوطنية ،لنؤكد من جديد على أف اؼبغرب يف صحرائو
كالصحراء يف مغرهبا كما قاؿ صاحب اعباللة ،شاء من شاء
ككره من كره.
كغدا كبن حاضركف يف اؼبسَتة الوطنية ،كندعو كافة

كىنا نسجل بارتياح مواقف العديد من الدكؿ اليت
تربأت فبا صرح بو االأمُت العاـ ؽبيئة األمم اؼبتحدة تصروبا أك
تلميحا .ك يف الواقع ،ينبغي على ىيئة األمم اؼبتحدة ك ؾبلس

اؼبواطنُت إذل اؼبشاركة بكثافة لتوجيو الرسالة القوية ؼبن يهمو
األمر ،حاضركف غدا كبعد غد ،حاضركف كل يوـ ،يف كل زماف،
يف كل مكاف دفاعا عن كحدتنا الًتابية ا ؼبغربية.

األمن فتح ربقيق يف دكاعي تصروبات باف كي موف ،ؼباذا ؟ كمن
كراءىا ؟ بالنظر ػبطورهتا  .فهي تضع مصداقية ك نزاىة مؤسسة
األمانة العامة على احملك .
كىنا أيضا ،البد من استحضار اؼبضامُت العميقة

كنود هبذه اؼبناسبة ،أف نتفادل اػبطاب التبخيسي
ككبيي عاليا أطر كزارة اػبارجية كالتعاكف كدبلوماسييها كالسفراء
على اعبهود الكبَتة اليت يبذلوهنا يف خدمة كطنهم كخدمة
قضيتنا الوطنية األكذل ،فهم يكاد ال يغمض ؽبم جفن ،يتتبعوف

كاؼبقدامة للخطاب اؼبلكي ا لسامي دبناسبة الذكرل األربعُت
لتخليد اؼبسَتة اػبضراء ،كاليت جاءت حافلة بالرسائل القوية،
الصروبة الواضحة كالصارمة ،سواء من حيث إطالؽ مشاريع

كل صغَتة ككبَتة كيعملوف ليل هنار ،كما كبيي السيد كزير
اػبارجية كالتعاكف كالسيدة الوزيرة اؼبنتدبة كالسيد الوزير اؼبنتدب،
كمن خالؽبم اغبكومة كعلى رأسها السيد رئيس اغبكومة على ما

تنموية كربل يف ـبتلف اجملاالت دبيزانيات ضخمة ،يف اطار
تفعيل اعبهوية اؼبتقدمة كالنموذج التنموم لألقاليم اعبنوبية ،أك
ـف ناحية التأكيد على أف اغبكم الذايت يف اطار السيادة
اؼبغربية ،كالذم وبظى بًتحيب دكرل كيتعامل معو باعتباره مقًتحا

يبذلونو من جهود نصرة لقضية كحدتنا الًتابية ،كما كبيي الربؼباف
دبجلسيو على اؼببادرات كالنشاط الدبلوماسي اؼبكث ؼ كالناجع
للسيدات كالسادة النواب كاؼبستشارين ،ما مكن بالدنا من
كسب العديد من اؼبعارؾ اؼبرتبطة بالنزاع اؼبفتعل ،ككبيي أيضا

جديا كذا مصداقية ،ىو مقًتح ال بديل لو ،إذ يشكل أقصى ما
يبكن أف يقدمو اؼبغرب من أجل الطي النهائي للنزاع اؼبفتعل
حوؿ الصحراء اؼبغربية.

األحزاب السياسية كالتنظيمات النقابية كالفعاليات اعبمعوية
كاالقتصادية كالثقافية كالرياضية ككل اؼبكونات اجملتمعية كل من
موقعو ،كالشعب ادلغريب قاطبة على االلبراط القوم يف اؼبعركة من

لذلك ،كتأسيسا على اإلصباع اغباصل على اعتبار أف
الفوز النهائي ؽبذه القضية الوطنية ذات األكلوية القصول يبر
بالضركرة عرب سبتُت اعببهة الداخلية ،أصبحت تستدعي اعتناء
أكرب كاىتماما أقول كتأطَتا أقبع ،فإننا كمكوف من اؼبكونات

أجل نصرة قضيتنا العادلة كاؼبشركعة ،ملتحمُت كملتفُت حوؿ
رئيس الدكلة كفبثلها األظبى صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد
السادس نصره اهلل ،القائد األعلى كرئيس أركاف اغبرب العامة
للقوات اؼبسلحة اؼبلكية اليت كبيي بسالتها ،ىي كأؼ راد الدرؾ

الربؼبانية ،كمن موقعنا يف حزب التقدـ كاالشًتاكية ،إذ نعلن عن
البراطنا الكلي يف اؼبقاربة القائمة على اعتبار السيادة الوطنية

اؼبلكي كاألمن الوطٍت كالقوات اؼبساعدة كالوقاية اؼبدنية ،كنشيد
بتعبئتها الدائمة كنقدر تضحياهتا الكبَتة ،كنثمن كطنيتها
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الصادقة من أجل اغبفاظ دبسؤكلية رفيعة ككفاءة عالية على أمن
كاستقرار الوطن ،كسالمة كطمأنينة اؼبواطنُت ،كالدفاع عن اغبوزة

إننا يف فريق االرباد العاـ ؼبقاكالت اؼبغرب ،نندد هبذا
االكبياز اؼبفضوح لألمُت العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة الذم

الًتابية ؿلبالد ،كالدكد عن سيادهتا الوطنية ،كنًتحم على اركاح
كافة الشهداء األبرار يف سبيل حرية الوطن كاستقاللو كسيادتو
ككحدتو ،شكرا.

يفًتض فيو التزاـ اغبياد يف ملف مطركح للتفاكض برعاية األمم
اؼبتحدة ،ىذا االكبياز اؼبعلن أثناء زيارة ىذا اؼبسؤكؿ األفبي
للجزائر كتندكؼ ،تلك الزيارة اليت كانت يف ظاىرىا هبدؼ
حلحلة القضية كاستشفاؼ آراء األطراؼ ،كمدل استعدادىا

السيد الرئيس:

للعودة للمفاكضات حوؿ ىذا النزاع اؼبفتعل ،كلكن يف باطنها
كانت زيارة بنية مبيتة إلجهاض كل إمكانية من شأهنا تدليل
أكجو اػبالؼ للوصوؿ إذل حل متفق عليو لنزاع عمر  40سنة،

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة الرباد مقاكالت اؼبغرب .
المستشار السيد عبد اإللو حفظي  ،رئيس فريق االتحاد
العام لمقاوالت المغرب:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

كنسف كل اعبهود اليت عرفتها القضية كالتقليل من التنازالت
كالتضحيات اليت قدمها اؼبغرب ملكا كشعبا كحكومات متعاقبة .
لقد أجج التصريح ادل ستفز للسيد باف كي موف موجة
غضب عارمة لدل الشعب اؼبغريب قاطبة ،مواطنُت كىيئات

السيد رئيس الحكومة المحترم،

كمؤسسات كأثار ردكد فعل كاسعة عرب العادل لدل العديد من
اؽبيئات كالدكؿ اؼبناصرة للعدالة الدكلية ،كاحملبة للسالـ كاليت
سارعت إذل اإلعالف عن تضامنها مع اؼبملكة اؼبغربية خبصوص

المرسلين.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،
إف فريق االرباد العاـ ؼبقا

