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  الثنيالثو  رابعةال اجللسةحمرض 

  ).م 2016مارس  12(هـ 1437 ا.ٓخرجامدى  2الس%ت : التارخي

  .رئLس جملس النواب ،الس�يد راش�يد الطاليب العلمي: الرئاسة
  .، رئLس جملس املس�شار�نالس�يد عبد احلكمي Nن شامش

ثالث ساWات ومخس دقائق، ابتداء من الساWة الرابعة وا�قTقة  :التوقTت
  .ثانية عرشة بعد الزوالال 

�س�lع ٕاىل ترصحي يقدمه  دورة اس�ت��ائية من acٔلعقد  :aدول أ.عامل
الس�يد رئLس احلكومة خبصوص cٓخر مس�تpدات القضية الوطنية، معال 

  .بwٔحاكم الفصل الثامن والس�تني من ا�س�تور

--------------------------- -------------------------  

  :س�يد املقرئال 
  ذ |} من الش�يطان الرجمي cٔعو 

" رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآم ينا الَّذها أَيي
ونحتُفْل لَّكُمجِ﴿﴾  لَع قح ي اللَّهوا فداهجو هادا  ۚ◌ همو اكُمتَباج وه

هو  ۚ◌ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم  ۚ◌ جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ 
 كُملَيا عولُ شَهِيدسالر كُونيذَا لٰي هفلُ ون قَبم ينملسالْم اكُممس

موا الصَّلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واعتَصموا فَأَقي ۚ◌ وتَكُونُوا شُهداَء علَى النَّاسِ 
 لَاكُموم وه النَّ ◌ۖ بِاللَّه منِعلَٰى ووالْم مفَنِعيرص﴾﴿".  

  .صدق هللا موال� العظمي

  :الس�يد راش�يد الطاليب العلمي، رئLس جملس النواب، رئLس اجللسة
  .ملرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل cٔرشف ا

  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم،

  الس�يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�يدات والسادة الربملانيون،

  cٔهيا احلضور الكرمي،
بطلب من اكفة cٔعضاء جملس النواب واكفة cٔعضاء جملس املس�شار�ن، 

يات الفصل السادس والس�تني تنعقد هذه ا�ورة �س�ت��ائية طبقا ملق�ض 
�س�lع ٕاىل ترصحي : من ا�س�تور، ويتضمن aدول cٔعاملها نقطة فريدة

يقدمه الس�يد رئLس احلكومة خبصوص cٓخر مس�تpدات القضية الوطنية، 
  .معال بwٔحاكم الفصل الثامن والس�تني من ا�س�تور

  .اللكمة �لس�يد رئLس احلكومة احملرتم، فليتفضل

  :ان، رئLس احلكومةكري  Nنا� الس�يد عبد االٕ 
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد } والصالة والسالم Wىل رسول هللا وWىل cٓ� وحصبه ومن و�ه
  الس�يد رئLس جملس النواب احملرتم،

  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  ،الس�يدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون

من ا�س�تور، يف حلظة رمزية،  68نلتقي اليوم، طبقا ملق�ضيات الفصل 
جتمع احلكومة وممثيل خمتلف ف£ات الشعب املغريب، لنعرب سوية عن املوقف 
املغريب من التطورات أ.¬رية لقضي��ا الوطنية أ.وىل، ٕا»ر الزªرة اليت قام 
هبا مؤخرا أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة ٕاىل املنطقة وما ختللها من ترصحيات 

وق املغرب ومبشاعر املغاربة، بل ومست كذµ وتعبريات مست حبق
بصورة ومصداقTة أ.مم املت¯دة ذاهتا، بفعل �¹زªح اخلطري عن 

  .اخ�صاصات املنظمة أ.ممية والزتاماهتا وتقاليدها
فكام ال خيفى، قام الس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة يف الفرتة املمتدة من 

�لمنطقة، مشلت ¿ من موريتانيا مارس اجلاري Nزªرة جزئية  06ٕاىل  04
واجلزاÃر، وذµ تفعيال لرغبة س�بق cٔن Wcٔلن عهنا، هبدف ٕاWادة ٕاحTاء 
مسلسل املفاوضات بني cٔطراف الزناع حول الصحراء، قصد التوصل ٕاىل 

 .Êل س�يايس Wادل ودامئ ومقÇول من �ن هذه أ.طراف
ديد Ìرخي واكنت أ.مانة العامة لٔ±مم املت¯دة قد طلبت من املغرب حت

مالمئ �لزªرة، حTث |در املغرب، انطالقا من روح التعاون البناء مع 
مكوWد �لزªرة، وهو ما قÇلت  2015املنظمة أ.ممية، ٕاىل اقرتاح شهر نومفرب 

به أ.مانة العامة، لتعود بعد ذµ الس�Çعاده بدعوى مس�تpدات مست 
  .cٔج�دة أ.مني العام

ية، واقرتح موWدا Ñنيا �لزªرة يف ينا�ر وقد تفهم املغرب أ.مر حبسن ن 
، وهو �قرتاح اÓي لقي نفس املصري، حTث مت القÇول به يف 2016

  .البداية قÇل الرتاجع عنه فÔ بعد
µادت أ.مانة العامة لتقرتح شهر مارس  ،بعد ذW2016  داWمو

ود �لزªرة، ٕاال cٔن التارخي مل يناسب أ.ج�دة امللكTة بفعل Õزام�ه مع وج
صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، نرصه هللا، يف زªرة رمسية ¬ارج 

  .اململكة
وعوض البحث عن Ìرخي م�اسب �لطرفني، Üش�ب�ت أ.مانة العامة 
|قرتاàا وقررت القTام |لزªرة ٕاىل لك من موريتانيا واجلزاÃر، Wىل cٔن تمت 

  .زªرة املغرب يف Ìرخي الحق سLمت التوافق �شwٔنه
عة احلال، مل ãسع املغرب ٕاال رفض هذا التقس�مي، ٔ.نه من áري وبطبي

املعقول ٕارaاء زªرة املغرب ٕاىل ما بعد شهر Ncٔريل، Ìرخي تقدمي تقر�ر أ.مني 
العام ٕاىل جملس أ.من، مع ما يعنيه ذµ من Õكو�ن صورة جمزcٔة س��عكس 

-  Ûا ذا  - ال حماäون املغرب بå ىل مضامني التقر�ر، فضال عنW يادة ال�س
 .ميكن ٔ.ي çة اكنت cٔن متيل Wليه ٕارادهتا

ورمغ ذµ فقد واåب املغرب إالWداد �لزªرة من ¬الل اتصاالت 
مكïفة مع حميط أ.مني العام بTíويورك ومع مÇعوثه الشخيص روس، اÓي 
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  .حىت فربا�ر املايض 2015زªرات �لمنطقة م�ذ Ncٔريل  6قام ب 
 24و 23ث الشخيص لٔ±مني العام، ªcٔم وcٔثناء الزªرة أ.¬رية �لمبعو 

فربا�ر املايض، عقد� معه Wدة aلسات معل، متت فهيا م�اقشة اكفة  25و
وقد Wرب |ملناس�بة عن رغبة الس�يد أ.مني العام يف تقدمي ترصحي . اجلوانب

cٔثناء الزªرة، اليشء اÓي Ñcٔر اس�تغرابنا، حTث cٔكد� جمددا Wىل رضورة 
العام |لثوابت املتفق Wلهيا و|�ور احليادي لٔ±مم  الزتام الس�يد أ.مني

املت¯دة، cٔي املساWدة Wىل ٕاجياد Êل س�يايس Wادل ومقÇول مع مراWاة 
  .املقرتح املغريب åسقف، وذµ وفق قرارات جملس أ.من

ٕاضافة ٕاىل ذµ، وبعد cٔن اطلع املغرب Wىل Nر�مج جوÛ الس�يد أ.مني 
ج مضنه زªرة برئ حللو، البäة اليت تقع ٕاىل العام لهذ�ن الب�äن، اÓي cٔدر 

رشق اجلدار أ.مين، قام املغرب |التصال |ٔ.مانة العامة لالس�تفسار عن 
دواعي ٕادراج البäة، واليت تعد أ.وىل من نوعها من مسؤول cٔممي من هذا 

). No man’s land(¬اصة وcٔن برئ حللو تعترب م�طقة WازÛ  . الصنف
اجلدار أ.مين املغريب يف املنطقة العازÛ اليت مت ويه بäة تقع رشق 

هبدف ختفTف  ،�ح�فاظ هبا بني هذا احلزام أ.مين واحلدود مع اجلزاÃر
Êدة التوÕر بني الب�äن وجتنب cٔي خماطر �لتصعيد كام اكن احلال يف Wام 

  .، ومل �كن cٔبدا لتكرãس تقس�مي أ.رايض1976
ªتغالل لز�رة برئ حللو من طرف اخلصوم، وقد Êذر املغرب من cٔي اس

وهو ما الزتمت به أ.مانة العامة مربزة cٔن الهدف يق�رص Wىل تفقد عنارص 
ٕاال cٔنه cٔثناء الزªرة، الحظ املغرب |س�تغراب . املتواaدة هناك" املينورسو"

cٔن الس�يد أ.مني العام أ.ممي اس�سمل البزتاز أ.طراف أ.خرى، من ¬الل 
اللزتامات والضام�ت املقدمة �لمغرب، حTث فرض cٔمر واقع يف خرق ل

مسح الس�يد أ.مني العام أ.ممي، لٔ±سف، بwٔن يمت اس�تغال� ٕالضفاء 
  .مصداقTة Wىل املزامع املغلوطة لٔ±طراف أ.خرى

ويف هذا الصدد، يÇíغي cٔن نتذåر cٔنه بعد تنفTذ وقف ٕاطالق النار يف 
لفت ان�Çاه جملس ، مل يتوان املغرب يف لك م�اس�بة، من 1991س%مترب 

، Wىل مجيع "املينورسو"أ.من وأ.مني العام لٔ±مم املت¯دة وبعثة 
املس�توªت، ٕاىل ا¹هتااكت وضعية هذه املنطقة مكنطقة WازÛ وٕاىل خطورة 
أ.عامل �س�تفزازية لٔ±طراف أ.خرى، حTث ندد املغرب بتكرار هذه 

يف املنطقة الرشقTة من �¹هتااكت، مطالبا أ.مم املت¯دة بتحمل مسؤولياهتا 
  .احلزام أ.مين

  حرضات الس�يدات والسادة،
لقد Wcٔلن الس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة ¬الل املؤمتر الصحفي اÓي 

  :مارس اجلاري |جلزاÃر عن cٔربعة cٔهداف جلولته |ملنطقة 6عقده يوم 
ٕاجراء تقTميه اخلاص �لوضع امليداين وٕاÊاطة جملس أ.من ا�ويل  .1

  بذµ؛
  إالطالع Wىل احلاÛ إال�سانية مبخÔت تندوف؛ .2
  ؛"املينورسو"زªرة  .3

  .حتليل الوضع أ.مين Wىل أ.رض .4
ٕاال cٔنه، وعكس لك �لزتامات املعلنة، فٕان الس�يد أ.مني العام لٔ±مم 
املت¯دة و¬الل زªرته ٕاىل برئ حللو، ختىل عن احلياد واملوضوعية، لLس 

 µمن ¬الل ٕاشارات رمزية كتعبري فقط من ¬الل الترصحيات، بل كذ
رصحي عن Üساهل مدان مع åيان ومهي يف�قد للك مقومات ا�وÛ املتعارف 

  .Wلهيا يف القانون ا�ويل ومن طرف أ.مم املت¯دة نفسها
لقد جتاوز أ.مني العام أ.هداف اليت Êددها لهذه الزªرة، ومتادى ٕاىل 

ملغرب ٔ.قا�ميه اجلنوبية، لوصف اسرتaاع ا" �ح�الل"درaة اس�تعامل لفظة 
ويه سابقة يف قاموس أ.مم املت¯دة يف تناولها مللف الصحراء املغربية، ٕاذ ال 
 Ûتحضارها يف هذه احلا�Üس��د ٔ.ي cٔساس س�يايس cٔو قانوين، ويعترب اس

  .خمالفا �لقانون ا�ويل ولٔ±عراف املعمول هبا
ٕاÑرة قضية وٕامعا� يف �حنياز املفضوح، تغاىض أ.مني العام عن 

اليت ارÕكÇت يف " الالج£ني"اخلروقات املكïفة حلقوق إال�سان وحقوق 
خمÔت تندوف |جلزاÃر، الس�Ô قضية �خ�طافات واسعة النطاق �لíساء، 

امرcٔة واكنت Êديث الص¯افة العاملية، و¬اصة  150واليت مشلت cٔزيد من 
صري حيملن اجلíس�ية إالس�بانية مهنا، حبمك cٔن ácٔلب ا�تطفات وجمهوالت امل

�س�بانية، حTث مت اح�pازهن يف خمÔت تندوف cٔثناء زªرهتن ٔ.رسهن .  
وقد cٔشار املغرب Wىل س%Tل املثال، ٕاىل ÊاÛ ثالث �ساء حصراوªت 
حمتجزات م�ذ cٔكرث من س�نة، ومت عرض Êا�هتن Wىل أ.مم املت¯دة، و¬اصة 

سان من طرف املفوضية السامTة حلقوق إال�سان وجملس حقوق إال� 
Wائالهتن، وكذا من طرف املنظامت ا�ولية حلقوق إال�سان وcٔخرى ال 

  .حكومTة
فضال عن هذا لكه، Wcٔلن أ.مني العام عزمه تنظمي مؤمتر ملاحني 
املساWدات إال�سانية �لمحتجز�ن يف خمÔت تندوف، دون cٔن يتطرق 

  :لقضيتني |لغيت أ.مهية
اء ٕاحصاء لهاته الساكنة، القضية أ.وىل Õمتثل يف رضورة ٕاجر  •

واÓي دWا ٕاليه الس�يد أ.مني العام بنفسه يف العديد من تقار�ره ويفرضه 
  .2011القانون إال�ساين ا�ويل وتؤكده مجيع قرارات جملس أ.من م�ذ 

وهبذا اخلصوص، جتدر إالشارة ٕاىل وجود حماوالت ٕالق�اع املفوضية 
Êداث بطائق ا�متو�ن �لمحتجز�ن السامTة لالج£ني وNر�مج الغذاء العاملي الٕ 

بذريعة ضامن الشفافTة يف توزيع املساWدات، يف Êني cٔنه جمرد التفاف Wىل 
  . رضورة ٕاحصاء احملتجز�ن

وقد Êذر� املبعوث الشخيص من ٕاماكنية ا¹زالق أ.مم املت¯دة وراء 
هذه املناورة الهادفة ٕاىل ٕاعطاء �نطباع cٔن إالحصاء قد مت، مع cٔن ٕاجراء 

حصاء مطلب اس�تعpايل يÇíغي cٔن يمت وفق مق�ضيات القانون ا�ويل االٕ 
  إال�ساين؛

cٔما القضية الثانية، فهتم �خ�الس املؤكد واملنتظم، م�ذ cٔربعة  •
عقود �لمساWدات إال�سانية املوçة لساكنة ا�Ôت، واÓي cٔكدته تقار�ر 
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اربة الغش املفوضية السامTة لالج£ني وNر�مج الغذاء العاملي ومك�ب حم
  .|الحتاد أ.ورويب، وندد به ا!متع ا�ويل وا�ول املاحنة

للك هذا، فٕان هذه التpاوزات يه cٔبعد ما Õكون عن حتقTق  •
الهدف اÓي Wcٔلنه الس�يد أ.مني العام ¬الل هذه الزªرة، واملمتثل يف 

  .ٕاحTاء املفاوضات قÇل بضعة cٔشهر من ا¹هتاء واليته
 حرضات الس�يدات والسادة،

ٕان هذا التطاول اخلطري لLس أ.ول من نوWه، فقد س�بق�ه خروقات 
يف الس�نوات أ.¬رية، وحتديدا م�ذ تعيني املبعوث أ.ممي احلايل، كام جتسد 

  :ذµ الوقائع التالية

Êاول التد¬ل مÇارشة يف مفاوضات صياáة قرارات  2012ففي  - 
جملس أ.من، وهو ما اعترب cٓنذاك سابقة اضطرت املغرب ٕاىل 

  حسب ثق�ه م�ه؛

 ؛"املينورسو"cٔوعز بفكرة توس�يع صالحTات  2013ويف  - 

قام بصياáة تقر�ر جمحف Êcٔدث cٔزمة aديدة مع أ.مانة  2014ويف  - 
العامة لٔ±مم املت¯دة، تالها االتصال الهاتفي بني aالÛ املÚ والس�يد 
أ.مني العام، مت ¬ال� االتفاق Wىل �لزتام |ملعايري احملددة من 

لس أ.من، cٔي Üسهيل املفاوضات بني أ.طراف �لوصول طرف جم
ٕاىل Êل م�فق Wليه، ¬اصة وcٔن جملس أ.من يعرتف |!هودات 

  .اجلادة وذات املصداقTة �لمغرب، ممتث$ يف مقرتح احلمك اÓايت
وها يه التطورات أ.¬رية تبني cٔن الس�يد أ.مني العام خرق االتفاق 

ون املاكملة الهاتفTة، كام cٔرض مببدcٔ احلياد مع aالÛ املÚ و�لزتام مبضم
اÓي هو جوهر أ.مم املت¯دة، ومس كذµ |لقانون ا�ويل يف هذا ا!ال، 