كحدهتا الًتابية ،كمساندة كدعم اؼببادرة اليت قدمها اؼبغرب يف
مارس  ،2006اعتبارا ؼبا تتسم بو من كاقعية كمصداقية بعد
فشل كل احملاكالت كاؼبخططات اؼبطركحة غبل النزاع ،تلك
اؼببادرة اعبريئة كالشجاعة اؼبتمثلة يف اغبكم الذايت يف إطار

كالت اؼبغرب يسجل

باستغراب كاندىاش ،االكبياز العلٍت السافر لألمُت العاـ لألمم
اؼبتحدة السيد باف كي موف ألطركحة اعبزائر كصنيعتها
البوليساريو خبصوص قضية الصحراء اؼبغربية ،كؿباباتو ؽبما
بشكل مكشوؼ كصارخ ،ال يليق بأمُت عاـ أفبي ،بوصفو

السيادة اؼبغربية.
كفبا يربز حجم اػبطو رة ،خطورة تصريح باف كي موف
أنو يأيت يف توقيت يتميز بتزايد التثمُت الدكرل ؽبذه اؼببادرة

الصحراء اؼبغربية بأهنا أرض (ؿبتلة) ،كبتساىلو اؼبداف مع كياف
كنبي سبكن لبعض الوقت دبعية اعبزائر كدعمها من تضليل بعض
الدكؿ اليت سرعاف ما اكتشفت غالبيتها حقيقة ىذا الكياف

اؼبغربية كالًتحيب الذم حظيت بو على مستول العادل ،كباقًتاب
موعد تقدمي تقرير مبعوثو الشخصي للمنطقة يف االجتماع
السنوم جمللس األمن حوؿ القضية ،كبانطالؽ العد العكسي
النتهاء كالية باف كي موف لألمانة العامة لألمم اؼبتحدة .

كعالقتو باإلرىاب كهتريب السالح ،حىت بادرت أزيد من 40
دكلة اتباعا إذل سحب اعًتافها باعبمهورية الونبية اؼبصطنعة،
كمازاؿ سحب االعًتاؼ هبا متواصال ككانت دكلة "سوريناـ"
آخر من اكتشف ىذه اغبقيقة ،كلن تكوف األخَتة فسحبت

إف ما صدر عن باف كي موف حبق اؼبغرب كصحرائو
ليس ؾبرد زلة لساف أك انزالؽ لفظي ،بل ىو اكبياز صارخ

اعًتافها بداية الشهر اعبارم كما تعلموف.
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كخركج عن اغبياد ،كذباىل متعمد للتغَتات اليت عرفتها اؼبنطقة
من جهة ،كللوضع الداخلي حىت ؽبذا الكياف الونبي نفسو الذ م

إف كصف اؼبغرب باحملتل موقف خطَت كغَت مسبوؽ
يف تاريخ اؼبنظمة األمم اؼبتحدة ،كال يبكن السكوت عليو كما ال

عرؼ تفتتا كعودة العديد من مؤسسيو كقياديو السابقُت إذل
كطنهم اؼبغرب ،يف ذباكب مع مبدأ "إف الوطن غفور رحيم "،
كذباىل أيضا لواقع الًتاجعات الواسعة على مستول عالقة ىذا
الكياف اؼبزعوـ مع الدكؿ اليت سبق أف تعاطفت معو لسبب أك

يبكن أف يبر بسهولة اعتبارا ؼبا ينطوم عليو ،من جهة من
تطاكؿ على دكلة عريقة ذات سيادة كذات عضوية فاعلة
كنشيطة يف منظمة األمم اؼبتحدة ،كدل تتأخر قط كلما طلب
منها ذلك يف اؼبسانبة يف حفظ السالـ يف البؤر الساخنة عرب

آلخر ،كتغاضي فاضح عن صلة صباعة البوؿ يساريو اؼبارقة مع
التنظيمات اإلرىابية باؼبنطقة.
نعم إف تصريح باف كي موف دل يكن ال زلة لساف كال

العادل ،كبالنظر من جهة ثانية لكونو موقفا هبعل السيد باف كي
موف يف تناقض مع توصيف ؾبلس األمن للقضية ،حيث يتداكؿ
فيها اجمللس يف إطار اؼبادة اؼبتعلقة بالسلم كاألمن ،كليس

انزالقا لفظيا ،بل ىو موقف مبيت مع سبق اإلصرار كالًتصد،
إذ ال ينبغي أف ننسى أنو سبق كأباف عن عدـ حياده خبصوص
قضيتنا الوطنية بعد مركر عاـ كاحد على توليو األمانة اؿ عامة
لألمم اؼبتحدة ،فعندما توذل ىذا اؼبنصب يف سنة  2007كجد

كموضوع يتعلق باالحتالؿ كاالستعمار ،كما يربز ىذا اؼبوقف
من جهة ثالثة ذباىل األمُت العاـ لألمم اؼبتح دة غبقيقة ككاقع
سبثيلية سكاف الصحراء اؼبغربية ،ذلك أف البوليساريو ليست
اؼبمثل الشرعي ؽبؤالء السكاف ،قد تكوف فبثلة عبماعة ؿبدكدة

أمامو مبعوث األمُت العاـ السابق السيد كويف عناف ،ىو
اؽبولندم السيد  . Peter VAN WALSUMكعندما صرح
 VAN WALSUMيف أبريل  2008كىو يصدح باغبق

مارقة ال كزف لعددىا كال لنسبتها قياسا بسكاف الصحراء
اؼبغربية ،الذين ينعموف بالعيش يف أمن كاستقرار على أرض
كطنهم ،كسيظلوف كذلك ،ك كما قاؿ جاللة اؼبلك ؿبمد

عن اقتناع بأف خيار االستقالؿ الذم تطالبو البوليساريو ىو
خيار غَت كاقعي ،كأف الواقع على األرض مع اؼبغرب اكبياز
السيد باف كي موف للجزائر كصنيعتها اؼبزعومة الذين أغضبهم
السيد  VAN WALSUMبتصروبو ،كدل سبض على ذلك

السادس نصره اهلل يف خطابو سنة  2014دبناسبة ذكرل اؼبسَتة
اػبضراء " 39المغرب سيظل في صحرائو والصحراء في
مغربها" كحىت اؼبغاربة الصحراكيوف اؼبتواجدكف يف ـبيمات
تندكؼ أغلبهم ىم ىناؾ ؿبتجزكف " كدل يقم السيد باف كي موف
بأية مبادرة للعمل على إحصاء سكاف ىذه اؼبخيمات ،رغم
مطالبة اؼبغرب بذلك كإغباحو عليو لسنوات ،كرغم الدعوة إذل
رائو،
ذلك من طرؼ األمُت العاـ نفسو تظاىرا دكف نية إج

سول بضعة شهور حىت بعده باف كي موف كأهنى تكليفو كعُت
اؼببعوث اغبارل األمريكي السيد كريستوفر ركس مبعوثا خاصا
جديدا للصحراء ،كانكشف االكبياز بشكل كاضح كفاضح بعدـ
تعامل باف كي موف باؼبثل مع انزعاج اؼبغرب ما بُت 2012
ك 2015مع طريقة ربرؾ السيد كريستوفر الوس باؼبنطقة،
كربفظو على جوىر اؼبقاربة اليت يعمل هبا السيد الركس ؼبعاعبة
اؼبلف ،كالكيفية اليت يدير هبا اؼبفاكضات ،كاليت أدت إذل انسداد