  .وهو ما س�تكون � تبعات |لíس�بة �لموقف املغريب
وٕاننا لíس�تغرب حقا، åيف cٔن هذه التطورات تwٔيت مÇارشة بعد املبادرة 

aديدة ال تقل قوة عن أ.وىل، امللكTة السامTة ٕالطالق مسرية خرضاء 
قوا&ا اجلهوية املوسعة وا�طط التمنوي الضخم اÓي س�يجعل أ.قالمي 
اجلنوبية ÊاÛ اس�ت��ائية يف املنطقة، وÊلقة وصل كربى بني بالد� وبني 

 .ٕافريقTا، ويف وقت يقوي فTه املغرب cٔكرث فwٔكرث س�ياس�ته أ.فريقTة
ٕاىل Õرس�يخ ماكنة املغرب يف  ٕان هذا املرشوع �سرتاتيجي، الرايم

املنطقة ويف cٔفريقTا وتقدمي منوذج Õمنوي ملواطنيه يف اجلنوب، وسط حميط 
ٕاقلميي ¬ار+ يعاين من الهشاشة، cٔزجع ٕاىل cٔبعد احلدود خصوم املغرب، 
و|لتايل ال ميكن cٔن ن�íظر cٔقل من مح$ رشسة ضد بالد� اليت تتعاظم 

  .cٔمهيهتا يوما بعد يوم
قول، cٔنه بعد شهور قلي$ من عودة الثقة بني املغرب و¬الصة ال

والس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، يبدو cٔن اجلانب أ.ممي مل يرتاجع عن 
اخلطوات اليت رشع يف حتضريها م�ذ تعيني مÇعوثه الشخيص يف ينا�ر 

، واليت Ñcٔرت ردود فعل قوية من aانب املغرب، اÓي طالب 2009

ج عن إالطار اÓي Õرمسه قرارات جملس أ.من ا�ويل بضام�ت بعدم اخلرو
  .لتحراكت الس�يد أ.مني العام ومÇعوثه يف ملف الصحراء

ٕان مؤرشات إالرصار Wىل اخلضوع لضغوط اخلصوم وحماوÛ جر امللف 
ٕاىل م�اقشة Êلول ال حتفظ الوÊدة الرتابية �لمغرب، س�تدفع بالد� ٕاىل اختاذ 

اتيجية، ويف مقدمهتا الوÊدة الوطنية والرتابية، ما متليه Wليه مصاحله إالسرت 
وٕان أ.ربعني س�نة املاضية لكفT$ بwٔن . ٕاذ ال يشء يعلو فوق قدس�ية الوطن
  .تعطي ا�روس ملن مه يف Êاaة ٕا�هيا

وهبذا اخلصوص، فٕانه جيب cٔن �س�تحرض العبارات القوية اليت تضمهنا 
اء، املؤكدة Wىل Wدم اخلطاب املليك أ.¬ري مبناس�بة ذåرى املسرية اخلرض 

اس�تعداد املغرب تقدمي cٔي تنازالت aديدة بعد مقرتح احلمك اÓايت، وكذا 
مضامني الرساÛ امللكTة املوçة ٕاىل امجلعية العامة لٔ±مم املت¯دة، واملاكملة 
الهاتفTة بني صاحب اجلالÛ والس�يد |ن يك مون اليت تؤكد حرص املغرب 

¯ازة، واخليارات احملفوفة |�اطر يف Wىل رضورة جتنب املقار|ت املن
التعاطي مع ملف الصحراء املغربية وWىل رضورة �ح�فاظ مبعايري التفاوض 
كام مت حتديدها من طرف جملس أ.من واحلفاظ Wىل إالطار وا.ٓليات 

  . احلالية الخنراط م�ظمة أ.مم املت¯دة يف ملف الصحراء
هذا ا�هنج س�يكون مبثابة  cٔي ابتعاد عن«وقد cٔكد صاحب اجلالcٔ Ûن 

ٕاçاز Wىل املسلسل اجلاري، ويتضمن خماطر |لíس�بة !مل اخنراط أ.مم 
  .»املت¯دة يف هذا امللف

ٕان أ.aدر |لس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، cٔن يقدر خماطر إالرهاب 
وWدم �س�تقرار اليت حتف |ملنطقة، وcٔن يعرتف كام ا�ول العظمى 

راطي والفريد اÓي ãشلكه املغرب، واÓي ãشلك مïاال |�منوذج ا�ميق
حيتدى به يف املنطقة، مبا حيققه من Õزاوج بني حتقTق أ.من و�س�تقرار 
وÕرس�يخ ا�ميقراطية وحقوق إال�سان، عوض Üشجيع الكTا�ت الومهية 

  .وم�طق التجزيء اÓي ال ميكن cٔن يؤدي ٕاال ملزيد من Wدم �س�تقرار
åٔwيد بwٔن املغرب، مواطنني ومؤسسات وcٔحزاب وخ�اما، cٔعود �لت

س�ياس�ية ونقا|ت وجممتع مدين وفعاليات حقوقTة وجممتعية، يقف وقفة جسد 
لقد cٔلف�ا يف مسعا� الن%Tل لبناء . واÊد Êني يتعلق أ.مر |لوÊدة الوطنية

ا�ميقراطية املغربية cٔن حنول هذا الفضاء ٕاىل فضاء �لنقاش، احلاد يف بعض 
والتقÔTت الصارمة كذµ، ولك�نا يف مïل الظرف احلايل، نتحول أ.حTان، 

املغرب cٔوال وcٔ¬ريا، : ٕاىل يد واÊدة، ٕ|رادة واÊدة وصوت واÊد يصدح
  . بقTادة ملك�ا، حفظه هللا وcٔيده

  .ورمحة هللا تعاىل وNراكتهوالسالم Wليمك 

  :امجليع واقفا يíشدون الíش�يد الوطين
 ٔ.نوارم�بت أ.حرار         مرشق ا
 م�تدى السؤدد وحامه،
  دمت م�تداه وحامه
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  عشت يف أ.وطان         �لعىل عنوان
  ملء لك ج�ان       ذåرى لك لسان

  |لروح       |جلسد
  هـــــب ف�اك
  لÇـــــى نداك
  يف مفي ويف ديم

  هواك Ñر نور و�ر
  ٕاخويت هيا          �لعىل سعيا
  �شهد ا�نيا          cٔن هنا حنيا

  ـــــــــــــار�شع
  هللا

Úالوطن     امل  

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا الس�يد رئLس احلكومة احملرتم

  .اللكمة لفريق العداÛ والتمنية: cٔف�ح |ب املدا¬الت

  :املس�شار الس�يد ن%Tل ش�يخي، رئLس فريق العداÛ والتمنية
به �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل س�يد� محمد وWىل cٓ� وحص 

 .cٔمجعني
  الس�يد رئLس احلكومة، 

  الس�يد رئLس جملس النواب، 
  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن، 

  السادة الوزراء،
  ، السادة النواب واملس�شارون احملرتمون

ãرشفين cٔن cٔتناول اللكمة |مس فريقي العداÛ والتمنية مبpليس النواب 
  .واملس�شار�ن

احلامس والصارم ٕازاء �¹زالق وبداية نؤكد Wىل دمعنا �لموقف احلكويم 
اخلطري �لترصحي اÓي cٔدىل به الس�يد |ن يك مون يف خ�ام زªرته �لجزاÃر، 
واليت وصف فهيا cٔقا�مينا اجلنوبية احملررة من �س�تعامر �س�باين 

، كام ال ãسعنا ٕاال cٔن ¹مثن ما aاء يف نص البيان الصادر عن "احملت$"ب
، �لرد Wىل هذه �س�تفزازات 2016مارس  8احلكومة يوم الثالÑء 

املرفوضة ش: ومضمو� من طرف الس�يد |ن يك مون، واÓي يفرتض 
فTه cٔن يتصف بWٔwىل درaات احلياد واملسؤولية، وcٔن يلزتم لكيا بقرارات 

  .جملس أ.من وامجلعية العامة صاحيب �خ�صاص أ.صيل
قوم هبا رaال و�ساء ونغتمن هذه املناس�بة كذµ �لتنويه |!هودات اليت ي

بعثة دبلوماس�ية Wرب العامل، �äفاع عن  80ا�بلوماس�ية املغربية يف cٔكرث من 
قضي��ا املقدسة وحرمة وطننا ووÊدته وسالمة cٔراضيه، خصوصا وحنن 
نعمل ونتابع جحم املعارك الرشسة اليت Üش�هنا دبلوماس�ية aارتنا الرشقTة، اليت 

قTق لتغذية الكراهية وزرع Üسخر ٕاماكنيات الشعب اجلزاÃري الش 
�نفصال، ويه ال تعمل cٔن الرحي اليت Õزرعها اليوم س�تحصدها áدا.  

ونود |ملناس�بة cٔن نؤكد cٔن Wىل أ.مم املت¯دة cٔن تعي الواقع Wىل 
أ.رض، وت%�عد عن احللول املزعومة اليت تطبخ يف القاWات املكTفة كام 

  :احلكومة ٕاىل ما ييلوصفها اخلطاب املليك، ويف هذا إالطار ندعو 
Wىل مس�توى التدابري �س�تعpالية، ندعو، cٔوال، الس�يد رئLس جملس 
أ.من من acٔل املسارWة ٕاىل تصحيح املغالطة الواردة يف ترصحي أ.مني 

تقر�را  80العام، ودعوته ٕاىل التقTد احلريف بقرارات جملس أ.من وcٔزيد من 
  م؛cٔمميا مل يت¯دث cٔي مهنا عن �ح�الل املزعو 

ندعو، Ñنيا، ٕاىل املبادرة ٕاىل االتصال |ٔ.عضاء امخلسة ا�امئني وبقTة 
أ.عضاء العرشة áري ا�امئني الس�Çاق cٔي ا¹زالق يف التقر�ر اÓي س�يقدمه 

  . الس�يد |ن يك مون شهر Ncٔريل القادم
Wىل املس�توى �سرتاتيجي، ندعو، cٔوال، ٕاىل بناء خطاب Êازم مع 

ريها بwٔسس هذا احلوار اÓي aاء �لبحث عن Êل الهيئة أ.ممية، وتذك
س�يايس م�فاوض �شwٔنه وتقÇ@ لك أ.طراف، فكTف �سمح |لعودة ٕاىل 

  اخليارات السابقة اليت cٔفشلها خصوم املغرب؟
ندعو، Ñنيا، ٕاىل ٕاصدار كتاب cٔبيض يبني بوضوح املسار اÓي قطعه 

ور ٕاىل اليوم، مع امللف م�ذ مطالبة املغرب |سرتaاع الصحراء و|يق الثغ
  ؛ 1992وس�نة  1982ٕاNراز اجلهة اليت عرقلت �س�تف�اء مرتني س�نة 

ندعو ٕاىل الرفع من سقف الرشوط التفاوضية حول امللف، مïل تنفTذ 
، والقايض بعودة احملتجز�ن من تندوف N1998روتوåول أ.مم املت¯دة س�نة 

Êاصل، ٕاىل cٔرض الوطن، واÓي رفضه الطرف ا.ٓخر cٓنذاك، وكتحصيل 
ٕاحصاء احملتجز�ن وفقا التفاقTة ج�يف اليت ختريمه بني البقاء يف ا�Ôت 
والعودة ٕاىل الوطن cٔو �نتقال ٕاىل بÑ äلث، مما س�يفقد اخلصوم أ.صل 

  التpاري اÓي ãس�تغلونه لتغذية الرصاع من ¬ال�؛
ندعو، رابعا، ٕاىل وضع خطة دبلوماس�ية ٕافريقTة �رشاكة مع Êلفائنا 

هذا الكTان الومهي من �حتاد إالفريقي وا�هتديد بتجميد هيالكه،  ٕالخراج
Wلام cٔن ثليث ا�ول إالفريقTة ال تعرتف |لكTان الومهي، وهو ما ال يوaد يف 
cٔي م�ظمة دولية ٔ.ن طرد هذا الكTان من املنتظم ا�ويل سLشلك رضبة 

  قامسة �؛
تفوتنا الفرصة  ندعو، ¬امسا، يف ٕاطار هذه اخلطة إالفريقTة وحىت ال

مرة cٔخرى، ندعو �لتحرك �رسWة لتدارك Õرش�يح Êcٔد Êلفاء املغرب Wىل 
رcٔس مفوضية �حتاد إالفريقي، ¬اصة وcٔن العديد من املؤرشات تدل Wىل 

  اWزتام بعض خصوم�ا الرتحش cٔو دمع مرحش قريب من cٔطروحهتم؛
ندعو، سادسا، ٕاىل دراسة خTارات cٔكرث رصامة مع اجلارة الرشقTة 
�س%ب cٔعاملها العدوانية اليت تد¬ل يف ¬انة cٔعامل حرب ضد املغرب، ومهنا 
متويل الكTان الومهي وامحلالت ا�بلوماس�ية ضد املغرب واح�ضان ق�اة 
فضائية وٕاذاعية موçة ضد املغرب وٕايواء م�ظمة مسل¯ة فوق cٔراضهيا 
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 ٔc عامل ق�الية، ولكها يف نظر القانون ا�ويلcٔ ىلW فرادهاcٔ عامل وتدريب
  حربية Wدوانية ضد بc äٓخر هو املغرب؛

ندعو، سابعا، ٕاىل تعز�ز مشاركة املنتخبني احملليني يف ا�فاع عن 
  قضي��ا الوطنية بوصفهم املمثلني احلقTقTني �لساكنة؛ 

ندعو، Ñم�ا، ٕاىل مواص$ تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة، ومتكني cٔقا�مينا 
شؤوهنا، والتزنيل أ.مïل �لمنوذج  اجلنوبية من صالحTات واسعة يف تدبري

التمنوي لهذه أ.قالمي، واÓي شلكت الزªرة امللكTة أ.¬رية دفعة قوية � يف 
  هذا املسار من ¬الل جحم املشاريع التمنوية الكربى اليت مت ٕاطالقها وNرجمهتا؛

 ،�äيخ وتعز�ز مسار اخليار ا�ميقراطي بب�ندعو، Ìسعا، ٕاىل Õرس
نة �لم¯افظة Wىل التجند الشامل مجليع مكو�ت الشعب |عتباره الضام

املغريب، !اهبة لك املناورات اليت يقوم هبا خصوم وÊدتنا الرتابية، وتعترب 
ش�تíرب يف هذا إالطار منوذaا يف هذا املسار واليت  04حمطة انتGا|ت 

، محلت %80اخنرط فهيا مواطنو cٔقا�مينا اجلنوبية بíس�بة مشاركة قاربت 
  .من دالÛ وٕاشارة خلصوم وÊدتنا الرتابيةcٔكرث 

وال ميكن كذcٔ µن متر هذه النازÛ اخلطرية وáري املس�بوقة، دون cٔن 
�سائل دبلوماس�ي��ا احملرتمة من موقع الغرية Wىل الوطن ومصاحله احليوية، 
ومن موقع التقTمي البناء اÓي هيدف ٕاىل تقو�هتا وتعز�زها �شwٔن åيفTة تعاطهيا 

  .لوطنية، ومبا يعزز رؤ�هتا إالسرتاتيجية الشام$ �لتعاطي معهامع قضي��ا ا
كام ال �س�ت�ين cٔنفس�نا دا¬ل مؤسسة الربملان املوقرة، حTث نعمل بwٔن 
�ينا جلان صداقة Nرملانية مع Wدد من الربملا�ت ا�ولية، |ٕالضافة ٕاىل Wدد 

رها الفاWل يف من الشعب الربملانية اجلهوية والقارية وا�ولية، اليت ننوه بدو 
وحنن نطمح يف فريقي العداÛ . التعريف |ملغرب وا�فاع عن قضاªه الوطنية

والتمنية ٕاىل cٔن تضطلع بwٔدوار cٔكرث فاWلية يف اس�Çاق ما حيدث دا¬ل Wدد 
من املؤسسات ا�ولية، مما يق�يض العمل املتواصل Wىل تwٔهيلها ٔ.داء 

  .وماس�ية Wىل العمومأ.دوار املنوطة هبا وتطو�ر الوظيفة ا�بل
و�ينا كذµ مجعيات حقوقTة ذات مصداقTة يÇíغي �رتقاء بتفعيل 
cٔدوارها يف ٕاطار خطة م�اكم$ وبعيدة املدى، لفضح �¹هتااكت اجلس�مية 

  . واليومTة حلقوق إال�سان يف خمÔت العار ب��دوف
و�ينا كذµ جممتع مدين من �cٔشط ا!متعات Wىل الصعيد العريب 

مجعية يلزم �س�تعانة هبا |ملس�توى  100.000فريقي، بوجود cٔزيد من واالٕ 
  .املطلوب يف مواçة خطط اخلصوم يف امللتقTات ا�ولية وáريها

ويÇíغي cٔن نعضد هذه ا�بلوماس�ية املوازية |لوÊدويني من cٔبناء 
الصحراء وممثلهيم احلقTقTني من املنتخبني و|لقTادات السابقة من العائد�ن 

cٔرض الوطن، |عتبارمه سالÊا فعاال يف مواçة دWاة �نفصال ٕاىل 
  . اخلاضعني �لنظام اجلزاÃري

و�ينا cٔيضا مراكز دراسات مس�تق$ ووÊدات aامعية �لبحث ميكن cٔن 
Üس�تفTد مهنا ا�بلوماس�ية الرمسية يف ٕاWداد اخلطط إالسرتاتيجية �لعمل 

 �ية املوازية، مبا فهيا احلزبية ا�بلومايس Wىل أ.قل يف شقه املتعلق |�بلوماس

واملدنية وا.ٔاكدميية والثقافTة، حتت ٕارشاف ومواåبة اخلارجTة املغربية، 
  .و�رشاكة مع لك الفاWلني املعنيني لضامن Õاكمل أ.دوار وفعاليهتا

وٕاجامال، نؤكد cٔنه ال ميك�نا cٔن �س�متر يف التعامل مع قضية نعتربها قضية 
نونرب  6 وصفها aالÛ املÚ يف خطاب وجود، ولLست مسÊ Ûٔwدود كام

ال ميك�نا cٔن �س�متر يف التعامل معها بwٔساليب مومسية بعد وقوع . 2014
احلوادث، واحلاaة مل¯ة ومس�تعp$ ٕاىل بلورة خطة اس�ÇاقTة واس�رشافTة 
Wىل الصعيد احلقويق واحلزيب والربملاين يف لك املواقع اليت cٔصبحت &ددة، 

ن ملف وÊدتنا الرتابية يف cٔورو| وcٔمر�اك وٕافريقTا وبقTة فÔ يتعلق |ملوقف م
ونؤكد cٔننا ننطلق يف هذه املقرتÊات من رغب��ا يف املسامهة يف بلورة . العامل

رؤية واحضة وشام$، Üسامه يف دمع ا�بلوماس�ية الرمسية �äفاع عن وÊدة 
  .املغرب وسالمة cٔراضيه

الرسائل اليت محلها اخلطاب  ويف هذا إالطار، البد من العودة cٔيضا ٕاىل
، 2015نونرب  6املليك أ.¬ري �لمسرية اخلرضاء من مدينة العيون يف 

و¬اصة مهنا Wدم التنازل عن الس�يادة الوطنية Wىل اكمل الرتاب املغريب مبا 
فTه أ.قالمي الصحراوية، وكذا دعوته ٕاىل القطيعة مع cٔسلوب الريع يف cٔقا�مينا 

بني احملليني يف ا�فاع عن قضي��ا الوطنية بوصفهم اجلنوبية وٕارشاك املنتخ 
  . املمثلني احلقTقTني �لساكنة

وقد شلك ٕالقاء اخلطاب من العيون يف Êد ذاته ردا Wىل لك من 
حياول ال�شكTك يف س�يادة املغرب Wىل حصراءه، كام شلك �س�تقÇال 
الشعيب اÓي خصصته ساكنة العيون وم�تخبوها رساcٔ Ûخرى مفادها cٔن 

ملمثلني احلقTقTني لساكنة الصحراء قد قرروا مصريمه وWcٔلنوا Üش%هثم بوطهنم ا
  .وcٔن قTادة �نفصاليني ال متثل ٕاال نفسها ومن يتحمك فهيا من حاكم اجلزاÃر

ويف اخلتام، جندد إالWالن يف فريقي العداÛ والتمنية عن جتند� الاكمل 
Ûالa راضيه وراءcٔ دة الوطن وسالمةÊفاع عن وä�  ،نرصه هللا ،Úامل

ونضع cٔنفس�نا رهن ٕاشارة بالد� �لقTام مبا يق�ضيه الواجب وانتظارات 
ا�بلوماس�ية املغربية، وندعو |ملناس�بة املواطنني ٕاىل املشاركة املكïفة يف 
املسرية الوطنية يوم áد أ.Êد اليت س�تكون، حبول هللا، cٔحسن رد Wىل 

  .مïل هذه �س�تفزازات وáريها
، نوaه التحية والتقد�ر لرaال و�ساء ا�بلوماس�ية املغربية ومرة cٔخرى

Wىل ما يقومون به من تضحيات، وكذµ �لقوات املسل¯ة امللكTة وا�رك 
املليك وأ.من الوطين والقوات املساWدة ولك أ.çزة اليت Üسهر Wىل حامية 
الثغور، حتت قTادة قائدها أ.Wىل صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، 

  . ه هللانرص 
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل وNراكته

  : الس�يد الرئLس
  . شكرا الس�يد الرئLس

  .اللكمة �لفريق �س�تقاليل �لوÊدة والتعادلية
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  :النائب الس�يد موالي محدي و� الرش�يد
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Wىل س�يد املرسلني

  الس�يد رئLس جملس النواب،
Lيد رئ�  س جملس املس�شار�ن،الس

  الس�يد رئLس احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ،السادة النواب واملس�شار�ن
ãسعدين cٔن cٔتد¬ل |مس الفريق �س�تقاليل �لوÊدة والتعادلية مبpلس 
النواب وجملس املس�شار�ن يف هذا اليوم ا�يل هو يوم ¹ردو فTه ونعربو فTه 

أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة يف عن رcٔينا ورد� Wىل �¹زالقات ا�يل اختذها 
، -والترصحيات -زªرته �لبري حللو، جزء من اململكة ال يتجزcٔ من cٔراضيه، 

طبعا �cٔ ماين نتلكم Wىل زªرتو �لجزاÃر، اجلزاÃر هو حر يقد �زورها، ولكن 
 ،Ìبتا ÛوÇري مقá ،ول يد�ر فهيا ترصحياتÇرتو ملنطقة مغربية يه ما مقªز

�¹زالق دªل أ.مني العام �cٔ نقرتح cٔننا ند¬لو ا�يل |يق اح�ا موقف�ا من 
ند¬لوه لٔ±رايض  "البري حللو"املناطق ا�يل زارها أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة 

  .، هذا أ.ول ¬اصو يد¬لما خنليوه
طبعا هاذي cٔرايض مغربية حمضة وأ.مني العام Wارفها، واجلزاÃر WارفTهنا، 

ي cٔرايض مغربية ¬اصنا ند¬لوها، ¬اصنا مجيع والبولLساريو Wارفها، هاذ
أ.رايض العازÛ ا�يل يه cٔرايض اكنت فهيا Êدود ٕاس�بانية ¬اصها تد¬ل، 
هذا هو رد� احلقTقي Wىل أ.مني العام، و¬اصنا هو Oٔمني Wام حيافظ Wىل 

يف الصحراء؟ " املينورسو"السمل وأ.مان يف العامل بwٔرسه، ش�نو طرا لبعثة 
   .ما طاري والو

طبعا أ.مني العام دار ا¹زالق åبري والتقر�ر ا�يل غيجيه يقد يد�ر به 
ا¹زالق Ñين، لهذا اح�ا ما عند� حىت يش فايدة يف البعثة دªل 

اليوم تعود عند� ال فائدة فTه، هذا موقف�ا ا�يل نطالبو به عن " املينورسو"
" املينورسو" ا�وÛ احلكومة تتGذ قرار |ش هاذ املناطق ãسرتجعوا، وبعثة

ٕاىل اكن أ.مني العام �¹زالق ا�يل ارÕكب والغلط ا�يل ارÕكب، 
ال عند� cٔمهية يف أ.قالمي اجلنوبية، ما عندها حىت يش cٔمهية " املينورسو"

  .يف أ.قالمي اجلنوبية
اح�ا هاذ املنطقة طبعا هاذي م�طقة مغربية ال نقاش فهيا قوال وفعال، 

وال وطنيني لٔ±قالمي اجلنوبية، قضية الصحراء  واح�ا مكنتخبني، ال çويني
س�نة دا| من  40يه قضية واحضة |لíس�بة لنا، هاذي قضية لها س�نني، 

�س�تقالل، ولكن ٕامياننا واحض وراخس عن هذه املنطقة، يه مغربية دامئا 
cٔ| وcٔما، مس�تعد�ن ندافعو عن م�طق�نا ¹رفدو السالح ... وتبقى دامئا مغربية

ا ¹رفدو السالح ¹رفدوه هنزوه، كام هزينا السالح سابقا يف ٕاىل اكن ¬اصن
cٔمام �س�تعامر إالس�باين، وWارفني �س�تعامر إالس�باين، من acٔل  75

 Ûل البيعة جلالacٔ دة الرتابية �لمملكة املغربية ومنÊل الوacٔ ٓش؟ منc
  .املÚ ومجيع امللوك املغاربة

رخي دامئا ذاåرة عند الناس، طبعا التارخي راه ال ميكن الواÊد يíساه، التا
هاذ املنطقة دافعنا Wلهيا ما نعرفو اكع املغرب، طبعا هاذي م�طقة مغربية، 

من هنار ¬لقت ما قد  60وال  76وال  �cٔ75 ا�يل Õراعو فTا ما قد زرت 
زرت مدينة من مدن املغرب، ولكن �cٔ مغريب وaاهد� من acٔل الوÊدة 

ذا أ.مم املت¯دة راه ما ختوف�ا ترصحيات الرتابية، وا�يل نبقاو جناهدو، له
أ.مني العام، ما ختوف�ا، Wالش؟ طبعا اح�ا يف بالد� واكينني يف بالد� 
وندافعو عن بالد�، وأ.مني العام ما يف صاحلو يد�ر الفوىض يف العامل، ما 
صاحل اليوم العامل لكو يد�ر الفوىض، رامه شافوا الفوىض ا�يل جشعوا aات 

شافوها، وشافوا الفوىض ا�يل جشعت يف سورª، وشافوا الفوىض يف لي%Tا 
ا�يل جشعت يف العراق، وشافوا شافوا ما ¬الوا يش بالصة ما شافوا فهيا، 
لهذا ما يف صاحل جملس أ.من وال يف صاحل ا�ول cٔهنا Üشجع الفوىض 

نضع عنو cٔي قرار ميس |لس�يادة دªل اململكة املغربية هو اح�ا . Õكون
  .فوىض، وما áادي نقÇلوه بتاÌ حنس�بوه

يف املناطق اجلنوبية، و�كون  ٕاىل Wاد بغى أ.مني العام Õكون الفوىض
رسه اح�ا مس�تعد�ن نعدلوها من acٔل  ٔwسكن يش يف العامل بã احلرب وال
وطننا، ومن acٔل بالد� احلقTقي، ما اح�ا مزور�ن، وال جمال �لمزور�ن، 

  . ا�يل ¬لق�ا فهيا اح�ا ¬لق�ا متت ªها وعند� ثواب��ا
امجلعية العامة الصحراوية ا�يل فTمك ما يعرفها وفTمك ا�يل يعرفها ما يعرف 
التارخي، ا�يل �ساوها الناس، يه ا�يل وقعت االتفاق دªل مدريد، واكينة، 
ويه ا�يل موقعة، ما فارض Wلهيا Êد cٔهنا توقّع، اكنوا ما مه مغاربة الناس ما 

  . يدتوقع، وقّعت، اتفاق د مدر 
Wالش أ.مني العام اليوم جيي ويقول cٔن الصحراء يه حمت$؟ طبعا 
البولLساريو هام اوالد�، مغاربة يعين اجلíس�ية املغربية ما تزنل عهنم، ٕامارة 
cٔمري املؤم�ني cٔي مغريب م�ني ما اكن اجلíس�ية دªلو تبقى íaس�ية، ٕاىل بغى 

وهاذو خوتنا وcٔوالد  يعودو موريتان وٕاىل بغى يعود يف اجلزاÃر هو مغريب،
معنا، خوتنا وcٔوالد معنا، ولكن ما ميكن هلم أ.قليات Üس�يطر Wىل أ.áلبية، 

رسه ٔwهاذي ما اكينة يف العامل ب .  
هاذو cٔقلية وطبعا هاذو cٔقلية طاãشني، اكن فهيم الش�باب الطاãش 
وÕراجع، وÕراجع، وÕراجع، واك�ن الكïري مرتاجع، وáادي يرتاجع، وáادي 

 مرتاجع، هاذو طاãشني، طبعا وáلطهتم اجلزاÃر واحلرب احلقTقي Üشوفو كثري
 Ûعندها الغاز ودو Ûبرتولية ودو Ûهنا دوcٔ ر رمغÃر، ولكن اجلزاÃمع اجلزا
عندها ¬ريات هللا تبارك وتعاىل ا�يل دار �äنيا لكها، ما قدت تصلح 
 راسها، وال قدت تعدل يش، مازالو عندها ديور الصفTح دا| اليوم يف

اجلزاÃر، واملاء ينقطع يف ا�يور مازال، وإال�رة العمومTة تنقطع، امحلد } 
اح�ا املغرب، امحلد }، ما عند� البرتول، مش�Lا، امحلد }، بقTنا وم�مك 
شاف Wىل اجلزاÃر ا�يل يرتاجع رايه ما áادي Õراجع، راه áالط ٕاىل شاك 

رب åره معيق وال يه ال Wىل اجلزاÃر ليرتاجع، بقات اجلزاÃر كتكره املغ
يرتاجع بwٔي وس�ي$ ؟ حىت ٕاىل فات مشلكة الصحراء اجلزاÃر ما يرتاجع، 
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حTث يه  دامئا اكرها املغرب، لهذا اح�ا |ش هنلكو اجلزاÃر رامك شف�و ذاك 
ا�هنار اجlع دار بومد�ن Wىل الطاقة الرحيية والطاقة، احلسد، هذا احلسد 

  . Û املÚالغرية هذا احلسد، ا�يل دار aال
طبعا، اح�ا |ش هنلكو اجلزاÃر وهنلكو خصوم�ا احلقTقTني هو الوÊدة 
دªلنا، ¬اصنا ال معارضة وال ácٔلبية وال cٔحزاب وال جممتع مدين خيصنا 
الوÊدة دªلنا حول اجتاه الصحراء، موضوع الصحراء ثوابت من ثوابت 

ما ميك�ا نرتاجعو اململكة املغربية، ثوابت من ثوابت العرش العلوي ا!يد، 
عهنا بتاÌ، نضع عنو البيعة، البيعة } تبارك وتعاىل } وÊده، واح�ا بيعتنا 
جلالÛ املÚ وÊده ما تÇíاع ما تíرشى، لهذا الصحراء من ثوابت العرش، 
لهذا اح�ا اكملني ملتفني حول العرش وحول aالÛ املÚ محمد السادس، 

�اتنا وNرزق�ا و�س�ياس��ا Wىل ¹اكحفو Wىل هللا ينرصو، Wىل العمل بwٔوالد� وب% 
الوÊدة الرتابية �لملكة املغربية، أ.قالمي اجلنوبية ا�يل اح�ا اكحفنا من acٔلها، 
ونبقاو ¹اكحفو من acٔلها، ولك هنار ¹اكحفو من acٔلها، هذا راين قلتو 

، قلت لو ال تغلط، راه ولو متيش اجلزاÃر وال متيش البولLساريو "روس"ل
ضد املغرب، راه اح�ا مغاربة ونبقاو مغاربة، ولن تفرض Wلينا حىت وال تعود 

يش ري، ما تقد تفرض Wليا ري، طبعا اح�ا cٔحصاب املنطقة ما تقد تفرض 
ودريك السقف ا�يل cٔكرث Ôå قال aالÛ املÚ ا�يل قدم هو احلمك . Wلينا ري

Óكرث من احلمك اcٔ ش يش سقف يقد يقدمíقي ما اكيTايت، وهذا حقÓايتا.  
بغينا ال احلمك اÓايت، يزنل احلمك وال تزنل اجلهوية املتقدمة وال اجلهوية 
املتwٔخرة يزنلش ا�يل بغى ãسمي مسوه cٔنå lيف ما بغيتو، مسوها اجلهوية 
املتقدمة وال املتwٔخرة وال احلمك اÓايت، ولكن البد يعدل يش، |ش 

نقول cٔمام مجيع الشعب الصحراويني راه نقولها لمك هون اليوم، وWارف ش�نو 
املغريب اليوم ا�يل هو اك�ن هنا، حكومة وغرفيت الربملان، هذا هو الشعب 

مليون ا�يل يه قاWدة اليوم، نقول قدامك Wدلوا العمل،  34املغريب 
�س�Xر، ما ختوفوا الناس، العامل املغاربة امسو عنا راه اك�ن اكع يش Êاaة 

، ال ما خياف Êدا cٔ س�يدي، الصحراء تبقى راه يد�رها أ.مني العام وخيافوا
مغربية åونوا Wىل يقني Wىل cٔهنا تبقى مغربية، وغتبقى مغربية ٕاىل م�هتYى 

Wcٔداء�، وقاميني راه مه قاميني، نقولها لمك Nلك صدق ... النفGة، ولمك |ش
وNلك cٔمان من العمل القاميني به يف أ.قالمي اجلنوبية، خيص ا�منوذج 

ليار من ا�رمه، اكفTة ال نصها وال ربعها Wىل هو حق، راه م  77�ق�صادي 
ما تىل Êد يقد ª¬ذها، ما يقد واÊد ثالثة، هللا تيجعل الربكة، ما تعطو� 

مليار درمه، cٔعطو� ربعها، cٔعطو� نصفها، ولكن ¬اصها متيش  77اكع 
لبالدها احلقTقي، متيش لبالدها احلقTقي، اح�ا يومTا cٓالف ا.ٓالف من 

ولLساريو يتصلوا، يدوروا جيوا، ا.ٓالف مهنم راه مايش مائة، ا.ٓالف من الب
البولLساريو يدورا جيوا، يتصلوا من |رãس، يتصلوا من اس�بانيا، يتصلوا 
من ا�Ôت، يتصلوا من موريتان، يتصلوا لك يش، ولكن م�ني جيي 
¬اصك تضمن لو LWش�تو، تضمن مقر م�ني ãسكن، تضمن لو |ش 

جييب Wائلتو، وجييب وليداتو، وجييب حبالتو يلقى ما عندو  يعLش، واÊد

|ش يعLش ما ميكن، ما ميكن، ما ميكن، ما ميكن، البد من ضامنة دªل 
العLشة الكرمية، البد من ضامنة دªل العLشة الكرمية، ونوقفو هاذ املشلك 

ه راين �cٔ نقولو لمك ونتحمل فTه مسؤولييت، ٕاىل قلتو لمك را. بصفة هنائية
البد، البد من العمل يف اجتاه أ.قالمي |ش . نقولو ونتحمل فTه مسؤولييت