كضدا على القرارات ذات الصلة الصادرة عن ؾبلس األمن منذ
سنة  ،2011كعلى لوائح القانوف اإلنساين الصادرة دبوجبو
اتفاقية جنيف ،كىو ما هبعل كضعية ىؤالء الصحراكيُت تشكل
استثناء على الصعيد العاؼبي ،لكوف عددىم اغبقيقي يظل ؾبهوال
غبد اآلف ،كعوضا عن ذلك يعلن السيد باف كي موف عزمو على
تنظيم مؤسبر للماكبُت غبشد الدعم للكياف اؼبصطنع ،ككاف

أفق اغبل كدل وبرؾ كقتها السيد باف كي موف ساكنا يف ذباىل
كاكبياز ككيل دبكيالُت.
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األجدر بو أف يعمل أكال على البحث يف االختالسات اليت
تتعرض ؽبا اؼبساعدات على حساب سكاف اؼبخيمات،

كالقوات اؼبساعدة ،كأفراد الوقاية اؼبدنية ،الذين يبذلوف الغارل
كالنفيس من أجل نصرة الوطن كاؼبواطنُت ربت القيادة الرشيدة

كمأساهتم اإلنسانية ،االختالسات اليت أكدهتا تقارير اؼبفوضية
السامية لالجئُت كبرنامج ا لغذاء العاؼبي ،كمكتب ؿباربة الغش
لالرباد األكريب كغَتىا ،فقد أكدت كل ىذه اؽبيئات أف ىناؾ
تالعبا يف الدعم كاؼبساعدات اؼبقدمة ؽبؤالء السكاف .

كاؼبسؤكلة لصاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد ا لسادس نصره اهلل كأيده .
شكرا.
السيد الرئيس:

شكرا السيد الرئيس ،الكلمة لفريق االرباد اؼبغريب للشغل .

إف موقف االرباد العاـ ؼبقاكالت اؼبغرب كفريقو الربؼباين
من موقف كل اؼبغاربة الذين يرفضوف كل تعامل مع قضيتهم
الوطنية ا ألكذل ،ألم مسؤكؿ أفبي ال يتسم باغبياد كيقوـ على

المستشار السيد عز الدين زكري :
باسم اهلل الرحمن الرحيم.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،

االكبياز ألطركحات أصبحت متجاكزة ضدا على الوحدة الًتابية
للمملكة اؼبغربية ،كلذلك نقوؿ ؼبن يسَت يف اذباه معاكسة مغربية
الصحراء أخطأت الطريق ،فالصحراء يف مغرهبا كاؼبغرب يف
صحرائو ،كىو مقدـ ،دبشيئة اهلل ،على إقاـ ة مشاريع حاظبة

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون،

باسم فريق االرباد اؼبغريب للشغل ،أتناكؿ الكلمة
دبناسبة عقد ىذه اعبلسة خبصوص التصروبات األخَتة الصادرة

فيها ،تتمثل كما أعلن عن ذلك جاللة اؼبلك ،يف تفعيل اعبهوية
اؼبتقدمة ،كالنموذج التنموم لألقاليم اعبنوبية للمملكة ،جهوية
تقوـ على الغَتة الوطنية الصادقة على الوحدة الًتابية لبالدنا،

عن األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة حوؿ قضية الصحراء اؼبغربية،
كاليت تدخل يف إطار مسلسل اؼبناكرات اؼبتعددة اليت رباؾ ضد
كحدتنا ا لًتابية ،حيث أنو أثناء زيارتو إذل تيندكؼ كإذل اعبزائر
أدذل بتصروبات زبرج عن مبادلء اغبياد كميثاؽ األمم اؼبتحدة

كىنا نعلن التزاـ االرباد العاـ ؼبقاكالت اؼبغرب كممثل للقطاع
اخلاص دبواكبة دينامية االستثمار يف إطار اعبهوية اؼبوسعة
كالنموذج التنموم لألقاليم اعبنوبية ،كنقوؿ يف االرباد العاـ ككل
اؼبغاربة ،لن نفرط يف حبة رمل من صحرائنا مهما كلفنا ذلك

كالقوانُت كاألعراؼ الدكلية.
إف تصروبات األمُت العاـ األفبي ال سبت بصلة
ؼبرجعيات كقرارات األمم اؼبتحدة كؾبلس األمن ،كمناقضة
للتطورات اغباصلة يف ا ؼبعاعبة األفبية ؽبذا اؼبلف ،كاليت ال تلتزـ

من تضحيات ،كألجل ذلك كبن ؾبندكف كراء ضامن كحدة
البالد كقائد هنضتها صاحب اعباللة اؼبلؾ ؿبمد السادس حفظو
اهلل كنصره.

مع اؼبقتضيات القانونية الدكلية اليت يقوـ عليها ميثاؽ األمم
اؼبتحدة كحفظ السالـ األفبي ،ىذه التصروبات اليت سبس يف
العمق اؼبشاعر كاغبقوؽ الشرعية كالتارىبية للشعب اؼبغريب ،كيف

كلن تفوتٍت ىذه اؼبناسبة دكف تقدمي التحية إذل
الدبلوماسية اؼبغربية على الصمود الذم سبيزت بو رغم كيد
الكائدين ،كاغبمالت الشرسة اليت يقوـ هبا أعداء كحدتنا
الًتابية ،ككذلك لن تفوتٍت كلن ربجب عٍت يف ىذه اؼبناسبة دكف

طليعتها الطبقة العاملة اؼبغربية اليت كاؼ حت كناضلت كقاكمت
االستعمار بوجهيو الفرنسي كاإلسباين يف أقاليمنا اعبنوبية ،كلعل
معارؾ العماؿ الصحراكيُت اؼبغاربة بسيدم إفٍت كبوكراع يف أكاخر
الستينات كبداية السبعينات من القرف اؼباضي ػبَت دليل على

تقدمي ربية إج الؿ كاحًتاـ كتقدير للقوات اؼبسلحة اؼبلكية
اؼبرابطة باألقاليم اعبنوبية ،كالدرؾ اؼبلكي ،كاألمن الوطٍت،
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ىذا االرتباط الوجودم بُت النضاؿ من أجل استكماؿ الوحدة
اب للمغرب ،كالنضاؿ من أجل اغبقوؽ اؼبشركعة للطبقة
الًت ية

إف دكر اغبركة النقابية يف الدفاع عن قضية الصحراء
اؼبغربية يعد ؿبوريا كاسًتاتيجيا  .كيف ىذا اإلطار ،يؤكد االرباد

العاملة ،كمن ىذه القناعات اؼببدئية سانبت الطبقة العاملة
بشكل ملفت يف اؼبسَتة اػبضراء اؼبظفرة .

اؼبغريب للشغل أف ما صرح بو مؤخرا األمُت العاـ لألـ ـ اؼبتحدة
يف إطار اعبولة اليت قاـ هبا إذل موريتانيا كـبيمات تندكؼ
كاعبزائر ،ليس ؾبرد انزالؽ ،بل ىو حلقة من سلسالت مواقف
عرب عنها بشكل صريح كمضمن منذ عدة سنوات ،كلعل أبرزىا

السيد الرئيس،

إف االرباد اؼبغريب للشغل ،ال يعترب األمر ؾبرد موقف

كاف تشبتو دببعوثو اػباص ركس الذم عرب ىو اآلخر عن ربيزه
كخركجو عن تقاليد كمنهجية األـ ـ اؼبتحدة ،يف تدبَت ىذا النزاع
اإلقليمي بالصحراء اؼبغربية.