  .نوفو أ.مور
cٔصدقاء املغرب �cٔ التقTت معهم، cٔصدقاء املغرب، فر�س�يني، cٔمر�اكن 
لك الصديقة، وNرملانيني åيقول µ اح�ا مع املغرب، و|غيني املغرب، و¬ا 

Û املWcٔ Úلن عن اجلهوية، طبقوا اجلهوية، aال. يقولوا املغرب ما طبقوا
Wcٔلن عن ا�منوذج �ق�صادي طبقوه، ٕاىل Wاد الس�يد رئLس احلكومة ما 

مليار يد�رها ٕاال ربع صايف، ال راه ا�نيا اكم$ Õكون خبري وWىل  77عندو 
¬ري، هذا هو الالزم �كون، و|ش نقول لمك تبقاوا Wىل اطمئنان، راه 

مايش " message"اه ميكن هذا الصحراء خبري وWىل ¬ري، والصحراء ر 
لٔ±مني العام دªل أ.مم املت¯دة، cٔنو راه ما يقد يفرض Wلينا cٔي Êل ما اح�ا 
|غي�Lو، وÊلنا هو cٔش�نو؟ يه أ.قالمي اجلنوبية ا�يل تبقى ٕاىل م�هتYى ا�Ôت 
مغربية، وليبقى ساكهنا مغاربة، ويبقاوا رافعني الراس مغاربة، حقTقTني مايش 

ميكن نتGالفو، ميكن لك يش ولكن . يني، ال، مغاربة حقTقTنيمغاربة مرش 
متغربي��ا ال فهيا نقاش، وما فهيا مساومة، وال فهيا تالعب، والبيعة دªل 

aالÛ املÚ ما فهيا تالعب، طبعا ميكن ما معىن cٔن ٕاىل مشاوا وÊد�ن  
بة وهللا ي�شاNروا |حلجر وهللا ãشاNروا ملن، اح�ا راه ا�نيا اكم$ مايش مغار 

ما يه خملصة، ال |لعكس نتصداو هلم |ملعقول اليوم، نتصداو هلم ونعرفو 
åيفاش نتصداو هلم نعرفو åيفاش نقÇضومه، و�شدومه اح�ا، ولكن ¬اصنا 
حنرضو مجيع املياد�ن ا�يل تعين الصحراء، و¬لو� cٔ س�يدي نقولو اح�ا مïل 

ي اح�ا شواية، ، ٕايوا cٔ س�يد"ا�يل aرب شواي ما ينحرقو يديه"عند� 
، ¬لو� cٔ "ا�يل aرب الشواي ما ينحرقو يديه"Wالش حنرقوا يد�مك؟ cٔييه 

  .س�يدي معنا، تضام�وا معنا، و¬ليوا منش�يو وÜشوفوا åيفاش أ.مور
معىن اللكمة، ٕاىل Wادت أ.مور تعدل بدون حضور� وبدون 

   ...اس�شارتنا، حTث راه معنا يف امليدان ال يعدل اح�ا ما Wد� هنرضو
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا

  :الس�يد الرئLس
  .شكرا الس�يد الرئLس

  . ا¹هتYى الوقت
اللكمة لفريق أ.صاÛ واملعارصة، من فضلمك، الس�يدات والسادة 

  .النواب

  :املس�شار الس�يد عبد العز�ز بنعزوز، رئLس فريق أ.صاÛ واملعارصة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  م،الس�يد رئLس جملس النواب احملرت 
  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،
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  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم،
  الس�يدات والسادة الوزراء،

  الس�يدات والسادة الربملانيني احملرتمني،
بداية، cٔود التنويه مببادرة مجيع الفرق يف جمليس الربملان وا!موWات cٔن 

ملناقشة مس�تpدات cٔنوه مببادرهتم ٕاىل ا�عوة لعقد هذه ا�ورة �س�ت��ائية 
قضي��ا الوطنية، كام cٔنوه |الس�تpابة الفورية والتpاوب الرسيع والفوري 
لرئLيس جمليس الربملان، فهذه املبادرة |ٕالضافة ٕاىل åوهنا لها بعد تåٔwيد وأ.مر 
ال حيتاج ٕاىل تåٔwيد Wىل وÊدة لك مكو�ت الشعب املغريب والتفاف مجيع 

  . بية وقضيهتم الوطنية أ.وىلاملغاربة حول قضية وÊدهتم الرتا
|ٕالضافة ٕاىل هذا فاجللسة اليوم لها بعد Ñين بنفس أ.مهية، وهو بلوغ 
جترب��ا ا�ميقراطية درaة من النضج اليوم حىت يمت cٔو تمت م�اقشة واحلوار ما 
بني ممثيل أ.مة، حوار حول لك القضاª اليت هتم املغاربة، ويف مقدمة هذه 

وطنية، فاليوم ولLس اكٔ.مس حتت قÇة الربملان ممثيل أ.مة القضاª القضية ال
ي��اقشون ويت¯اورون حول قضيهتم لتåٔwيد الوÊدة، ولكن كذµ �لبحث 
امجلاعي عن الس�بل، عن الوسائل، عن الطرق أ.جنع والفعاcٔ Ûكرث لصيانة 
وحامية وÊدتنا الرتابية، وكذµ حلسم املعركة حول هاذ املوضوع و�نتصار 

  .��القضي 
  الس�يدات والسادة،

فاملؤكد اليوم من ¬الل لLس فقط ردود الفعل يف دا¬ل ب�ä من 
خمتلف القوى وممثيل املغاربة، من اجلهات الرمسية وáري الرمسية، Wىل cٔن 
انقالب أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة Wىل الرشعية ا�ولية وWىل امليثاق دªل 

ردود أ.فعال كذW µىل املس�توى  أ.مم املت¯دة فٕاىل اليوم �سpل Wىل cٔن
ا�ويل من طرف أ.صدقاء |خلصوص، قد Wcٔلنوا Wدم اتفاقهم لك بwٔسلوبه 
مع ا¹زالقات أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، فأ.مر ال يتعلق فقط |ملساس 
مبشاعر املغاربة، ال يتعلق أ.مر فقط مب¯ا|ة خصوم الوÊدة الرتابية �لمغرب، 

ملساس |لقانون ا�ويل، يتعلق أ.مر |ملساس مبيثاق ولكن يتعلق أ.مر |
أ.مم املت¯دة، وهاذ أ.مر ال يرتتب عنه فقط املساس مبصداقTة أ.مانة 
العامة، بل يتعلق أ.مر كذN µكون cٔن مصداقTة أ.مم املت¯دة اليوم، 
مصداقTة أ.مم املت¯دة قد متس مبثل هذه �¹زالقات اخلطرية، والتايل 

مدعوة �لمطالبة مبساءÛ أ.مني العام Wىل خرقه السافر مليثاق أ.مم  حفكوم�نا
املت¯دة ولٔ±عراف املتعامل هبا بني ا�ول، ٔ.ن سلوك أ.مني العام قد جير 
ٕاىل مجموWة من املامرسات قد Üيسء �لتوازن يف العالقات ا�ولية، و|لتايل 

قضي��ا، Êني Êني ندافع عن  -و¬اصنا نب�Lو هاذ أ.مر  -Êني ندافع 
�س��كر ا¹زالقات أ.مني العام، ف�فعل ذcٔ ،µوال، �äفاع عن قضي��ا، 
ولكن كذä� µفاع عن مTثاق أ.مم املت¯دة، �äفاع عن القانون ا�ويل، 

  .فاحلكومة مدعوة �لمطالبة مبساءÛ أ.مني العام يف ٕاطار أ.مم املت¯دة
ه ا�لحظات البد من Ñنيا، �cٔهتا الس�يدات، cٔهيا السادة، يف مïل هذ

التوaه ٕاىل اÓات، حنن نواaه خصوم يف جهبة مرتاصة مlسكة قوية ¬لف 

aالÛ املÚ، ولكن البد من �ن�Çاه ٕاىل اÓات، و�ن�Çاه cٔساسا ٕاىل 
دبلوماس�ي��ا، ففي مïل هذه ا�لحظات تدفعنا ٕاىل تقTمي دبلوماس�ي��ا تقTمي 

هيش حتامل، ما فهيش ácٔلبية، موضوعي، تقTمي ¹زيه ما فهيش مزايدة، ما ف
ما فهيش معارضة، ما فهياش cٔحزاب، ما فهياش نقا|ت، ما فهياش جممتع 
مدين، فهيا لك مكو�ت ا�بلوماس�ية الوطنية الرمسية واملوازية كذµ، ٕاذن 
فالبد من القTام هباته الوقفة ٔ.ن دبلوماس�ي��ا وهاذي ال يÇíغي cٔن Üشلك لنا 

اين من cٔعطاب، تعاين من cٔعطاب ويÇíغي cٔن عقدة نقص، دبلوماس�ي��ا تع
 µىل هاذ أ.عطاب وتصحيحها كذW ة �لوقوفWنتحمل املسؤولية جام

  .|لعمل امجلاعي
ويف هذا الباب، ندعو احلكومة ٕاىل املبادرة خللق cٓليات �لتíس�يق بني 

 -ا�بلوماس�ية الرمسية احلكومTة وا�بلوماس�ية الربملانية، حنن يف الربملان 
تنقصنا الكïري من إالماكنيات حىت نقوم بعملنا  -و واحضني وغنكون

ا�بلومايس Wىل cٔمكل وaه، وهاذ النقص يف إالماكنيات اكينة عند 
احلكومة، فالتíس�يق بني الربملان واحلكومة Üشوبه واÊد شوية دªل النقص، 
ٕان مل cٔقل الكïري، ٕاذن فالكرة عند احلكومة cٔن تبادر ٕاىل هاذ أ.مر، بل 

 جمليس الربملان، وهبذه املناس�بة cٔدعو الس�يد�ن الرئLسني احملرتمني حنن يف
ٕاىل التíس�يق احملمك بني جمليس الربملان وٕاىل ٕاÊداث cٓليات �لرصد املتواصل 
و�لبحث عن املعلومة وٕان اكن cٔن املعلومة مصدرها س�تكون يه احلكومة، 
ومTة حىت ¹متكن من �س�Çاق، من �س�رشاف، ومن ت%ين دبلوماس�ية جه

  .بدل دبلوماس�ية دفاعية تقوم Wىل ردود أ.فعال
هبذه املناس�بة كذcٔ ،µود التåٔwيد Wىل العرض اÓي تقدم به حزب 
أ.صاÛ واملعارصة قÇل س�ن�ني، ومضمونه ا�عوة ٕاىل تwٔسLس هيئة Wليا 
وطنية �äفاع عن القضية الوطنية، والهيئة تتكون من مجيع أ.حزاب 

النقابية ومن هيئات ا!متع املدين ومن خشصيات  الوطنية ومن املركزªت
وطنية وازنة، قد �كون لها دور ٕاجيايب يف ا�فاع عن القضية الوطنية يف 
احملافل ا�ولية، جندد من هاذ املنرب ا�عوة ٕاىل مجيع املعنيني، ٔ.ن املبادرة 
لLست يه مÚ حلزب، يه مÚ للك الفرقاء، للك الفاWلني، وللك 

  .الوطنيني
خ�اما، cٔتوaه ٕاىل اكفة املواطنات واملواطنني �لحضور احلاشد يف و 

مسرية يوم áد، ¹ريدها مسرية مليونية، تصدح بصوت واÊد، cٔن املغاربة 
Wىل cٔن يقدموا التضحيات &ام �كون ا�مثن،  -كام اكنوا دامئا  - Wازمون 

Wازمون Wىل التضحيات من acٔل احلفاظ Wىل الوÊدة الوطنية ووÊدة 
  .الوطين الرتاب

  .والسالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل وNراكته

  :الس�يد الرئLس
  .شكرا الس�يد الرئLس

  .اللكمة لفريق التجمع الوطين لٔ±حرار
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  :املس�شار الس�يد محمد الرزمة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل موال� رسول هللا

  الس�يد رئLس احلكومة،
  م،الس�يد رئLس جملس النواب احملرت 

  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،
  الس�يدات الوز�رات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ،ٕاخواين cٔخوايت الربملانيني
Ücٔرشف بwٔن cٔتد¬ل يف هذه املناس�بة �س�ت��ائية |مس فريقي التجمع 

  .الوطين لٔ±حرار
aلس��ا اليوم بقدر ما يه aلسة لٕالدانة و�س��اكر و�ح�pاج، 

 aلسة �لرد الواحض واحلقTقي والقوي Wىل ترصحيات أ.مني العام بقدر ما يه
  . أ.ممي حول قضية الصحراء املغربية

هاته الترصحيات و�¹زالقات ا�لفظية áري املس�بوقة وáري املوضوعية، 
واليت مست مشاعر� ومشاعر املغاربة مجيعا، اليت cٔكدت |مللموس ختيل 

Tاده وموضوعيته بوصفه الصحراء املغربية أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة عن ح
cٔرضا حمت$، مما مس يف العمق مÇدcٔ احلياد املطلوب من أ.مم املت¯دة، مما 
نتج عنه ٕاهانة الشعب املغريب اÓي يعترب قضية الصحراء قضية وطنية 

  .cٔوىل ومصريية
ٕاننا يف فريقي التجمع الوطين لٔ±حرار نؤكد Wىل cٔن قضية الصحراء 

 قضية شعب وcٔمة، وcٔن مقرتح احلمك اÓايت اÓي حظي ومغربLهتا يه
برتحTب cٔعضاء جملس أ.من ا�ويل، من ¬الل اعتباره مÇادرة aدية 
وواقعية، ميكن cٔن ãشلك Êال سلميا �لزناع املف�عل، وذµ بعدما تو�ت 
الق�اWة التامة �ى مجيع الفاWلني ويف مقدمهتم أ.م�اء العامني لٔ±مم املت¯دة، 

لني الشخصيني لٔ±مني العام وcٔعضاء جملس أ.من ا�ويل |س�ت¯اÛ واملمث
  .تنظمي خمطط �س�تف�اء اÓي cٔحضى م�pاوزا

  الس�يد الرئLس،
هنا البد من اس�تحضار وإالشادة |لزªرة امللكTة أ.¬رية لٔ±قالمي 
اجلنوبية اليت قام هبا صاحب اجلالÛ محمد السادس نرصه هللا، وما حصهبا 

راش Õمنوية كربى وختصيص ماليري وماليري ا�رامه من acٔل من ٕاطالق cٔو 
�س�Xر يف العنرص ال%رشي، و|لتايل انطالق هنضة Õمنوية اق�صادية 
واجlعية س�تعود |لنفع الكÇري Wىل املنطقة، وهذا ما ¬لق واقعا aديدا 

يفة وتåٔwيدا Wىل cٔن أ.قالمي اجلنوبية الصحراوية جزء ال يتجزcٔ من اململكة الرش 
اÓي cٔربك خصوم�ا وWcٔداء� وWcٔداء وÊدتنا الرتابية وWىل رcٔسهم اجلزاÃر، 
واليت جيب cٔن نعي جTدا cٔهنا يه اخلصم احلقTقي لوÊدتنا الرتابية، والتارخي 
أ.سود يف ٕاشعال الفنت وWداوهتا معروفة، وcٔيضا Ìرخيها أ.سود يف جمال 

والعرب لنا، خصوصا وcٔننا  حقوق إال�سان ال جيعلها يف موقع ٕالعطاء ا�روس
وبفضل القTادة الرش�يدة لصاحب اجلالÛ نعLش اس�تقرارا وطمwٔن�Lة عكس 
aارتنا اجلزاÃر، اليت cٔصبحت تعرف تدهورا åبريا يف cٔوضاعها �ق�صادية 

و�جlعية والس�ياس�ية واح�قا� دا¬ليا ¬لق رaات جممتعية دا¬ل ا!متع 
ليشء اÓي جعل قTادة اجلزاÃر يف اجلزاÃري املغبون من طرف قTادته، ا

معل م�واصل وحقود ضد املغرب من acٔل ترصيف مشالكهم ا�ا¬لية، 
  .وشغل ا!متع اجلزاÃري عن مشالكه وcٔزماته ا�ا¬لية

  الس�يد الرئLس،
لقد عرفت قضي��ا الوطنية جتاذ|ت كربى وحمطات åبرية cٔظهرت 

وهنا يف فريقي . ية حصرائنا|مللموس إالجامع الوطين واملساندة ا�ولية ملغرب 
التجمع الوطين لٔ±حرار املكون �لحكومة نؤكد بwٔننا لن نقÇل من cٔي اكن cٔن 

ونؤكد Wىل cٔن معلية . يزنلق يف اهتامات فارáة لعملية دبلوماس�ي��ا
دبلوماس�ي��ا اليت ال نقÇل فهيا ªcٔ اكن وcٔي يشء، واليت س�ندمعها جبهود� 

فوه بwٔن ا�بلوماس�ية املغربية يه يف Õراجع، اكم$ ومبpليس الربملان، وcٔن يت
بل |لعكس، دبلوماس�ي��ا ختطو . هذا لن نقÇل بwٔن ا�بلوماس�ية يف Õراجع

خطوات �حجة ولٔ±مام، شكرا، ٔ.ن اجلواب اÓي قد يواaه به هو ما 
حقق�ه دبلوماس�ي��ا �س�ÇاقTة والهجومTة من نتاجئ ملموسة اكرتفاع Wدد 

افاهتا |لكTان املزعوم ¬الل أ.ربع س�نني أ.¬رية، ا�ول اليت حسبت اWرت 
ويه س�بع دول مبعدل دولتني للك س�نة، وهذا معدل áري مس�بوق 

  .Üس�تحق فTه دبلوماس�ي��ا لك التنويه، واÓي نعزت به Wاليا
هنا ال يفوتنا الفرصة لتقدمي التحية ٔ.طر وزارة اخلارجTة ودبلوماسLهيا 

شادة |�ور الكÇري اÓي ما ف�ئت تقوم به Wىل تفا¹هيم يف العمل، وكذµ االٕ 
ا�بلوماس�ية الربملانية يف ا.ٓونة أ.¬رية واÓي توج |لعديد من االتفاقTات 
وcٔرىس cٔسس التعاون والرشاكة إالجيابية لبالد�، وهاته التحية وإالشادة 
�جتة cٔيضا من åون دبلوماس�ي��ا |خ�الف cٔنواعها، مهها هو ا�فاع عن 

امة املغاربة والصحراويني، ومواقفها الصارمة والواحضة ما يه ٕاال الوطن وåر 
تعبري واحض عن هذه الغرية الوطنية، وهنا cٔيضا cٔمثن Wاليا و�ساند Nلك 

  .موضوعية القرار أ.¬ري �لحكومة املغربية جتاه �حتاد أ.ورويب
  الس�يد الرئLس احملرتم، 

خرقاء اكن أ.aدر به يف الوقت اÓي يديل املسؤول أ.ممي بترصحيات 
cٔن يقوم بفضح موضوع بيع املساWدات والتالعب هبا، وٕاجياد Êلول لفك 
الروابط اليت جتمع الكTان املزعوم وعصا|ت ا�درات والسالح، اليت 
cٔصبحت Üشلك خطرا حقTقTا يد¬ل املنطقة يف م�اهات وخمية تنذر بوضع 

 �تpابة لٔ±صوات ا�ولية cٔمين خطري، كام اكن أ.aدر به cٔيضا cٔن يقوم |الس
  .املطالبة ٕ|حصاء الالج£ني مبخÔت تندوف

ٕان رشعية الصحراء املغربية مع رشعية م�تخبهيا املن%ïقني من طرف 
ا!متع والساكنة الصحراوية، وهو ما cٔكد Wليه صاحب اجلالÛ، نرصه هللا، 
 يف خطاب اف�تاح الربملان لهذه الس�نة، حTث يعترب املمثلون احلقTقTون

�لصحراويني ا�Óن يد¬لون جبنوب املغرب، ٕاذ ميثلون الغالبية العظمى من 
cٔهل الصحراء، وكام cٔريد cٔن cٔطرح نقطة من هذا املنرب cٔن cٔوaه رساÛ ٕاىل 
ساكنة تندوف وقTادة جهبة البولLساريو، بwٔن ٕاذا اكنوا �ريدون cٔن يصلوا 
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 املغربية، حلل موضوعي وÊل aاد يف هذه القضية cٔن يد¬لوا ٕاىل أ.رايض
ج�وب املغرب، ونتعاãش ما بي�íا ون�íخب فÔ بي�íا، وملن اكنت � أ.áلبية 
فهو أ.aدر وملاذا خيبئون وجوههم وcٔفاكرمه وراء اجلدار أ.مين دا¬ل 
اجلزاÃر؟ يد¬لوا عند�، جييوا عند�، بغينا نقولوها لمك |لصحراوية ولكن ما 

  .تفهموها، شكراعرف�ش واش áادي تفهموها وال ما áادي 
اح�ا بغينا اح�ا يف جهبة البولLساريو ٕاخواننا وWائالتنا ا�يل متا ا�يل مغرر 
هبم، وفهيم áالبية åيفام قال اليس محدي بwٔهنم مغرر هبم، |áني جييوا يد¬لوا 
 �cٔمان، وcٔ شني يف حرية ويفãاW شوفو� اح�اLعند� �لرتاب، جييوا، اح�ا ك

قراطية هاين وصلت هنا �لمنرب hشاب حصراوي م�تخب بصفة دمي
  .وكíشارك مع ٕاخواين الربملانيني يف cٓراهئم، شكرا

هذا تåٔwيد Wىل cٔننا كنعLشو يف ا�وÛ املغربية ا�يل كتعطينا åرام�نا ويه 
الوحTدة ا�يل قدت تعطينا åرام�نا، ما تعطهيا لنا حىت يش دوcٔ Ûخرى وما 

|لفعل، الس�يد رئLس اعطاها لنا حىت يش Êد cٓخر، ٔ.ن |لفعل، ٔ.ن 
احلكومة، هاذي بالد� و�cٔ كنíمتي لواÊد العائ$ ا�يل اجلد دªيل قاوم 
وحت%س يف ٕاس�بانيا ملدة cٔربع س�نوات وحتمك Wليه |ٕالWدام مايش áري هو 
وÊدو، مجموWة وجموWة معهم الصحراويني من مجيع العائالت ومن مجيع 

غاربة، مايش حصروايني ختلق�ا القÇائل، هذا دليل Wىل cٔننا اح�ا حصراويني م
يه البارح ما ختلق فهيا حىت يش Êاaة ما ختلقت فهيا حىت  75، 75يف 

يش دوÛ، اح�ا قدام وكقÇائل حصراوية م�عاãشني وم�عاãشني يف بالد� بwٔمن 
  . وسالم

ٕاذن يد¬لوا يتفضلوا عند� جييو� �لعيون والسامرة و�رجعوا ملدهنم 
åشارãبري و�رجعوا ٔ.قا�ميهم، وå منويÕ لنا، ها هو خمططªوا معنا يف ا�طط د

وaاد وفعال ا�يل فTه ماليري ا�يل aات �لمنطقة اجلنوبية، جييوا ãشارåوا معنا 
فTه وجييوا ãس�مثروا يف بالدمه ويعLشوا، واىل اكن عندمه رcٔي cٓخر جييوا 

  .ãشارåو� فTه وجنيو نتا¬ذوه اكملني
  . شكرا

  .وWاشت الصحراء مغربية وWاش املÚ من هذا املنرب،

  :الس�يد الرئLس 
  . شكرا الس�يد الرئLس

  .اللكمة �لفريق �شرتايك

  :املس�شار الس�يد عبد الوهاب بلفقTه
مرحÇا، موجودة، موجودة اليس بوانو، ا�راعية يف القلب ويف ا�م، 

Úهللا، الوطن، امل ،Úاش املWو.  
  .ف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل cٔرش 

  الس�يدان الرئLسان، رئLس جملس النواب ورئLس جملس املس�شار�ن،
  الس�يد رئLس احلكومة،

  الس�يدات والسادة الوزراء،

  الس�يدات والسادة الربملانيني بغرف�يه،
  ،السالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل وNراكته

رب ضارة �فعة، ميكن هاذ |ن يك مون واش áلط وال بغا يد�ر فTنا 
ري وال ما عرف cٓش وقع ليه، هاذ الوقفة ا�يل وقف اNن كريان هنا اخل

åيصفق ووقف لك يش هذا هو " PAM"وشفت لشكر تيصفق و|ن يل 
املغرب، ها مزوار Êدا اNن كريان aالسني تيضحكوا، جتمعنا اكملني، 
|لعكس دار فTنا ¬ري، ٔ.نه وقف هذا الشعب املغريب احلقTقي، هاذي 

وم�ه وWرب ممثليه يف أ.مة، cٔنه لن ãس�تطيع Êcٔد cٔن ٕارادة الشعب Wرب حك
 ،Úامل Ûالa رض الوطن، حنن لكنا فداء الوطن ومن وراءcٔ ميس شربا من

  .ٕاذن هذه يه حقTقة الشعب املغريب وما cٔراد � cٔن �كون
 Úر بطبيعة احلال ميل شاف املÃظرو من اجلزا�íبطبيعة احلال كنا كن

املå Úيدشن يف املشاريع، وشافو لك  وWcٔداء الوÊدة الرتابية شافوا
مكو�ت الشعب املغريب انتقلت ٕاىل العيون وعرض ما عرض من مشاريع 
&يلكة وكربى cٔمام cٔنظار العامل، وقف وزراء احلكومة ãرسدون cٔرقاما مل 
Õكن اجلزاÃر تتخيلها cٔهنا س�تكون يف الصحراء، وقف ممثلو الشعب وا�Óن 

aالÛ املÚ من فوق هذه املنصة، cٔهنم مه انتخبوا دميقراطيا، كام cٔكد 
املمثلني احلقTقTني �لصحراويني، ولك هذه الس�ياسات اليت Õهنجها بالد� 
ماذا كنمت ت�íظرون؟ البد من هذا الرد من اجلزاÃر، ولكن أ.دىه هو cٔن 
يwٔيت Wىل بوقهم يف لسان cٔمني Wام أ.مم املت¯دة، هذا Wار، Wار Wىل 

  . وقا لعدو دوÛ ذات س�يادة اكم$ Wىل cٔرضهامسؤول cٔممي cٔن �كون ب
بطبيعة احلال وكام س�بق لك إالخوة احلارض�ن لن يقطع املغرب cٔشواطا 
ٕاال |�ميقراطية اليت بدcٔها يف ٕاطار ق�اعته ويف ٕاطار لك مÇادئه ولك 
معاهداته ا�ولية، ٕاذن لك هذه اخلطوات cٔزجعت اخلصوم وcٔرNكهتم ومل ترتك 

ملثل هذه الترصفات، ملثل هذه لك أ.عامل اليت يقومون  هلم ٕاال cٔن يلجؤوا
هبا، ولكن، مع اكمل أ.سف، ما كناش كنتصورو حىت يف ا�ي$ دªلنا cٔهنا 

  .áادي جتي من مسؤول cٔممي مفروض Wليه احلياد
يف البداية، دعو� نعرب لمك عن اNهتاج�ا وتفاWلنا إالجيايب مع انعقاد هذه 

ليت كنا قد دعو� ٕا�هيا من ¬الل مك�بنا الس�يايس ا�ورة �س�ت��ائية، وا
يف حزبنا متاش�يا مع ما ينص Wليه دس�تور مملك�نا، كام �سpل ارتياح�ا 
وتنوهينا مبوقف مجيع أ.حزاب الس�ياس�ية اليت اس�تpابت النعقاد هذه ا�ورة 

  .الهيئات املمث$ يف الربملان -بطبيعة احلال  -ولك 
 ãسعنا ٕاال cٔن نعرب Nروح صادقة وال ٕاننا، cٔهيا احلضور الكرمي، ال

¹رجس�ية فهيا عن ارتياح�ا لت%ين احلكومة ٕاىل موقف�ا ا�اعي ٕاىل رضورة 
مراجعة Wالق�نا مع أ.مم املت¯دة، واÓي Wرب� عنه البارÊة يف اجlع جلنة 

  .اخلارجTة
جنمتع اليوم يف ظرفTة ¬اصة، شعارها الهجامت املتكررة Wىل مغربنا يف 

رتابية، حTث عرفت قضي��ا الوطنية تطورات س�ياس�ية وٕاWالمTة وÊدته ال
م�سارWة يف الشهور أ.¬رية، جراء الهجومات املتعددة واملتكررة اليت 
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  . ãش�هنا خصوم وÊدتنا الرتابية ومن يدور يف فلكهم من اتصاليني ومرÕزقة
اليوم، cٔهيا الس�يدات والسادة، جند cٔنفس�نا هذه املرة cٔمام م�عطف 

لقد Wرب . ري، طرفه أ.سايس الس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دةaديد وخط
أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة و�شلك غريب قÇل cٔن يصف املغرب |لبä احملتل 
من ¬الل الندوة الصحفTة اليت cٔجراها |جلزاÃر، واليت Wرب فهيا �شلك aيل 

م�صب  عن ام�نانه �لpارة اجلزاÃرية Wىل دورها الرªدي يف وصو� ٕاىل
أ.مني العام، وهو ما دفعه ٕاىل رد امجليل �لpارة من ¬الل �حنياز التام 

  . لٔ±طروÊة اجلزاÃرية و�نفصالية
وحنن نتابع الزªرة أ.¬رية لٔ±مني العام لٔ±مم املت¯دة |ن يك مون ٕاىل 
املنطقة، �سpل Nكïري من القلق و�س�Tاء �حنراف اخلطري اÓي ا¹زلق 

سؤول أ.ممي من ¬الل Wدد من املغالطات ا�لفظية والترصفات ٕاليه هذا امل 
املت¯زية اليت شلكت اس�تفزازا صار¬ا �لشعب املغريب وقواه احلية وطعنة 
áادرة يف حق ا�وÛ املغربية، اليت ما ف�ئت تتعاون حبسن نية مع املنتظم 

  . ا�ويل وأ.مم املت¯دة حلل الزناع املف�عل حول الصحراء املغربية
الترصفات واملسلكTات املدانة لٔ±مني العام مل تتوقف عند Êدود  ٕان

�¹زªح ا�لفظي عن قاموس أ.مم املت¯دة خبصوص الزناع، وٕامنا وصلت 
فداحهتا ٕاىل Êد احننائه cٔمام راية åيان ومهي áري معرتف به من �ن املنتظم 

Óايئ ضد املغرب، يف الوقت اWي ا�ويل، مدليا بترصحيات ذات طابع د
اكن Wليه cٔن حيرتم احلياد فهيا، مما ãشلك سابقة خطرية يف Ìرخي هذه 
املنظمة، ال تليق |ملاكنة الرفTعة واملهام السامTة اليت من املفرتض cٔن ميثلها 
cٔمني Wام لٔ±مم املت¯دة، وقد فهمنا م�ذ اس�تعار هذه امحل$ cٔن cٔس�باب هذا 

خبصوص املبعوث الشخيص  الهجوم السافر Wىل املغرب كام Wرب� عنه سابقا
لٔ±مني العام cٔصبح يwٔيت حىت من املؤمتنني Wىل ضامن السالم وأ.من 

  .ا�وليني
ٕاهنا حرب aديدة، cٔهيا السادة والس�يدات، بwٓليات aديدة، هدفها 
ال�شوãش Wىل املبادرة اجلادة �لمغرب املمتث$ يف احلمك اÓايت، واليت لقTت 

اكمل أ.سف، أ.مني العام أ.ممي aاء دعام دوليا áري مس�بوق، لكن، ومع 
�لمنطقة وسعى ٕاىل Üسويق cٔفاكر |لية، حترص تقر�ر املصري يف �س�تف�اء 

  .فقط، م�pاهال cٔن احلمك اÓايت يعد دوليا من cٔرىق cٔشاكل تقر�ر املصري
ٕاننا �شعر خبيبة åبرية من هذه امحل$ املwٔجورة اليت ال Üس�هتدف مواطين 

ا cٔهنا Üس�هتدف بقاء cٔبناء أ.قالمي اجلنوبية احملتجز�ن يف اململكة فقط، بقدر م
تندوف يف ÊاÛ من البؤس والتعبئة، بدل السامح هلم |لعودة ٕاىل مدهنم 
وقرامه والعLش �سالم وcٔمان يف cٔقالمي Õمتتع حبمك ذايت موسع يف ظل دس�تور 

ل عرصي، ال خيتلف اثنان Wىل cٔنه يوفر لك الضام�ت املطلوبة �لمواطن، ب
Üس�هتدف خبلفTاهتا اخلبïLة اس�تقرار املنطقة Wرب املزيد من تقس�مي املقسم 

  .والتجزيء ا!زئ
  الس�يد الرئLس، 

ٕاننا ال خنتلف حول الزنWة �حنيازية لٔ±مني العام، وال حول åون 

ترصحياته أ.¬رية Üشلك Õراجعا عن التقدم احملقق يف تعاطي أ.مم املت¯دة مع 
Êدتنا الرتابية، وال حول åونه ال يعطي �عتبار الالزم الزناع املف�عل حول و 

ملا حتقق Wىل cٔرض املغرب من ٕاصالÊات دس�تورية وس�ياس�ية وحقوقTة 
واق�صادية واجlعية، اكنت أ.قالمي اجلنوبية يف طليعة املس�تفTد�ن مهنا، 

  .ولك�نا ¹ريد cٔن نتقامس معمك مجموWة من ال�ساؤالت والتخوفات
، cٔهيا الس�يدات والسادة، ملاذا مل يطرح أ.مني العام ٕاننا ن�ساءل معمك

لٔ±مم املت¯دة ¬الل زªرته �لمخÔت، وبعد cٔن Wا�ن ما Wايناه من بؤس Wام 
يف وجوه أ.طفال وأ.&ات والش�يوخ؟ ملاذا مل يطرح Wلهيم اخليار بني اثنني 

وم�ظومة ال Ñلث هلام، ٕاما العودة لبäمه املغرب بتعدد هوªته ودميقراطيته 
احلقوق إال�سان، احلقوق واحلرªت اليت �متتع هبا املواطنون من حق يف 
التعبري والتظاهر و|يق احلقوق، وبني البقاء رهن منوذج بئLس من Wالم�ه 
احلزب الواÊد واملرحش الواÊد والرئLس الواÊد، حTث ال حق يف 

�خ�الف وال حق يف التعبري؟  
ذ إالخوان وإالWالم ا�ويل يبني لنا وهبذا اخلصوص، �cٔ بغيت áري ها

 Úلنا املªالم دWيبني إالå يفامå ،تÔيدور يف ا�å يش هنار عبد العز�ز
دªلنا الشاب åيدور يف لك cٔزقة وشوارع أ.قالمي دªلو، يبني لنا �شوفو 
واش áادي يقدر وال ال Wىل احلقTقة؟ يوريو� الواقع �شوفوه، هذا هو 

هاذ اليش åيث%ت cٔن cٔبناء املغرب حمتجز�ن ما قادريíش  احلقTقة، مايش ٔ.نه
ما ¬الوهومش، يد�روا هلم احلرªت، يد�روا إالWالم Wىل هاذ اليش، اح�ا 
راه لك يش موجود يف الصحراء، ا�يل بغى يد¬ل وا�يل بغى خيرج وا�يل 

  .Êاaة يد�رهابغى يش 
Êه املغرب من وٕاننا ٕاذ نطرح هذا ال�ساؤل، فٕاننا جند مربرا � فÔ اقرت 