ب يعترب
سياسي عابر فرضتو مستجدات ىذه اللحظة التارىبية ،ؿ
القضية كطنية مسألة ىوية ككجود ،ألف الصحراء شكلت دائما
كعرب تاريخ اؼبغرب عمقا اسًتاتيجيا لوحدتو كتوحيده ،كلما

كبالتارل ،فإف ما صرح باف كي موف ال يعد شيئا
مفاجئا إذا ربطناه دبسار مواقفو اؼبنحازة كالبعيدة كل البعد عن
اؼبهاـ كاألخالقيات اؼبفركض أف يتصف هبا األمُت العاـ لألمم
اؼبتحدة اؼبؤمن على السلم كاالستقرار أفبيُت ،إنو اكبراؼ مفضوح

تعرض ألم هتديد يبس كحدتو الًتابية كاستقراره السياسي .
إف قوة اغبجة كعدالة القضية كالصدؽ الوطٍت لالرباد
لقياـ بأداء دكره
اؼبغريب للشغل ،كلها عوامل مكنتو من ا
الطالئعي داخليا كخارجيا يف كل احملافل العمالية الدكلية اليت

كمتناقض لقرارات ؾبلس األمن كقرارات اعبمعية العامة لألمم
اؼبتحدة ،اليت تدعو صراحة إذل ضركرة إهباد حل سياسي سلمي
متوافق عليو لقضية الصحراء اؼبغربية.

يتبوء فيها االرباد اؼبغريب للشغل موقعا رياديا ،مكنو دبجاهبة كل
القول اليت رباكؿ يائسة النيل من مشركعية قضيتنا األكذل ،حيث
أحبط العديد من احملاكالت يف ىاذ الصدد على مستول االرباد

لقد كاف من األكذل لباف كي موف خالؿ زيارتو
ؼبخيمات تندكؼ ،أف يدرؾ أف الصحراكيُت ا حملتجزين ىناؾ
يعيشوف يف كضع ال إنساين ماديا كمعنويا ،بدؿ أف يستغل بؤس
كمعاناة احملتجزين لتمرير مواقف ال تزيد الوضع إال تأزيبا،

الدكرل للنقابات كآخرىا مؤسبر برلُت ،كظل دائما يطرح القضية
الوطنية داخل ىذه احملافل الدكلية دبوقع القوة النابعة من إيبانو
العميق بعدالة قضية كحدتو الًتابية .
إف كحدة الصف الوطٍت ؼبواجهة كل التحديات

كتكرس منطق اؼبتاجرة دبأساة احملتجزين.
إننا يف االرباد اؼبغريب للشغل نعرب عن رفضنا اؼبطلق
كإدانتنا الشديدة ؽبذه االكبرافات اليت تو دد أمن كاستقرار

اؼبطركحة على بالدنا كيف مقدمتها القضية الوطنية ،تفرض تعزيز
دكر اغبركة النقابية من خالؿ ضماف حقها يف التنظيم النقايب
كتوسيع ؾباؿ اغبريات النقابية ،كالعمل على حفظ كتعزيز

اؼبنطقة ،كرباكؿ يائسة أف تشوه اغبقائق التارىبية كاعبغرافية
كاإلثنوغرافية كالثقافية كالسياسية كاالجتماعية الدامغة ،بكوف
األقاليم الصحراكية جزء ال يتجزأ من الًتاب الوطٍت .
كانطالقا من قناعتنا الراسخة ،نعترب أف موضوع القضية

مكتسبات الطبقة العاملة اؼبغربية ،كفتح باب التفاكض اعبماعي،
كذلك عرب آلية اغبوار االجتماعي ،اإلطار اؼبؤسسات الديبقراطي
الذم يبكن الطبقة العاملة كاغبر كة النقابية من اؼبسانبة الفعالة
كالقوية يف بلورة القرار الوطٍت االجتماعي كالسياسي

الوطنية هبب أف يشكؿ نبا يوميا لدل كافة الفاعلُت السياسيُت
كالنقابيُت كاغبقوقيُت كاعبمعويُت ،يف إطار رؤية شاملة ككاضحة

كاالقتصادم.
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اؼبعادل كمنهجية منسقة كمتكاملة ،تستثمر كل الًتاكمات
كالتجارب الكفيلة بتحصُت كحدتنا الًتابية ،ككذلك من خالؿ

كالقوات اؼبساعدة كالوقاية اؼبدنية اؼبرابطُت على اغبدكد اعبنوبية
للمملكة اؼبغربية ،كاليت تسهر بكل تفاف كإخالص على أمن

النموذج التنموم لألقاليم اعبنوبية ،الذم أشرؼ جالؿ ة اؼبلك
ؿبمد السادس نصره اهلل على انطالقتو الفعلية من مدينة العيوف
دبناسبة ذكرل األربعُت النطالؽ اؼبسَتة اػبضراء اؼبظفرة ،حيث
أكد جاللة اؼبلك ؿبمد السادس يف خطابو التارىبي يوـ  18من

كاستقرار ىذه اؿبالد ،كما ال تفوتنا الفرصة للتنويو باجملهودات
اؼببذكلة من طرؼ الدبلوماسية اؼبغربية يف الدفاع عن قضية
الوحدة الًتابية ،كيف مقدمتهم صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد
السادس القائد األعلى للقوات اؼبسلحة اؼبلكية ،رمز كحدة األمة

نونرب  ،2014دبناسبة عيد االستقالؿ ،أف الصحراء ستظل
ربت السيادة اؼبغربية إذل أف يرث اهلل األرض كمن عليها ،مؤكدا
أف مبادرة اغبكم الذايت ىي أقصى ما يبكن أف يقدمو اؼبغرب

كضامن استقالؿ البالد كحوزة اؼبملكة يف دائر ة حدكدىا اغبقة،
الفقرة األكذل من الفصل  42من الدستور اؼبغريب ،ككما نغتنم
ىذه الفرصة لدعوة كافة الشرائح كأطياؼ اجملتمع اؼبدين اؼبغريب

غبل ىذا النزاع.
إننا يف فريق االرباد اؼبغريب للشغل ،نسجل أف السيد
باف كي موف ذباىل حقيقة األكضاع اليت تتسم حبدكث
انتهاكات جسيمة ،مرتكبة بشكل فبنهج يف حق اؼبواطنُت

للمشاركة بكثافة يف اؼبسَتة اؼبقررة تنظيمها غدا إف شاء اهلل،
للتنديد هبذه التصروبات العدائية كالغَت مسؤكلة لألمُت العاـ
لألــ اؼبتحدة ،شكرا .
السيد الرئيس :

احملتجزين ،كتصروباتو تشكل اكبيازا فاضحا يف التقرير
لألطركحات اؼبزعومة للجمهورية الونبية كاعبزائر ،من ىنا تبدك
أنبية بذؿ جهود من طرؼ اعبميع ملكا كشعبا كحكومة كبرؼبانا

شكرا ،الكلمة للمجموعة النيابية لتحالف الوسط .
النائب السيد محمد عبد العالي الهاللي :
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على رسول اهلل

كـبتلف القول كاؼبشارب النقابية كالسياسية كاجملتمع اؼبدين
بالبالد ،عالكة على استثمار دكر اجل معيات اؼبغربية النشيطة
داخل اجملتمع اؼبدين لدحض ىذا اؼبنطق كفضح أسطورة
الصحراء احملتلة كسبثيلية السكاف الصحراكيُت ،فأغلبية ىؤالء قد

وعلى آلو وصحبو .
السيد رئيس الحكومة،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

عربت عن رفضها لتمثيلية الكياف الونبي كتشبثها دبغربيتها عرب
اؼبشاركة اؼبكثفة يف االستحقاقات االنتخابية للجماعات الًتابية
يف  4شتنرب  ،2015كبعدىا انتخابات ؾبلس اؼبستشارين ليوـ

السيدات والسادة النواب والمستشارون المحترمون،
إننا يف ؾبموعة ربالف الوسط نعرب كذلك عن اندىاشنا
الكبَت إزاء االنزالقات اللفظية اػبطَتة ،كفرض األمر الواقع،
كاحملاباة الغَت اؼبربرة لألمُت العاـ لألمم اؼبتحدة خالؿ زيارتو
األخَتة للمنطقة ،كنعرب كذلك عن احتجاجنا القوم عن ىذه

 2أكتوبر  ،2015كاؼبسانبة يف اؼبشاريع التنموية اليت غَتت
معادل الصحراء اؼبغربية بشكل كاضح ،كاليت ستستفيد أكثر من
خالؿ الربنامج الطموح الذم أعلن عنو جاللة اؼبلك ؿبمد
السادس خالؿ خطابو دبناسبة ذكرل األربعُت ؿؼبسَتة اػبضراء .

التصروبات حوؿ قضيتنا الوطنية ،مؤكدين أف ىذه التصروبات
غَت مالئمة سياسيا كغَت مسبوقة يف تاريخ األمناء السابقُت،
كما أهنا مسيئة كتستفز مشاعر اؼبغاربة قاطبة .

كيف األخَت ،ال تفوتنا الفرصة دكف أف ننوه بالدكر
الريادم للقوات اؼبسلحة اؼبلكية كالدرؾ اؼبلكي كاألمن الوطٍت
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مع الكثَت من الدكؿ إهبابيا مع عالقاتنا السياسية ،كؼباذا ال
قبعل ىذه العالقات االقتصادية يف خدمة مشركعنا الوطٍت

السيد الرئيس،

إننا يف ؾبموعة ربالف الوسط نقوؿ أ ف ما صرح بو

الوحدكم.
إف ىذا االكبياز اؼبكشوؼ ال ينبٍت عن نظرة موضوعية
للقضية اؼبطركحة ،كيوضح جبالء أف أعدائنا ال تناـ ؽبم عُت من
أجل كسب مواقف مرحبة ؼبصاحل ىم يف احملافل الدكلية ،حبيث

األمُت العاـ يبتعد كليا عن اغبياد كعن اؼبوضوعية ،كيعرب عن
تساىل مداف مع دكلة كنبية تفتقد كل اؼبقومات بدكف تراب
كبدكف ساكنة كال على معًتؼ هبا ،كما أف ىذه اؼبواقف تعرب
عن مدل استسالـ األمُت العاـ البتزاز األطراؼ األخرل

يوظفوف مكاتب دراسات بأمواؿ طائلة ػبدمة أجندهتم
السياسية ،كمواقفهم اؼبضللة تدؿ على حقد عميق ينخر
أجسادىم ضد بلدنا كضد منجزاتو الكربل يف صبيع اجملاالت،

كاستغاللو إلضفاء مصداقية عل ل مزاعم مغلوطة ،يف الوقت
الذم دل يتطرؽ فيو قط إذل ضركرة إحصاء الساكنة كالذم دعا
إليو يف أكثر من مناسبة كفرضو القانوف اإلنساين الدكرل كما ىي

كإنفاقهم الكبَت كلو على حساب تنمية بلداهنم ،كتفقَت شعوهبم
يف خدمة قضية مصطنعة كال سند ؽبا قانونيا كال سياسيا كال
حىت تارىبيا ،كعليو كجب علينا أف قبند طاقاتنا ككل
اإلمكانيات اؼبتاحة من أجل صد ىذه اؽبجمات اجملنونة كمزاعم

يف صبيع قرارات األمم اؼبتحدة منذ سنة  ،2011كاالختالس
اؼبؤكد كمنذ عقود للمساعدات الدكلية اؼبوىوبة لساكنة ىذه
األقاليم ،كالذم أكدتو تقارير اؼبفوضية السامية لالجئُت
كالربنامج الغذائي العاؼبي كمكتب ؿباربة الغش باالرباد األكركيب .

االنفصاليُت كمؤازريهم كذلك من خالؿ:

أيها السيدات والسادة،

أوال -هنج سياسة استباقية تتوقع األشياء قبل حدكثها؛

إف ىذه التصروبات من شأهنا أف سبهد الطريق ألفكار
متطرفة كتزج بشعوبنا يف براثُت الفتنة كالعنف ،فأين ىي يا ترل

ثانيا -ربط اؼبسؤكلية باؼبح اسبة فيما يتعلق بتنشيط
دبلوماسيتنا يف اػبارج؛

التحذيرات اليت أطلقها األمُت العاـ يف مناسبات عديدة،
خبصوص تسلل اعبماعات اإلرىابية إذل ـبيمات تندكؼ؟ كاليت
كصفها بالقنبلة اؼبوقوتة كاستفحاؿ األزمة اؼبالية كهتديدىا

ثالثا -جعل عالقاتنا االقتصادية يف خدمة قضيتنا

الوطنية األكذل؛

للمنطقة ،كهبذا اػبصوص كيف إطار مشاركتنا يف النقاش الدائر
حاليا ،نود أف نطرح بعض التساؤالت حوؿ دكر دبلوماسيتنا يف
مواجهة خصوـ كحدتنا الًتابية ،كؼباذا كبن نتأثر بالقرار الدكرل
كال نؤثر فيو؟ ىل ىذا راجع إذل عدـ سلوكنا لسياسات

رابعا -تقوية اعببهة الداخلية يف مواجهة خصوـ كحدتنا
الًتابية ،كعدـ السماح ألم كاف عن اػبركج عن اإلصباع الوطٍت
حوؿ قضيتنا األكذل مهما كانت مربراتو ،كلن تكوف إال مربرات
كاىية؛

استباقية؟ تتوقع األشياء قبل حدكثها كهتيئ الشركط الالزمة
ؼبواجهتها يف مهدىا ،بدؿ االنتظار حىت تقع كحُت ذلك نتفاعل
معها؟ أـ ىناؾ خلل يف دكر دبلوماسيتنا اؼبوازية اليت لطاؼبا نادينا

خامسا -تفعيل كتقوية دكر الدبلوماسية اؼبوازية لتفنيد

أطركحة االنفصاؿ ،كالسالـ عليكم كرضبة اهلل .
السيد الرئيس:

بتفعيلها كإيالئها القدر الكايف من األنبية كتعيُت الرجل اؼبناسب
يف اؼبكاف اؼبناسب ،كىناؾ تساؤؿ آخر ال يقل أنبية عن
التساؤؿ األكؿ ،كىو ؼباذا ال تنعكس عالقاتنا االقتصادية اعبيد ة

شكرا ،الكلمة جملموعة الكونفدرالية الديبقراطية للشغل.
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أكال :تقوية اعببهة الداخلية ،كتقوية اعببهة الداخلية
يقتضي النهوض بأكضاع كل فئات اجملتمع ،ينبغي للمواطن

المستشار السيد المبارك الصادي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة

والسالم على أشرف

اؼبغريب أف وبس بوطنيتو ،كباش وبس اؼبواطن اؼبغريب دبواطنتو
خاصو يلقى الصحة كخاصو يلقى التعليم ،دبواطنتو ينبغي أف
يلقى يف بلده تعليما عموميا ،صحة عمومية ،اؿ شغل ،ككل
السكن إخل.