Êل لهذا الزناع املف�عل اÓي معر طويال من ¬الل مÇادرة احلمك اÓايت اليت 
، وجتعل من املواطن الصحراوي طرفا Üس�تجيب �لخصوصيات احمللية

  .cٔساس�يا يف Üس�يري شؤونه وãشلك بصدق cٔرىق cٔشاكل تقر�ر املصري
قرارات ملاذا مل يلزتم فعال |ن يك مون ب: ون�ساءل معمك و�شلك واحض

أ.مم املت¯دة نفسها، واليت وقع نفسه Wلهيا وا�اعية ٕاىل ٕاحصاء ساكن 
  خمÔت تندوف؟ 

  cٔال Üس�تحق قرارات أ.مم املت¯دة املتابعة والتحري حىت حتقTقها؟ 
كام ن�ساءل معمك يف الرس عن تفادي أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة احلديث 

تالعب واملتاجرة يف املساWدات عام cٔثري من طرف املنظامت ا�ولية حول ال 
  إال�سانية ا�ولية املقدمة لساكن ا�Ôت؟ 

وبذµ �كون قد cٔدى ¬دمة �لصحراويني بدل ��س�ياق وراء التبايك 
والتwٓيس Wىل الوضعية احلالية �لمخÔت، ون�ساءل معمك كذµ عن رس 

اÓي  تغايض أ.مني العام عن احلاÛ ا�ميقراطية يف ا�Ôت، يف الوقت
تعرف فTه هذه ا�Ôت حراكت اح�pاجTة وتعايل cٔصوات معارضة �لخط 
الس�يايس �لبولLساريو، وهذا التغايض هو احنياز Ìم �لقرار اجلزاÃري املتحمك 
يف أ.çزة الس�ياس�ية �لكTان الومهي، ويف املقابل اكن املغرب دامئا يوفر 
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 اجلنوبية حرية ا�لقاء �لمبعوث الشخيص لٔ±مني العام ¬الل زªرته لٔ±قالمي
مع من cٔراد، فلامذا رفض أ.مني العام اس�تقÇال أ.صوات املعارضة ¬الل 

  زªرته �لمخÔت؟ 
ن�ساءل معمك دامئا، وهذه املرة عن ماكمن الرس يف اخ�يار |ن يك مون 
لهذا التوقTت |لضبط ليديل هبذه الترصحيات املش�بوهة؟ cٔلLس يف أ.مر 

  ا¹هتاءه من &امه Oٔمني Wام؟ cٔغراض خشصية ملا بعد
  :ٕاننا cٔمام هذا الوضع نؤكد ما ييل

موقف أ.مني العام يتطلب تقوية املوقف ا�ا¬يل وتعميق املامرسات 
µٕاننا يف قضية الصحراء مدعوون �رشعية القضية، ولكن . ا�ميقراطية كذ

cٔيضا |ٕالصالÊات اليت ننفذها Wىل cٔرض وبتحصني مك�س�بات cٔبناء شعبنا 
  .جلنوب، كام يف الشامل ويف الرشق ويف الغرب|

نذåر cٔيضا هبذه املناس�بة بwٔن قضية الوÊدة الرتابية يه قضي��ا مجيعا، 
 Ûو اخ�الفات، هذه الرساcٔ ست موضوع مزايداتLلبية ومعارضة، ويه لácٔ
جيب cٔن يعلمها امجليع، أ.مم املت¯دة واملبعوث الشخيص وأ.طراف العام$ 

الزناع، ويف مقدمهتا اجلزاÃر، وا�Óن نتوaه ٕا�هيم �لمرة من acٔل اس�تدامة 
  . أ.لف بwٔن املس�تقÇل املشرتك يتطلب جتديد الوعي واملواقف الس�ياس�ية

ويف هذا الصدد، نعرب عن شكر� ملوقف بعض ا�ول الصديقة اليت 
Wربت عن دمعها �لموقف املغريب �شwٔن احلمك اÓايت عقب الزªرة املس�تفزة 

  . م لٔ±مم املت¯دةلٔ±مني العا
  الس�يد الرئLس، 

ٕاننا يف الفريق �شرتايك نؤكد cٔن بالد� cٔحرزت تقدما ملموسا يف 
مقارNهتا احلقوقTة، وال جمال �لمزايدة Wلينا من cٔية çة cٔو م�ظمة، لك�نا نتwٔمل 
ملا �شهده من ا¹هتاك صارخ حلقوق وåرامة إال�سانية ٕالخواننا احملتجز�ن يف 

عار، داعيني املنتظم ا�ويل ٕاىل مساندة املغرب يف ٕاهناء خمÔت اÓل وال
  .م�¯ة cٔولئك املواطنني

ومن aانب cٓخر، جيب كذµ التن%Tه مهنجيا يف ٕاطار التعبئة الشام$ 
لزوم النقد البناء عندما يتعلق أ.مر مبسÛٔw وÊدتنا الرتابية وWىل رضورة 

� sة النضالية اليت تتوcٔرتاف |لهفوات ال�سلح |ملوضوعية واجلرW
وأ.خطاء من acٔل جتاوزها يف cٔفق ãس�رشف املس�تقÇل، فٕان التحوالت 
الراهنة تفرض Wىل ا�بلوماس�ية، جبميع مس�توªهتا، cٔن تعمل Wىل cٔن جتعل 

  . املواطن املغريب cٔولوية لها ٕاىل aانب القضية الوطنية
  الس�يد الرئLس، 

Óات ٕاىل تعبئة لك ٕان الواجب املقدس يدعو� اليوم يف هذا الظرف |
  ...اجلهود لنرصة قضي��ا املصريية

  :الس�يد الرئLس
  .شكرا، الس�يد الرئLس

  . ا¹هتYى الوقت

  :املس�شار الس�يد عبد الوهاب بلفقTه
وحتصني م�اWة جهبتنا ا�ا¬لية Nلك دقTقة، الس�يد الرئLس، .. 

مسؤولية ووطنية ٕالçاض لك cٔشاكل التwٓمر واخليانة وحامية مصاحلنا 
  .احليوية العليا وس�يادة وÊدتنا الرتابية

ونؤكد يف هذا الصدد، cٔننا يف �حتاد �شرتايك cٔدينا مثن موقف 
يا عندما اعتقلت قTادتنا بعدما cٔصدرت بيا� س�ياس�  1981وطين جريء يف 

 µÓ ،ي جزء من الرتاب الوطينcٔ ىلW تف�اء�Ìرخييا رفضت فTه �س
وجب رص الصفوف وcٔن �كون امجليع عند حسن ظن مسؤوليته الوطنية 

  .وراء aالÛ املÚ، وشكرا لمك ٕان cٔطلت
�cٔ بغيت نقول åبيال، قÇي$، �خوان ا�يل åيدعيوا |ش جييوا 

م، سواء اكنت حملية cٔو ¬ارجTة املواطنني، �cٔ كنطلب مجيع وسائل إالWال
ãشوفوا احملطات وãشوفوا املدن، ãشوفوا حشال دªل ال%رش ما اك�ن ال 

  ..ش�يوخ ال قTاد، لك يش aاي

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا

  .الفريق احلريك

  :النائب الس�يد مولود cٔجف
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�يدان الرئLسان احملرتمان،
  م،الس�يد رئLس احلكومة احملرت 

  الس�يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس�يدات والسادة املس�شارون الربملانيون احملرتمون

ãرشفين يف البداية |مس الفريق احلريك مبpليس الربملان معا cٔن cٔنوه هبذه 
املبادرة املمتزية اليت cٔقدم Wلهيا الربملان مبpلس�يه |�عوة ٕاىل هذا �جlع 

  . املشرتك الهام
ه موصول cٔيضا ٕاىل الس�يد رئLس احلكومة Wىل تفاW@ إالجيايب مع التنوي

هذه املبادرة اليت تد¬ل يف صيغ تفعيل cٔحاكم ا�س�تور، وتُرتمج إالرادة يف 
التعاون والتíس�يق بني احلكومة واملؤسسة ال�رشيعية، ¬اصة يف قضية 

فة وطنية من جحم الوÊدة الرتابية ململك�نا العز�زة، اليت حتظى ٕ|جامع اك
املغاربة معزت�ن مبا حقق�ه بالد� بقTادة aالÛ املÚ محمد السادس، نرصه 

  . هللا، لتحصني واس�تكامل هذه الوÊدة ال نقاش حولها وال مساومة فهيا
  حرضات الس�يدات والسادة،

ارتباطا |لس�ياق، �س�ياق هذا �جlع واملرتبط |لتطورات أ.¬رية يف 
الترصحيات املس�تفزة لٔ±مني العام لٔ±مم  ملف وÊدتنا الرتابية، Wىل ٕا»ر

املت¯دة مبناس�بة زªرته �Ôت اÓل والعار، حTث خرج Wىل حTاده 
املفروض وجتاوز صالحTاته، فٕاننا يف الفريقني احلريك اكم�داد لتارخي حزب 
احلركة الشعبية ÊOٔد أ.حزاب الوطنية اليت حضت من acٔل هذا الوطن 
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�سpل اس��اكر� الشديد لهذه الترصحيات اليت ال الغايل، ال ãسعنا ٕاال cٔن 
ت��اسب وا�ور املنوط |ٔ.مانة العامة لٔ±مم املت¯دة، و|لهيئة أ.ممية الساهرة 
Wىل مر العقود Wىل الزتام املوضوعية والوساطة يف ٕاطار اÊرتام س�يادة 

  .ا�ول ووÊدهتا الوطنية والرتابية
ربية |�وÛ احملت$ وخرج�ه ٕان وصف الس�يد |ن يك مون �لمملكة املغ

�س�تعراضية يف ظل زªرته �لكTان الومهي، ãشلك رضبة جلهود أ.مم 
املت¯دة واململكة املغربية اليت قدمت دامئا وال Õزال ا�ليل القاطع Wىل سعهيا 
ٕالجياد Êل سلمي وس�يايس لهذا الزناع املف�عل ضد وÊدة املغرب، بل ٕان 

وهو ãس�تعد ملغادرة م�صبه يه Õكرãس اخلطوة أ.¬رية لبان يك مون 
�لرصاع وجتاهل م�عمد �لمقرتح املغريب الهادف ٕاىل ٕاقامة احلمك اÓايت يف 

  .cٔقا�مينا اجلنوبية حتت الس�يادة املغربية ويف ٕاطار وÊدة الوطن والرتاب
ٕان أ.مني العام بترصحياته الفاقدة للك ا�لياقة ا�بلوماس�ية cٔساءت 

جز�ن ب��دوف، حTث اخ�ار التجول يف ا�Ôت ويف �لمغرب و�لمغاربة احملت
ضيافة قادة البولLساريو ومن حيرhهم من حاكم اجلزاÃر، دون cٔن يلتفت ٕاىل 
معا�ة احملتجز�ن وال املطالبة ب��فTذ القرارات أ.ممية ٕ|حصاهئم، بل حىت 
اس��اكر حتويل املساWدات املقدمة هلم ٕاىل cٔغنياء هذه احلرب الومهية وطامق 

  . املتاجرة بwٓالم احملتجز�ن
  حرضات الس�يدات والسادة،

ٕان هذه املغامرة áري حمسوبة العواقب من طرف الس�يد |ن يك مون، 
مل تعمل ٕاال عن تwٔزمي الوضع، ولن تؤ»ر يف لك أ.حوال Wىل مواقف بالد� 
الواحضة، وWىل متاسك اجلهبة ا�ا¬لية ملاك وشعبا �äفاع عن حتصني 

الرتابية ومواص$ إالصالÊات احلقوقTة والتمنوية يف cٔقا�مينا  واس�تكامل وÊدتنا
  .اجلنوبية ويف خمتلف çات اململكة العز�زة

كام cٔن هذه املزايدات ما يه ٕاال ردة فعل Wىل ٕاطالق املغرب بقTادة 
aالÛ املÚ، نرصه هللا، �لمنوذج التمنوي لٔ±قالمي اجلنوبية، وهو ما اس�تفز 

البولLساريو، ¬اصة وcٔن بالد�، و} امحلد، تنعم  حاكم اجلزاÃر وصنيعهتم
|ٔ.من و�س�تقرار وتضافر ملحمة التمنية الشام$ وcٔصبحت منوذaا حيتذى 
به çوª ودوليا، ومن السذاaة cٔن يفكر cٔي اكن من خصوم وÊدتنا الرتابية 
ومن ميوهلم ويدمعهم، يف ٕاعطاء ا�روس يف جمال حقوق إال�سان لبä عظمي 

  . املغرب اÓي يعرف من �cٔن cٔىت وٕاىل �cٔن ãسري من جحم
  الس�يدان الرئLسان احملرتمان،

 µال نقاش ٕاذن يف الثوابت الوطنية ويف ¬رياتنا الوطنية اليوم، ومع ذ
ف�حن مدعوون مجيعا لك من موقعه لبناء خطة دبلوماس�ية مÇنية Wىل 

الرمسي  �¬رتاق، بدل �كتفاء Nردود الفعل، دبلوماس�ية يتاكمل فهيا
|ملوازي، لتقدمي الصورة احلقTقTة لقضينا الوطنية cٔمام الرcٔي العام ا�ويل، 

  .ومواçة م�اورات اخلصوم يف خمتلف احملافل اجلهوية وا�ولية
ٕان الترصحيات املس�تفزة �لس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة ال ميكهنا، بwٔية 

فظه هللا، يف مواص$ Êال من أ.حوال، cٔن ت�ين بالد� بقTادة املÚ، ح

مسرية التمنية وتوطيد املؤسسات واحلقوق، وامليض قدما يف سكة 
إالصالÊات اليت تعترب يف تقدرينا ¬ري جواب Wىل مïل هذه �س�تفزازات 
الرخTصة اليت تغرد ¬ارج رسب م�طق القانون والرشعية، فقد تعامل 

لرزانة والتعقل، ومل املغرب م�ذ اندالع هذا الزناع املف�عل بفضي$ احلمكة وا
يزنع cٔبدا ٕاىل م�اورة اخلصوم اليت اختذت cٔشاكال رخTصة وال cٔ¬القTة يف 
كثري من أ.حTان، بل واصل çوده احلثïLة من acٔل �رتقاء |ملناطق 

  .الصحراوية ٕاىل cٔفضل مس�توªت ال}ء Wىل غرار |يق م�اطق اململكة
هيا املغرب خلري دليل Wىل وما اجلهوية املتقدمة واملوسعة اليت اخنرط ف

ذµ، كام cٔننا يف الفريقني احلرåيني نطرح سؤ� åبريا وعريضا Wىل aدوى 
اليوم يف الصحراء يف الوقت اÓي نالحظ فTه " املينورسو"اس�مترار 

cٔس�باب هذا الوجود مل تعد قامئة، ٔ.ننا نالحظ بwٔن هذه الهيwٔة مل حتقق 
، ٕاذن فwٔ�ن ٕاحصاء الالج£ني �لزتامات اليت اكنت الس%ب يف وجودها

املتفق Wليه؟ وما مصري املساWدات اليت تقوم هبا بعض الهيئات واملنظامت 
Wىل هؤالء الالج£ني؟ وملاذا مل تمت ٕاÑرة الوضعية املwٔساوية لهؤالء احملتجز�ن 
يف تندوف يف حتدي صارخ حلقوق إال�سان؟ هذه احلقوق اليت حياول 

  .ء نظرة مغا�رة عهنا يف الصحراء املغربيةا.ٓخرون �لتفاف Wلهيا ٕالعطا
ٕان إالشاكل، حرضات الس�يدات والسادة، هو قضية اح�pاج من 
طرف اخلصوم ولLست قضية اح�الل، ٔ.ن املغرب يف حصرائه مبنطق 

  .القانون والتارخي واجلغرافTا
  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم،

  الس�يد الرئLس احملرتم،
الرئLس والسادة الوزراء، جيب تقوية  |رك هللا فTك، اليوم، الس�يد

اجلهبة ا�ا¬لية |ٔ.قالمي اجلنوبية، جيب مسا�رة التمنية، املشاريع ا�يل cٔعطى 
aالÛ املÚ والزªرة دªلو أ.¬رية لٔ±قالمي اجلنوبية، ال يف العيون وال يف 
çة ا�ا¬$ ا�يل اكنت رساÛ حقTقTة ملن هيمه أ.مر، جيب cٔننا نقوي اجلهبة 
ا�ا¬لية، بwٔننا نعطو مشاريع حقTقة بwٔننا ن�Tقو يف املواطن الصحراوي هبذه 

  .أ.قالمي
  .وشكرا

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا

  .اللكمة �لفريق ا�س�توري، الس�يد الرئLس

املس�شار الس�يد ادرãس الرايض، رئLس الفريق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�جlعي:  

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  لس النواب، الس�يد رئLس جم

  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن،
  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم، 
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  الس�يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

  ، cٔهيا احلضور الكرمي
ãرشفين cٔن cٔتناول اللكمة |مس الفريقني، فريق �حتاد ا�س�توري 

اطي �جlعي مبpلس املس�شار�ن، يف مبpلس النواب وا�س�توري ا�ميقر 
 66ٕاطار هذه ا�ورة �س�ت��ائية املشرتكة !ليس الربملان، تفعيال �لفصل 

من ا�س�تور، وا�صصة لالس�lع ٕاىل الس�يد رئLس احلكومة احملرتم 
خبصوص مس�تpدات القضية دªل الوÊدة الرتابية دªلنا، معترب�ن ا�عوة 