المرسلين.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،

جعل ملف القضية الوطنية عمال يوميا لكل مكونات
اجملتمع كبشكل مستمر لتتبع خطوات اػبصوـ كإفشاؽبا يف
حينها ،كاالنتقاؿ من موقع الدفاع إذل اؽبجوـ عرب معركة التحرير

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة البرلمانيون،

أتشرؼ باسم ؾبموعة الكونفدرالية الديبقراطية للشغل
أف أتناكؿ الكلمة اليوـ يف ىذا اؼبلف ،كىذه التطورات األخَتة
اليت تعرفها قضيتنا الوطنية ،من خالؿ التحركات األخَتة للسيد

الثانية؛
اؼببادرات الدائمة كاؼبستمرة ،تطوير اإلعالـ كالرفع من
األداء الديبلوـ اسي عرب تفعيل الديبلوماسية الربؼبانية
كالديبلوماسية الشعبية ،استعماؿ كل الضغوطات االقتصادية

األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة كاليت تؤكد أف سبة مؤامرات رباؾ ضد
كحدتنا الًتابية كبإيعاز من أطراؼ ما فتئت تنازع اؼبغرب كحدتق
كاستقراره.

كالتجارية لفائدة الوحدة الًتابية .
السيد الرئيس،

إف عدـ اغبياد الواضح للسيد باف كي موف يبُت جليا
انزالقاتو اػبطَتة ،كنتمٌت أف تكوف انزالقات كخركجو عن ميثاؽ
األمم اؼبتحدة الذم يلزمو اغبياد التاـ يف مثل ىاتو القضايا
الدكلية.

السادة والسيدات،
إف الكونفدرالية الديبقراطية للشغل كمعها الطبقة العاملة
اؼبغربية ،ذبدد التزامها الدائم بالدفاع عن الوحدة الًتابية
كاستعدادىا تقدمي كل التضحيات الالزمة كما عودتنا تارىبيا،

إف ىذا السلوؾ اؼبرفوض كالذم مس يف الصميم
مشاعر اؼبغاربة ،ال يبكنو أ ف يغَت من الواقع يف شيء كاؼبعركؼ
عند اػبصوـ قبل األصدقاء ،تشبث اؼبغاربة صبيعا بكل أطيافهم

حيث قدمت الشهداء تلو الشهداء يف سبيل استقالؿ اؼبغرب
كربرير األرض كاإلنساف إذل جانب كل األحزاب الوطنية
كالديبقراطية ،كليعلم اعبميع ككل اؼبتآمرين كمن يدكر يف فلكهم،
أف اؼبغاربة كبكل أطيافهم كفئاهتم لن يفرطوا يف حبة رمل من

بأراضيهم كبصحرائهم ،كعلينا اليوـ صبيعا تأجيل كل اػبالفات
كإرجاء كل احملاسبات كعدـ الوقوؼ فقط عند األخطاء ،بل
التفكَت كبشكل صباعي يف اؼبستقبل دبا وبملو من توازنات
كرىانات جديدة تنضاؼ إذل رىاف التنمية كالتطور ،كعلينا اليوـ

رماؿ صحرائهم.
كنستغل ىذه اؼبناسبة أف كبيي صمود قواتنا اؼبسلحة
اؼبلكية كالدرؾ اؼبلكي كاألمن الوطٍت ،ككل من يساىم يف

أف نبحث كبشكل جاد عن األجوبة الكافية للدكافع كاػبلفيات
كراء ىذا اؽبجوـ ،كيف ىذا الوقت بالذات يتسٌت لنا كبشكل
صباعي االتفاؽ عن األساليب كاألدكات للمواجهة كالتغلب على

التصدم ػبصوـ كحدتنا ا لًتابية كاستقرار بلدنا ،كمن خالؿ ىذا
اؼبنرب ندعوا الطبقة العاملة كعموـ األجراء إذل اؼبسانبة يف اؼبسَتة

خصوـ كحدتنا الًتابية ،كىذا يقتضي:
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 )3اعتبارىم تصروبات كإشارات األمُت العاـ خالؿ زيارتو
للمنطقة ،كبالتحديد زيارتو للمنطقة العازلة يف األقاليم اعبنوبية

الشعبية اليت ستنطلق غدا من مدينة الرباط ،كالسالـ عليكم
كرضبة اهلل تعاذل كبركاتو.

اؼبغربية ،كتعمده استفزاز مشاعر الشعب اؼبغريب بإشارات
تليق دبسؤكؿ دكرل يف مكانة األمُت العاـ للمنظمة الدكلية،
خركجا عن اغبياد اؼبطلوب يف أمُت عاـ لألمم اؼبتحدة ،كىو
يبارس مهامو؛

السيد الرئيس:
شكرا السيد رئيس اغبكومة احملًتـ ،السيدات كالسادة
الوزراء ،السيدات كالسادة الربؼبانيوف ،أعطي الكلمة للسيد
رئيس ؾبلس اؼبستشارين لتالكة البياف الصادر عن عن اعبلسة .

ال

 )4اعتبارىم أف ىذا االكبراؼ اؼبتعمد من جانب األمُت
العاـ ،ىو ؿباكلة للتغطية على فشلو طيلة كاليتيو على رأس
اؼبنظمة ،يف إحراز تقدـ مل موس يف تسوية النزاع ،كىو إرضاء

السيد حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين :
شكرا السيد الرئيس،
يشرفٍت أف أتلو على حضراتكم مشركع بياف صادر عن
اؿرؼباف ،نقًتح أف نتوج بو ىذه اجللسة .
ؾبلسي ب
على إثر التصروبات اليت أدذل هبا األمُت العاـ لألمم
اؼبتحدة السيد باف كي موف خالؿ زيارتو إذل كل من تيندكؼ

مداف لألطراؼ اليت تعادم حقوؽ اؼبغرب الثابتة يف سيادتو
على أقاليمو اعبنوبية؛
 )5تأكيدىم أف تصروبات األمُت العاـ تتجاىل اغبقائق
التارىبية بشأف ملف الصحراء ،كمنها مواقف األمم اؼبتحدة،

كاعبزائر العاصمة مطلع شهر مارس اعبارم ،عقد الربؼباف
دبجلسيو يوـ  12مارس  2016دكرة استثنائية ،بطلب من
ؾبموع الفرؽ كاجملموعات الربؼبانية .