ٕاميا� م�ا برضورة �س�lتة من acٔل مواçة  ٕاىل aانب الفرق...لعقد هاذ
لك املناورات وا�سا|س اليت جيهتد خصوم الوÊدة الرتابية من ¬اللها 
مصادرة احلق دªل املغرب يف الوÊدة الرتابية دªلو والعرق$ دªل املرشوع 
التمنوي، مرشوع دوÛ املغرب ا�منوذج و�س�ت��اء، هنضة حقTقTة �متتع فهيا 

مبقومات العLش الكرمي cٔي} اكنوا يف ربوع اململكة السعيدة، وجيعل  املغاربة
املغرب يلعب دوره الطبيعي åبä مغاريب ٕافريقي ٕاساليم مؤمن |لقمي 

  .إال�سانية وحمرتم �لمواثيق ا�ولية
لقد ت�Çعنا الزªرة أ.¬رية اليت قام هبا الس�يد |ن يك مون �لجزاÃر 

ين، ونقصد بذµ م�طقة البري حللو، واملنطقة الرشقTة �لpدار أ.م
والترصحيات واملواقف اليت Wرب عهنا ¬الل هذه الزªرة، حTث جسلنا ما 

  :ييل
خبصوص توقTت هذه الزªرة، �سpل cٔن الس�يد |ن يك مون تعمد 
cٔسلو| ٕان مل نقل �ور ليقوم Nزªرة نعتربها يف شلكها مس�تفزة ملشاعر 

المي اجلنوبية، ٔ.هنا ال تتضمن زªرة املغاربة قاطبة، وخصوصا ساكن أ.ق
�لمغرب ولقاءات مع مسؤوليه ومؤسساته، Wلام cٔن الس�يد |ن يك مون 
مطالب بتقدمي تقر�ره cٔمام cٔعضاء جملس أ.من شهر Ncٔريل املقÇل، اليشء 
اÓي س�يجعل من هذا التقر�ر جزئيا ٕان مل نقل �قصا، و|لتايل س�يعرب عن 

مون ومقاربة حتمكها ÕرتÇLات الطرف اجلزاÃري معاينة خشصية �لس�يد |ن يك 
وقTادة البولLساريو، مما س�يفقد هذا التقر�ر cٔي مصداقTة cٔو رشعية يك يعمتد 
cٔو تناقش مضامTهنا من طرف cٔعضاء جملس أ.من ا�ويل، Wىل اعتبار 
Wدم اÊرتامه �لرشوط القانونية واملساطر املعمتدة من طرف هيئة أ.مم 

واملؤطرة ٔ.سلوب اش�تغال ٕادارة cٔما¹هتا العامة وفقا املت¯دة واملؤسسة 
  . �لمواثيق املنظمة لعمل الهيئة أ.ممية

 5خبصوص مضمون هذه الزªرة، قام الس�يد |ن يك مون يوم : Ñنيا
مارس Nزªرة ملدينة تندوف بدوÛ اجلزاÃر اس�تقÇ@ يف مس�هتلها زعامء 

ام Wمل ال �رفرف cٔمام مقر هيئة البولLساريو، بعد إالحناء، cٔقول بعد إالحناء cٔم
أ.مم املت¯دة بTíويورك، ٔ.نه ال ميثل Wمل دوÛ معرتف هبا من طرف املنتظم 
ا�ويل، وهذا موقف ولLس سلوك ال ميكن القÇول به، لLس من طرف 
املغرب بل حيمت اس��اكره من طرف لك دوÛ ملزتمة |ملواثيق ا�ولية، بل 

�ول أ.عضاء يف جملس أ.من ا�ويل، جيب اس��اكره وٕادانته من طرف ا

واÓي يعترب الشاáل ملنصب أ.مني العام لهيئة أ.مم فTه cٔول من يعمل Wىل 
اÊرتام مقرراته وال يغفر � بwٔي Êال من أ.حوال cٔن �مترد Wىل مÇادئ 

  . الهيئة أ.ممية
ٕان الس�يد |ن يك مون وبعد �حنناء قام Nرفعه لشارة النرص تåٔwيدا Wىل 

احلركة اليت قام هبا تعرب عن موقف واحض ورصحي لصاحل cٔطروÊة  cٔن
  . اجلزاÃر وصنيعهتا جهبة البولLساريو

ٕان أ.مر مل يتوقف عند هذا احلد، بل جتاوزه ٕاىل زªرة م�طق برئ حللو 
املتواaدة رشق اجلدار العازل، ويه م�طقة WازÛ مرفوقا بwٔعضاء من 

ر عن املوظف أ.ول يف هيئة أ.مم، البولLساريو، سلوك ال ميكن وصفه صاد
cٔسست من acٔل ٕارساء السالم يف العامل لكه ودورها الوساطة حلل 
الزناWات بني الشعوب وا�ول والتد¬ل يف املناطق اليت تعرف توÕرا من 
acٔل احلل واحلد من احلروب وÊل املشالك �شلك سلمي وWادل يف ٕاطار 

  .القوانني املنظمة لهذه الهيئة
ا خبصوص الترصحيات اليت cٔدىل هبا مع الس�يد الرئLس اجلزاÃري cٔم: Ñلثا

يف وصفه " اح�الل"cٔو الص¯افة اليت اكنت متا، حTث اس�تعمل لكمة 
لتواaد املغرب Wىل cٔرض cٔقا�ميه اجلنوبية، وهذا مصطلح خطري aدا ال 
يتحم@ واقع احلال |ملنطقة لغياب cٔي رشط من الرشوط اليت عرف هبا 

  . مفهوم �ح�اللاملرشع ا�ويل 
مل ãسpل قط يف Ìرخي أ.مم املت¯دة وم�ذ cٔن طرح مشلك هذا الزناع 
املف�عل حول حصرائنا املغربية، cٔن cٔىت cٔمني Wام لهيئة أ.مم املت¯دة تواaد 
املغرب يف حصرائه |الح�الل، ٕاذن الس�يد |ن يك مون ختىل عن احلياد 

|لتايل اخ�ل فTه رشط املفروض cٔن يت¯ىل به لك مواطن موظف cٔممي، و
cٔسايس حىت يؤمتن Wىل اÊرتام مقررات الهيئة اليت ميثلها، قÇل القدرة Wىل 

  .cٔجرcٔة و¬لق أ.جواء والظروف املناس�بة لتزنيلها وتنفTذها Wىل cٔرض الواقع
حق الشعب الصحراوي يف تقر�ر "اس�تغل الس�يد |ن يك مون عبارة 

دة |ملشلك ٕاىل نقطة الصفر ، والهادف من هذا املوقف كذµ العو "مصريه
يف جتاهل Ìم �لتقار�ر واملواقف اليت Wرب عهنا سابقوه يف اس�ت¯اÛ ٕاجراء 
اس�تف�اء |ملنطقة، وا�عوة |لتايل ٕاىل طرح Êل س�يايس م�فق Wليه من 

  .طرف مجيع أ.طراف
ٕان املغرب واÓي جتاوب مع مجيع مقررات هيئة أ.مم املت¯دة وتعاون 

لمسامهة يف Êل هذا الزناع املف�عل، بل اقرتح Êال مع لك من انتدب � 
حظي |لتنويه من طرف القوى العظمى، وت%�اه جملس أ.من ا�ويل ،حTث 
اعتربه Êال aدª وذا مصداقTة، ميكن اعتباره cٔرضية �لتفاوض �شwٔنه من 

  .طرف مجيع أ.طراف، ٕانه مقرتح احلمك اÓايت
ض هذه املبادرة الكÇرية الس�يد |ن يك مون مبواقفه هذه �ريد ٕاçا

وبوضع Êد لهذا الرصاع اÓي طال cٔمده وÊل هذا املشلك �شلك هنايئ 
يضمن �لمغرب س�يادته Wىل cٔراضيه يف اجلنوب، وãسامه يف اس�تكامل 
املغرب لوÊدته الرتابية، كام ميكن ٕاخواننا يف هذه أ.قالمي من تدبري شؤوهنم 
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  .بwٔنفسهم
احملتجز�ن وcٔن ãسpل التالعب يف  كنا ¹متىن cٔن يدعو ٕاىل ٕاحصاء Wدد

املساWدات، واليت اس�تغلها قادة البولLساريو لتكو�ن »روات واغتناء Wىل 
حساب مواطنني يعLشون ظروفا مwٔساوية وcٔن يثري واقع حقوق إال�سان 

  .|�Ôت
ٕان الس�يد |ن يك مون هبذه الزªرة �كون قد Wcٔلن حر| دبلوماس�ية 

ج�دة Wcٔداء هنضته والغيور�ن |س�ت��ائه aديدة Wىل املغرب، ¬دمة .ٔ 
  .واملرص�ن Wىل Wدم اس�تكام� لوÊدته الرتابية

ٕان املغرب مباضيه وÌرخيه العريق ومبالحمه وتطو�ره �منوذج حيظى 
|Êرتام امجليع، لك املناورات اليت حتاك ضده &ام اكن مصدرها وقادر Wىل 

  .ٕاعطاء احلpة وا�ليل Wىل WداÛ قضيته
ده cٔقا�مينا اجلنوبية من اخنراط لساكنهتا يف مجيع ٕان ما Üشه

�س�تحقاقات �نتGابية، |خ�يار ممثلهيا Nلك ¹زاهة وشفافTة، وبíسب 
مشاركة �طقة يه أ.Wىل Wىل املس�توى الوطين، و|لتايل تُغين عن cٔي 

  .تعليق cٔو تغليط
ٕان ا�هنضة وإالقالع واملشاريع التمنوية اليت cٔعطى انطالقهتا صاحب 
اجلالÛ يف ٕاطار الزªرات املتكررة �لمنطقة، تعرف جتاو| م�قطع النظري من 

  .طرف املواطنني
ٕان ما تنعم به م�اطق�ا اجلنوبية من cٔمن وcٔمان واس�تقرار، ال ميكن ٕاال 
cٔن �زيد من سعار Wcٔداء وÊدتنا الرتابية، لكن cٔن يصل أ.مر Êد ت%ين 

وقف هذه أ.طراف، فهذا cٔمر خشص يف موقع أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة مل
ال ميكن القÇول به، ويُعد سابقة يف Ìرخي أ.مم املت¯دة اÓي سLسpل Wىل 

  . خشص |ن يك مون موقفه الغريب هذا
µÓ، ندعو ٕاىل �س�مترار يف التعبئة وتقوية اجلهبة ا�ا¬لية وتوفري 

  .مجيع الرشوط �لقTام حبم$ دبلوماس�ية
ن واملواقف اليت Wرب عهنا يف م�طقة ٕان زªرة الس�يد |ن يك مو

حساسة aدا وظرفTة يواaه فهيا العامل، يواaه فهيا العامل، يواaه فهيا العامل 
خطر إالرهاب، خطر إالرهاب، خطر إالرهاب، ال ختدم بwٔي Êال من 
أ.حوال هذا التوaه، µÓ ندعو املنتظم ا�ويل ٕاىل حتمل مسؤوليته، 

جراءات وقرارات كفT$ بتصحيح هذا اخلطwٔ وندعو جملس أ.من ٕاىل ت%ين إ 
  . ا�بلومايس اجلس�مي، ورد أ.مور ٕاىل نصاهبا

 Úامل Ûالa µرب عن ذW املغرب يف حصرائه والصحراء يف مغرهبا كام
محمد السادس، نرصه هللا، |مس مجيع املغاربة، |عتباره مÚ البالد وÊايم 

  .ظ هللا هاذ البä من لك رشمحى ملهتا ود�هنا، الضامن لوÊدة cٔراضهيا، حف
  .والسالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل وNراكته

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا الس�يد الرئLس

  .اللكمة لفريق التقدم ا�ميقراطي، الس�يد الرئLس

  :النائب الس�يد رش�يد روåبان، رئLس فريق التقدم ا�ميقراطي
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�يد رئLس جملس النواب، 
  د رئLس جملس املس�شار�ن، الس�ي

  الس�يد رئLس احلكومة، 
  الس�يدات والسادة الوزراء، 

  ، الس�يدات والسادة الربملانيني احملرتمني
ãرشفين cٔن cٔتد¬ل cٔماممك، |مس فريق التقدم ا�ميقراطي مبpلس 
النواب ومجموWة العمل التقديم !لس املس�شار�ن، يف ٕاطار هذه اجللسة 

ات قضي��ا الوطنية، واليت نعقدها يف ظرفTة ا�صصة لتدارس مس�تpد
حساسة ت�سم مبواçة بالد� ملناورات وخمططات وتوçات Üس�هتدف 
اس�تقرارها وÜسعى �لنيل من وÊدهتا الرتابية واملس �س�يادهتا الوطنية، 
واملتpلية cٔساسا يف أ.فعال وأ.قوال املن¯ازة لٔ±مني العام لهيئة أ.مم املت¯دة 

رية امل�سمة |حملا|ة الواحضة وا�$ مببدcٔ احلياد والبعيدة عن وترصحياته أ.¬
مسوáات اخلطاب التقليدي لهيئة أ.مم املت¯دة وقراراهتا ومواقفها الرمسية يف 
املوضوع، وÕراجعه عن �لزتامات والضام�ت اليت مت التعهد هبا، يف خرق 

ãشلك ذµ من سافر �لقانون ا�ويل، وcٔعراف العمل ا�بلومايس، مع ما 
  .سلوك خطري قد يرتتب عنه الزج |مللف يف مزنلقات áري حمسوبة العواقب

ٕان ما قام به أ.مني العام لهيئة أ.مم املت¯دة وما فاه به áري مقÇول Nلك 
املقايLس، ومرفوض رفضا قاطعا، وãشلك اس�تفزازا ملشاعر� حنن املغاربة، 

  .أ.مر اÓي نندد به و�س��كره واس�هتتارا بقضي��ا العادÛ واملرشوWة، وهو
؟ "اح�الل"مفا معىن cٔن ãس�تعمل عبارة cٔو cٔن يمت اس�تعامل عبارة 

، و�رفع شارة النرص، "Wمل امجلهورية الومهية"وينحين cٔمام ما ãسمى ب 
  ويدعو لعقد مؤمتر املاحنني؟

وما معىن cٔن ãسكت يف املقابل عن �¹هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان 
ندوف ومتادي حاكم اجلزاÃر وقادة البولLساريو يف تعميق مwٔساة يف خمÔت ت 

حمتجزي هذه ا�Ôت و�جتار هبا وNكرامة حضاªها وكربªهئم، وãسكت 
عن Êاالت اخ�طاف واح�pاز الíساء والرتحTل القرسي لٔ±طفال وجتنيدمه 

  �لزج هبم يف الزناWات املسل¯ة؟
ت التالعبات والرسقة ما معىن cٔن ãسكت أ.مني العام Wىل معليا

وهنب املساWدات املوçة حملتجزي خمÔت تندوف، ويتغاىض عن إالشارة 
ٕاىل تورط cٔفراد امجلهورية الومهية يف تغذية إالرهاب، و�جتار يف السالح، 
و�جتار يف ا�درات وا�هتريب، و�جتار يف ال%رش وا�هتديد الكÇري اÓي 

  ة؟ãشلكونه Wىل cٔمن واس�تقرار املنطق
الواقع cٔن ما قام به أ.مني العام لهيئة أ.مم املت¯دة وما فاه به لLس 
ابتعادا عن مÇدcٔ احلياد فقط، بل هو يف الواقع فقدان جلادة الصواب، وبعيد 
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لك البعد عن روح املنطق والعقل والقانون وأ.¬الق، ملاذا وaدت م�ظمة 
مي أ.من وٕاهناء هيئة أ.مم املت¯دة؟ وaدت من acٔل ٕاÊالل السالم وتعم

  :احلروب والزناWات، انطالقا من ذµ نطرح سؤالني
أ.ول جييب عن نفسه، والثاين يتطلب املزيد من البحث وجتميع 

  .املعطيات
السؤال أ.ول اÓي جييب عن نفسه يتعلق مباهية &مة أ.مني العام 

  لهيئة أ.مم املت¯دة، cٔش�نو دورك الس�يد أ.مني العام؟
م قرارات هيئة أ.مم املت¯دة وجملس أ.من والتقTد هبا cٔم هل اÊرتا :cٔوال

خرقها ومعاåس�هتا؟ ٔ.ن اليش ا�يل قال واليش ا�يل دار ال Wالقة � 
  .|لقرارات واملواقف دªل هيئة أ.مم املت¯دة

  هل &مة أ.مني العام cٔن حيل املشالك cٔم cٔن خيلق املشالك؟  :Ñنيا
ام ٕاÊالل أ.من والسالم cٔم ٕاشعال هل تق�يض &مة أ.مني الع :Ñلثا

  ف�يل الزناWات واحلروب؟ 
فقد حTاده وفقد بوصلته " اح�الل"Êني اس�تعمل |ن يك مون عبارة 

وصوابه وتوازنه، بل و�اكد يفقد مصداقTته، �اكد يفقد مصداقTته، ٔ.نه مل 
حيرتم القرارات أ.ممية وخرج عن إالطار العام والقاموس املعمتد يف القضية 

cٔكرث، ووÕر أ.جواء cٔكرث مما يه م�وÕرة، وcٔشعل لق املشالك وcٔزم الوضع و¬
فTالها من طريقة مهتورة �هنYي هبا cٔمني Wام لهيئة أ.مم املت¯دة . ف�يل الزناع

  ! cٔمميةا�بلومايس Wىل رcٔس cٔكرب وcٔمه م�ظمة مشواره 
كام هو معلوم، فٕان : cٔما السؤال الثاين مفتعلق حبقTقة مصدر القرار

ارات هيwٔة أ.مم املت¯دة يه يف أ.ول وأ.¬ري قرارات دول مصادق Wلهيا قر 
والسؤال املهم هل ترصحيات |ن يك مون يه . بناء Wىل مواقف هذه ا�ول