خاصة منذ  2007يف أعقاب تقدمي اؼبغرب ؼبقًتح احل كم
الذايت كاعتباره من طرؼ اؼبنتظم الدكرل باؼبقًتح اعبدم كالواقعي .
عدـ
كالذم يشكل أرضية للتفاكض ،خاصة بعد أف تأكد

كإف أعضاء ؾبلسم النواب كاؼبستشارين ،كبعد االستماع
إذل التوضيحات الضافية اليت قدمها السيد رئيس اغبكومة حوؿ
تصروبات األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة كاؼبواقف اليت عرب عنها،
كبعد االستماع إذل تدخالت رؤساء كفبثلي الفرؽ كاجملموعات

قابلية االستفتاء للتطبيق  .كلسنا يف حاجة إذل أف نذكر السيد
األمُت العاـ بأف مواقف األمم اؼبتحدة كمن بينها مواقفها اؼبثمنة
للمقًتح اؼبغريب ،تلز ـ صبيع مسؤكليها ،كباألحرل أف يتم ذباكز
ىذا اإللزاـ بإطالؽ تصروبات كأكصاؼ تعود باؼبلف إذل ثقافة

الربؼبانية ،يؤكدكف على ما يلي :
 )1شجبهم القوم بأشد كأقول العبارات للمواقف اؼبنحازة
كغَت اؼبسؤكلة كالتصروبات اؼبستفزة اليت أدذل هبا األمُت العاـ

النزاع اليت سادت خالؿ الستينات كالسبعينات من القرف
اؼباضي.
 )6استهجاهنم كتنديدىم القويُت بتعمد األمُت العاـ

لألمم اؼبتحدة ،كرفضهم ؽبا صبلة كتفصيال؛
 )2اعتبارىم أف ىذه التصروبات تشكل اكبرافا خطَتا عن
نبل أىداؼ كرسالة كطبيعة منظمة األمم اؼبتحدة ،كخركجا عن
ركح ميثاقها اؼبؤسس كعما راكمتو من أعراؼ كقواعد يف ؾباؿ

ذباىل ما راكمتو األمم اؼبتحدة من رصيد يف ؾباؿ تصفية
االستعمار ،كخاصة قرارم اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة
قرار  1514الصادريف  14دجنرب 1960؛
الشهَتين:
قرار  1541الصادريف  15دجنرب ،1960كبالتحديد الفقرة

التجرد كمن سعي إذل خدمة السلم كاالستقرار عرب العادل؛

"كل ؿباكلة
السادسة ،من القرار األكؿ اليت تؤكد على أف
تستهدؼ التقويض اعبزئي أك الكلي للوحدة القومية كالسالمة
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اإلقليبية لبلد ما تكوف متنافية كمقاصد ميثاؽ األمم اؼبتحدة
كمبادئو" ،فيما تقضي الفقرة السابعة بأف تلتزـ صبيع الدكؿ

قيادة االنفصاليُت كداعيا باؼبقابل ،إذل "عقد اجتماع دكرل عبمع
اؼبساعدات اؼباكبُت " ،مشجعا على ىذا النحو ىذه القيادة على

بأحكاـ ميثاؽ األمم اؼبتحدة كخاصة "احًتاـ حقوؽ السيادة
اإلقليمية عبميع الدكؿ " .كيوضح اؼببدأ اػبامس من ملحق
القرار 1541أف اإلقليم الذم ال يتمتع باحل كم الذايت "ىو
اإلقليم اؼبفصوؿ جغرافيا أكعرقيا أك ثقافيا كيتميز عن البلد الذم

االستمرار يف سياسة الريع كاستعماؿ احملتجزين كورقة للتسوؿ
كللضغط كإمعاهنا يف ربدم القانوف الدكرل اإلنساين ،كذلك يف
الوقت الذم يتطلع فيو ا ؼبنتظم الدكرل ككافة الضمائر اغبية يف
العادل على قياـ األمُت العاـ بالدكر اؼبوكوؿ لو يف كقف مآسي

وبكمو" كىو ما ال ينطبق على األقاليم اعبنوبية اؼبغربية اليت
كانت عرب التاريخ كباغبجج التارىبية الدامغة جزءا من الكياف
اؼبغريب الضارب يف عمق التاريخ  .كمن جهة أخرل فإف ذات

الالجئُت من جراء النزاعات اإلقليمية؛
 )9استغراهبم ذباىل األمُت العاـ أيضا حقيقة تشبث
سكاف األقاليم اعبنوبية اؼبغربية باالنتماء إذل الوطن األـ

القرارات ا ألفبية تؤكد على أف مفهوـ "تقرير اؼبصَت " الذم جعل
منو أعداء الوحدة الًتابية للمملكة شعارىم اؼبقدس ،ال يعٍت
بالضركرة االنفصاؿ كال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف يناقض
حق الدكؿ يف استكماؿ كحدهتا كيف اغبفاظ على ىذه الوحدة

كمشاركتهم القوية كا لنوعية يف اغبياة السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كسبتعهم بكامل حقوقهم ،كخاصة حقهم الثابت،
كغَت القابل للتصرؼ ،يف الدفاع عن مغربيتهم .
 )10تنديدىم القوم بتعمد ذباىل األمُت العاـ لألمم

كعلى سالمة تراهبا الوطٍت .
 )7استنكارىم كشجبهم القويُت لتجاىل األمُت العاـ
غبقائق التاريخ كأحكاـ اعبغرافيا ،ككذا تعمده غَت اؼبربر إغفاؿ

اؼبتحدة تضحيات الشعب اؼبغريب ،كمنها تضحيات ساكنة
األقاليم اعبنوبية ،البشرية كاؼبادية على مدل أربعُت عاما من
أجل تثبيت الوحدة الًتابية كتنمية األقاليم اعبنوبية كإخراجها من

دكر اؼبملكة اؼبغربية كقاعدة لالستقرار ككقوة إقليمية أساسية
ذات الدكر الكبَت يف حفظ األمن ،فضال عن تعمد استفزاز
اؼبشاعر الوطنية للشعب اؼبغريب ،خاصة بعد أف عززهتا إشارات
مدانة من األمُت العاـ كزيارتو ؼبنطقة أقرهتا األمم اؼبتحدة ذاهتا

العزلة اليت تركها فيها اؼبستعمر ،فإف عليو أف يدرؾ أف اؼبغرب،
ال يبكن بأم حاؿ من األحواؿ أف يظل رىينة مزاج بعض
اؼبوظفُت الدكليُت يف عزمو على إهناء ىذا اؼبلف .

منطقة عازلة دبقتضى ـبطط التسوية اؼبعركؼ دبخطط دم
كوييار؛
 )8استهجاهنم تعمد األمُت العاـ ذباىل معاناة احملتجزين

 )11إف الربؼباف اؼبغريب إذ وبيي باعتزاز إطالؽ جاللة اؼبلك
ؿبمد السادس نصره اهلل مؤخرا للعديد من الديناميات
اإلصالحية كاألكراش التنموية ذات الطابع االسًتاتيجي

يف ـبيمات تيندكؼ ،كاػبركقات اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف اليت
يتعرضوف ؽبا من طرؼ ا نفصاليي البوليساريو ،كذباىل اؼبطالب
الدكلية بإجراء إحصاء ؽبؤالء كفق ما سبق أف نصت على ذلك
القرارات الدكلية ذات الصلة ،كإغفاؿ اغبصار اؼبضركب على

باألقاليم اعبنوبية ،كوهنا ستكرس أكثر من أم كقت مضى
اللحمة الوطنية ،كستحوؿ كجو اؼبنطقة فضال عن جعلها بوابة
كاعدة كبو العمق اإلفريقي.
)12

احملتجزين كعلى حقوقهم األكلية يف السفر كالتنقل ،فضال عن
إغفاؿ ربويل اؼبساعدات الغذائية للمحتجزين إذل مصدر الغتنا ء

إف الربؼباف اؼبغريب ،إذ وبيي كذلك إصباع األمة اؼبغربية

كاليقظة اليت عربت عنها صبيع مكونات الشعب اؼبغريب
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السياسية كاؼبدنية ،يف شجب تصروبات األمُت العاـ لألمم

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ،رئيس

اؼبتحدة ،فإنو يقف ربية إجالؿ كإكبار للقوات اؼبسلحة

الجلسة:
 2007اؼبشركع ،االعًتاؼ دياؿ األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة
كاف يف  ،2008ايال ظبحتو ،اؼبهم ىا حنا غنصحوا ىاد
الشي.

اؼبلكية ،بقيادة قائ دىا األعلى كرئيس أكاف حرهبا العامة،
جاللة اؼبلك ؿبمد السادس نصره اهلل ،يف كقوفها الصامد
دفاعا عن كحدة الًتاب الوطٍت كالد َّْكِد عن اؼبكاسب الوطنية،
كما وبيي حبرارة قوات األمن ،كالدرؾ اؼبلكي ،كالقوات

ايال اظبحتو أعطي الكلمة للسيدة أمُت اجمللس لتالكة
الربقية اؼبرفوعة إذل صاحب اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس نصره
اهلل.

اؼبساعدة على دكرىا يف استتباب األمن كاالستقرار ،كيوجو
ربية تقدير كاعتزاز إذل مواطناتنا كمواطنينا يف األقاليم اعبنوبية

السيدة صباح بوشام أمينة المجلس:

على البراطهم يف اؼبسَتة اعبديدة للتنمية كاإلصالح كترسيخ

باسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف
المرسلين وعلى آلو وصحبو أجمعين .

البناء اؼبؤسسايت.
كيؤكد أعضاء الربؼباف اؼبغريب تعبئتهم على كل األصعدة
الداخلية كاػبارجية ،من أجل مواصلة البناء الديبقراطي كربقيق
التنمية كا لدفاع عن قضايا الوطن ،كيف مقدمتها قضية الوحدة

موالم صاحب اعباللة كاؼبهابة
داـ لكم العز كالتمكُت
السالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو

الًتابية ،كيطالب اجملتمع الدكرل بالعمل عاجال على تصحيح
االكبراؼ اؼبداف سياسيا كقانونيا كأخالقيا ،االكبراؼ الذم
ض مسلسل
تعمده األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة ،كالذم يػُ َق ِّو ُ
التسوية كيدفع اؼبنطقة كبو اجملهوؿ.

وبعد ،يتشرؼ خدمي األعتاب الشريفة ،رئيس ؾبلس

النواب كرئيس ؾبلس اؼبستشارين ،أصالة عن نفسيهما كنيابة عن
كافة أعضاء برؼباف اؼبملكة اؼبغربية بأف يرفعا إذل السدة العالية
باهلل أصدؽ آيات الوالء كاإلخالص ضارعُت إذل اهلل عز كجل
أف وبفظنا فيكم كيف أسرتكم ادللكية الشريفة ،كيكلل خطواتكم
كمساعي جاللتكم بالتوفيق كالسداد.
كما ننهي إذل مقامكم العارل باهلل يا موالم ،أف برؼباف

كيف سياؽ ىذه التعبئة الوطنية ،يعلن الربؼباف اؼبغريب
دبختلف مكوناتو السياسية كالنقابية كاؼبهنية كاجملالية البراطو يف
اؼبسَتة الوطنية اؼبرتقب تنظيمها غدا األحد  13مارس 2016

فبلكتكم السعيدة ،عقد دكرة استثنائية ،بطلب من ؾبموع الفرؽ
كاجملموعات الربؼبانية ،حضر إليها صبيع النائبات كالنواب
كاؼبستشارات كاؼبستشارين ،أعضا ء كل من ؾبلس النواب كؾبلس

بالرباط ،تنديدا دبواقف األمُت العاـ كذبسيدا لإلصباع الوطٍت
الصلب حوؿ قضية الوحدة الًتابية .
حرر في الرباط

اؼبستشارين ،كذلك على إثر التصروبات اليت أدذل هبا األمُت
العاـ لألمم اؼبتحدة السيد باف كيموف ،أثناء زيارتو للمنطقة
مطلع ىذا الشهر ،شهر مارس .2016
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كىكذا ،يا موالم ،فبعد االستماع إذل التوضيحات
اليت قدمها السيد رئيس اغبكومة حوؿ ىذه ا لتصروبات كاؼبواقف

حفظكم اهلل كأبقاكم اهلل  ،يا موالم ،ذخرا كمالذا
لشعبكم الويف كأقر عينكم بورل العهد احملبوب صاحب السمو

اليت عرب عنها اؼبسؤكؿ األفبي ،ككذا االستماع إذل تدخالت
رؤساء كفبثلي الفرؽ كاجملموعات الربؼبانية يف السياؽ نفسو ،عرب
أعضاء ؾبلسي الربؼباف عن إدانتهم القوية ،بلساف كاحد كإرادة
كحدكية ،ؽبذا التوجو اؼبنحاز كاؼبوقف الالمسؤكؿ الذم عرب عنو

اؼبلكي األمَت اعبليل موالم اغبسن ،كشقيقتو اؼبصونة األمَت
اعبليلة اللة خدهبة ،كشد أزركم بصنوكم صاحب السمو اؼبلكي
األمَت موالم رشيد ،كحفظكم يف سائر أفراد أسرتكم اؼبلكية
الشريفة ،إنو ظبيع ؾبيب كباإلجابة قدير .كالسالـ ع ذل اؼبقاـ

األمُت العاـ األفبي.
كما أكد أعضاء برؼباف فبلكتكم السعيدة عن رفضهم
القاطع ؽبذا االكبراؼ اػبطَت اؼبؤسف عن جادة اغبق ،كعن

العارل باهلل كرضبتو تعاذل كبركاتو .
خديبا األعتاب الشريفة
رئيسا ؾبلسػ ػ ػ ػ ػػي الربؼبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف :

مقتضيات اغبياد السياسي كالقانوين كاألخالقي اليت ينبغي أف
يلتزـ هبا ،بل كأف يتصف هبا كل مسؤكؿ أفبي تفًتض فيو النزاىة
يف الوساطات كالتبصر يف التصريح أك يف اػبطوة أك يف اؼببادرة
أك يف القرار.

راشيد الطاليب العلمي

عبد اغبكيم بن مشاس .
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لقد عرب أعضاء الربؼباف يف ىذه الدكرة االستثنائية ،يا
موالم ،عن استغراهبم كاندىاشهم كغضبهم كاستنكارىم ؽبذا
االكبراؼ اؼبستفز لضمَت أمتنا اؼبغربية ،كاؼبسيء ألبسط قواعد

السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب :
شكرا بعد االستماع إذل اؼبداخالت ،مث االستماع إذل
البياف كالربقية ،نكوف قد أتينا على هناية جدكؿ أعماؿ الدكرة

كأخالقيات التعامل الدبلوماسي الدكرل ،يف ما بدا أنو موقف
يريد الغطية على فشل ذريع يف تدبَت ىذا اؼبلف طيلة كالية
األمُت العاـ على رأس األمانة العامة للمنظمة األفبية .
كإف إعضاء الربؼباف يف اؼبملكة اؼبغربية كىم يقفوف

االستثنائية ،اختتمت الدكرة ،رفعت الجلسة .شكرا لكم

كقفتهم الوحدكية ىذه ،فإمبا ليعربكا عن التحاـ ككحدة الصف
الوطٍت ،كيبثل إرادة شعبنا دبجموع مكوناتو كتعبَتاتو كفئاتو
كشرائحو كقواه الوطنية اغبية ،ؾبندين ملتحمُت كراء عاىل األمة
كقائدىا كحامي أمنها كاستقرارىا ككحدهتا كثغورىا ،صاحب
اعباللة اؼبلك ؿبمد السادس نصره اهلل كأعز أمره .
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