تwٔ»ر واس�سالم حمليطه ومقربيه،  ، cٔوجمرد ¹زوة cٔو خطcٔ ،ٔwو زÛ لسان
و¬اصة املبعوث أ.ممي روس ومن معه؟ cٔم cٔن الترصحيات خمطط لها 

مدNرة، وcٔعطي �شwٔهنا الضوء أ.خرض من الفاWلني cٔو من بعض الفاWلني و 
 ا�بلوماس�يني ا�وليني املؤ»ر�ن؟

�حlل أ.ول، Wىل خطورته، مقدور Wليه، واملغرب لن ãسكت Wليه 
يف مجيع أ.حوال، ولن مير Wليه مرور الكرام، لك�ه يف الوقت نفسه قابل 

طwٔ وجتاوزه ما دام cٔن أ.مر ترصف �لتعامل معه من ¬الل �Wرتاف |خل
خشيص لبان يك مون ال يلزم ا�ول أ.عضاء يف يشء، رشيطة إالقرار 

 .و�Wرتاف رصاÊة |خلطwٔ دون cٔساليب ملتوية
cٔما �حlل الثاين فهو cٔشد خطورة، ٔ.نه يعين توaه aديد، cٔو 

أ.مر حماوالت لتغيري املواقف املبدئية لعدد من ا�ول، cٔو وضعها cٔمام 
الواقع هبدف ٕاحراçا، cٔو يف نوع من الس�باق مع الزمن قÇل هناية والية |ن 

  . يك مون cٔو قÇل Êلول �نتGا|ت الرئاس�ية أ.مر�كTة
ٕان هذا ما يÇíغي التحقق م�ه والبحث فTه لتكو�ن صورة واحضة 
ومدققة عن الوضع، ¬اصة cٔننا Wىل مشارف شهر Ncٔريل اÓي يمت ¬ال� 

  .�ر الس�نوي عن الزناع املف�عل يف cٔقا�مينا اجلنوبيةٕاصدار التقر 

وهنا �سpل |رتياح مواقف العديد من ا�ول اليت تربcٔت مما رصح به 
ويف الواقع، يÇíغي Wىل . أ.مني العام لهيئة أ.مم املت¯دة ترصحيا cٔو تلمي¯ا

هيئة أ.مم املت¯دة وجملس أ.من ف�ح حتقTق يف دواعي ترصحيات |ن يك 
اذا؟ ومن وراءها؟ |لنظر خلطورهتا، فهYي تضع مصداقTة و¹زاهة مون، مل

  .مؤسسة أ.مانة العامة Wىل احملك
وهنا cٔيضا، البد من اس�تحضار املضامني العميقة واملقدامة �لخطاب 
املليك السايم مبناس�بة اåÓرى أ.ربعني لتGليد املسرية اخلرضاء، واليت 

لواحضة والصارمة، سواء من حTث aاءت Êاف$ |لرسائل القوية، الرصحية ا
ٕاطالق مشاريع Õمنوية كربى يف خمتلف ا!االت مبزيانيات خضمة، يف ٕاطار 
تفعيل اجلهوية املتقدمة وا�منوذج التمنوي لٔ±قالمي اجلنوبية، cٔو من �حTة 
التåٔwيد Wىل cٔن احلمك اÓايت يف ٕاطار الس�يادة املغربية، واÓي حيظى برتحTب 

|عتباره مقرتÊا aدª وذا مصداقTة، هو مقرتح ال بديل دويل ويتعامل معه 
�، ٕاذ ãشلك cٔقىص ما ميكن cٔن يقدمه املغرب من acٔل الطي ا�هنايئ �لزناع 

  .املف�عل حول الصحراء املغربية
µÓ، وتwٔسLسا Wىل إالجامع احلاصل Wىل اعتبار cٔن الفوز ا�هنايئ لهذه 

لرضورة Wرب متتني اجلهبة القضية الوطنية ذات أ.ولوية القصوى مير |
ا�ا¬لية، cٔصبحت Üس�تدعي اعتناء cٔكرب واهlما cٔقوى وتwٔطريا cٔجنع، فٕاننا 
مككون من املكو�ت الربملانية، ومن موقعنا يف حزب التقدم و�شرتاåية، 
ٕاذ نعلن عن اخنراطنا اللكي يف املقاربة القامئة Wىل اعتبار الس�يادة الوطنية 

ا مع خمتلف احملطات واملواقف املتعلقة |لوÊدة يف تعاملنمكنطلق cٔسايس 
الرتابية، ومبا يÇíغي من الرصامة واحلزم وا�ود عن الس�يادة الوطنية، لنؤكد 

كام قال " املغرب يف حصرائه والصحراء يف مغرهبا"من aديد Wىل cٔن 
  . صاحب اجلالÛ، شاء من شاء وåره من åره

عو اكفة املواطنني ٕاىل وáدا حنن Êارضون يف املسرية الوطنية، وند
املشاركة Nكïافة لتوجTه الرساÛ القوية ملن هيمه أ.مر، Êارضون áدا وبعد 
áد، Êارضون لك يوم، يف لك زمان، يف لك ماكن، دفاWا عن وÊدتنا 

  . الرتابية املغربية
ونود هبذه املناس�بة، cٔن نتفادى اخلطاب التبLGيس وحنيي Wاليا cٔطر 

ودبلوماسLهيا والسفراء Wىل اجلهود الكÇرية اليت  وزارة اخلارجTة والتعاون
يبذلوهنا يف ¬دمة وطهنم و¬دمة قضي��ا الوطنية أ.وىل، فهم �اكد ال يغمض 
هلم جفن، يت�Çعون لك صغرية وåبرية ويعملون ليل هنار، كام حنيي الس�يد 
وز�ر اخلارجTة والتعاون والس�يدة الوز�رة املنتدبة والس�يد الوز�ر املنتدب، 

¬الهلم احلكومة وWىل رcٔسها الس�يد رئLس احلكومة Wىل ما يبذلونه من  ومن
çود، نرصة لقضية وÊدتنا الرتابية، كام حنيي الربملان مبpلس�يه Wىل 
املبادرات والíشاط ا�بلومايس املكïف والناجع �لس�يدات والسادة النواب 

|لزناع واملس�شار�ن، ما مكن بالد� من åسب العديد من املعارك املرتبطة 
املف�عل، وحنيي cٔيضا أ.حزاب الس�ياس�ية والتنظÔت النقابية والفعاليات 
امجلعوية و�ق�صادية والثقافTة والرªضية ولك املكو�ت ا!متعية، لك من 
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موقعه، والشعب املغريب قاطبة Wىل �خنراط القوي يف املعركة من acٔل 
ني حول رئLس ا�وÛ نرصة قضي��ا العادÛ واملرشوWة، ملتحمني وملتف

وممثلها أ.مسى صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، نرصه هللا، القائد 
أ.Wىل ورئLس cٔراكن احلرب العامة �لقوات املسل¯ة امللكTة اليت حنيي 
�سا�هتا، يه وcٔفراد ا�رك املليك وأ.من الوطين والقوات املساWدة والوقاية 

در تضحياهتا الكÇرية، و¹مثن وطنLهتا املدنية، و�ش�يد بتعب�هتا ا�امئة ونق
الصادقة من acٔل احلفاظ مبسؤولية رفTعة وكفاءة Wالية Wىل cٔمن واس�تقرار 
الوطن وسالمة وطمwٔن�Lة املواطنني وا�فاع عن احلوزة الرتابية �لبالد وا�ود 
عن س�يادهتا الوطنية، ونرتمح Wىل cٔرواح اكفة الشهداء أ.Nرار يف س%Tل 

  .قال� وس�يادته ووÊدتهحرية الوطن واس�ت
  .شكرا

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا الس�يد الرئLس

  .اللكمة الحتاد مقاوالت املغرب

املس�شار الس�يد عبد إال� حفظي، رئLس فريق �حتاد العام ملقاوالت 
  :املغرب

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل cٔرشف املرسلني
  الس�يد رئLس جملس النواب احملرتم،

  س�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،ال 
  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم،

  الس�يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون

ٕان فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ãسpل |س�تغراب واندهاش 
يك مون �حنياز العلين السافر لٔ±مني العام لٔ±مم املت¯دة الس�يد |ن 

ٔ.طروÊة اجلزاÃر وصنيعهتا البولLساريو خبصوص قضية الصحراء املغربية 
وحما|ته هلام �شلك مكشوف وصارخ، ال يليق بwٔمني Wام cٔممي، بوصفه 

وب�ساه@ املدان مع åيان ومهي، متكن " حمت$"الصحراء املغربية بwٔهنا cٔرض 
ليت رسWان ما لبعض الوقت مبعية اجلزاÃر ودمعها من تضليل بعض ا�ول ا

اك�شفت áالبLهتا حقTقة هذا الكTان وWالق�ه |ٕالرهاب وهتريب السالح، 
دوÛ تباWا ٕاىل حسب اWرتافها |مجلهورية الومهية  40حىت |درت cٔزيد من 

 Ûرتاف هبا م�واصال واكنت دوW�" سورينام"املصطنعة، ومازال حسب 
ت اWرتافها بداية cٓخر من اك�شف هذه احلقTقة، ولن Õكون أ.¬رية فسحب

  . الشهر اجلاري كام تعلمون
ٕاننا يف فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، نندد هبذا �حنياز 
املفضوح لٔ±مني العام ملنظمة أ.مم املت¯دة اÓي يفرتض فTه الزتام احلياد يف 
ملف مطروح �لتفاوض NرWاية أ.مم املت¯دة، هذا �حنياز املعلن cٔثناء زªرة 

املسؤول أ.ممي �لجزاÃر وتندوف، تÚ الزªرة اليت اكنت يف ظاهرها هذا 

هبدف Êل¯$ القضية واس�شفاف cٓراء أ.طراف، ومدى اس�تعدادها �لعودة 
�لمفاوضات حول هذا الزناع املف�عل، ولكن يف |طهنا اكنت زªرة بTíة مÇيتة 

م�فق ٕالçاض لك ٕاماكنية من شwٔهنا تدليل cٔوaه اخلالف �لوصول ٕاىل Êل 
س�نة، و�سف لك اجلهود اليت عرفهتا القضية والتقليل  W40ليه لزناع معر 

من التنازالت والتضحيات اليت قد&ا املغرب، ملاك وشعبا وحكومات 
  . م�عاقÇة

لقد cٔجج الترصحي املس�تفز �لس�يد |ن يك مون موaة غضب Wارمة 
فعل  �ى الشعب املغريب قاطبة، مواطنني وهيئات ومؤسسات وÑcٔر ردود

واسعة Wرب العامل �ى العديد من الهيئات وا�ول املنارصة �لعداÛ ا�ولية 
واحملبة �لسالم، واليت سارعت ٕاىل إالWالن عن تضامهنا مع اململكة املغربية 
خبصوص وÊدهتا الرتابية ومساندة ودمع املبادرة اليت قد&ا املغرب يف مارس 

داقTة بعد فشل لك احملاوالت ، اعتبارا ملا ت�سم به من واقعية ومص2006
وا�ططات املطروÊة حلل الزناع، تÚ املبادرة اجلريئة والشpاWة املمتث$ يف 

  .احلمك اÓايت يف ٕاطار الس�يادة املغربية
ومما يربز جحم اخلطورة، خطورة ترصحي |ن يك مون cٔنه يwٔيت يف توقTت 

لرتحTب اÓي حظيت به �متزي بزتايد التمثني ا�ويل لهذه املبادرة املغربية وا
Wىل مس�توى العامل و|قرتاب موWد تقدمي تقر�ر مÇعوثه الشخيص �لمنطقة 
يف �جlع الس�نوي !لس أ.من حول القضية و|نطالق العد العكيس 

  .ال¹هتاء والية |ن يك مون لٔ±مانة العامة لٔ±مم املت¯دة
Û ٕان ما صدر عن |ن يك مون حبق املغرب وحصرائه لLس جمرد ز

لسان cٔو ا¹زالق لفظي، بل هو احنياز صارخ وخروج عن احلياد، وجتاهل 
م�عمد �لتغريات اليت عرفهتا املنطقة من çة، و�لوضع ا�ا¬يل حىت لهذا 
الكTان الومهي نفسه اÓي عرف تف�تا وعودة العديد من مؤسس�يه وقTاديه 

 cٔدÇرحمي ٕان الوطن غفور"السابقني ٕاىل وطهنم املغرب، يف جتاوب مع م "
وجتاهل cٔيضا لواقع الرتاجعات الواسعة Wىل مس�توى Wالقة هذا الكTان 
املزعوم مع ا�ول اليت س�بق cٔن تعاطفت معه لس%ب cٔو .ٓخر وتغايض 

  .فاحض عن ص$ جامWة البولLساريو املارقة مع التنظÔت إالرهابية |ملنطقة
لفظيا، بل  نعم، ٕان ترصحي |ن يك مون مل �كن ال زÛ لسان وال ا¹زالقا

هو موقف مÇيت مع س�بق إالرصار والرتصد، ٕاذ ال يÇíغي cٔن نíىس cٔنه 
س�بق وcٔ|ن عن Wدم حTاده خبصوص قضي��ا الوطنية بعد مرور Wام واÊد 
Wىل توليه أ.مانة العامة لٔ±مم املت¯دة، فعندما توىل هذا املنصب يف س�نة 

عنان، هو السابق الس�يد åويف وaد cٔمامه مÇعوث أ.مني العام  2007
 وعندما رصح ،VAN WALSUM Peterالهولندي الس�يد 

WALSUM  ريلNcٔ ار  2008يفTٔن خwوهو يصدح |حلق عن اق�ناع ب
�س�تقالل اÓي تطالبه البولLساريو هو خTار áري واقعي، وcٔن الواقع Wىل 

|ن يك مون �لجزاÃر وصنيعهتا املزعومة أ.رض مع املغرب، احنياز الس�يد 
، ومل متض Wىل ذµ سوى بترصحيه WALSUMالس�يد ا�Óن cٔغضهبم 

بضعة شهور حىت cٔبعده |ن يك مون وcٔهنYى Õلكيفه وWني املبعوث احلايل 
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أ.مر�يك الس�يد åرãس�توفر روس مÇعوÑ ¬اصا aديدا �لصحراء، وا¹كشف 
�حنياز �شلك واحض وفاحض بعدم تعامل |ن يك مون |ملثل مع ا¹زWاج 

مع طريقة حترك الس�يد åرãس�توفر روس  2015و 2012املغرب ما بني 
|ملنطقة وحتفظه Wىل جوهر املقاربة اليت يعمل هبا الس�يد روس ملعاجلة 
امللف والكTفTة اليت يد�ر هبا املفاوضات، واليت cٔدت ٕاىل ا�سداد cٔفق احلل 

  .ومل حيرك وقهتا الس�يد |ن يك مون ساكنا يف جتاهل واحنياز وåيل مبكTالني
حملتل موقف خطري وáري مس�بوق يف Ìرخي املنظمة ٕان وصف املغرب |

أ.مم املت¯دة، وال ميكن السكوت Wليه كام ال ميكن cٔن مير �سهوÛ، اعتبارا 
ملا ينطوي Wليه، من çة، من تطاول Wىل دوÛ عريقة ذات س�يادة وذات 
عضوية فاW$ و�ش�يطة يف م�ظمة أ.مم املت¯دة، ومل تتwٔخر قط لكام طلب 

ملسامهة يف حفظ السالم يف البؤر الساخ�ة Wرب العامل، مهنا ذµ يف ا
و|لنظر من çة Ñنية لكونه موقفا جيعل الس�يد |ن يك مون يف تناقض مع 
توصيف جملس أ.من �لقضية، حTث يتداول فهيا ا!لس يف ٕاطار املادة 
املتعلقة |لسمل وأ.من، ولLس مكوضوع يتعلق |الح�الل و�س�تعامر، كام 

ا املوقف، من çة Ñلثة، جتاهل أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة حلقTقة يربز هذ
وواقع متثيلية ساكن الصحراء املغربية، ذcٔ µن البولLساريو لLست املمثل 
الرشعي لهؤالء الساكن، قد Õكون ممث$ مجلاWة حمدودة مارقة ال وزن 

|لعLش  لعددها وال لíس%هتا قTاسا �ساكن الصحراء املغربية، ا�Óن ينعمون
 Ûالa وكام قال ،µيظلون كذ�يف cٔمن واس�تقرار Wىل cٔرض وطهنم، وس

مبناس�بة ذåرى املسرية  2014املÚ محمد السادس نرصه هللا يف خطابه س�نة 
وحىت " املغرب س�يظل يف حصرائه والصحراء يف مغرهبا" 39اخلرضاء 

املغاربة الصحراويون املتواaدون يف خمÔت تندوف ácٔلهبم مه هناك 
ومل يقم الس�يد |ن يك مون بwٔية مÇادرة �لعمل Wىل ٕاحصاء " حمتجزون

ساكن هذه ا�Ôت، رمغ مطالبة املغرب بذµ وٕاحلاÊه Wليه لس�نوات، 
ورمغ ا�عوة ٕاىل ذµ من طرف أ.مني العام نفسه، تظاهرا دون نية 
ٕاجرائه، وضدا Wىل القرارات ذات الص$ الصادرة عن جملس أ.من م�ذ 

، وWىل لواحئ القانون إال�ساين الصادرة مبوجÇه اتفاقTة ج�يف، 2011س�نة 
وهو ما جيعل وضعية هؤالء الصحراويني Üشلك اس�ت��اء Wىل الصعيد 

وعوضا عن ذµ يعلن . العاملي، لكون Wددمه احلقTقي يظل جمهوال حلد ا.ٓن
الس�يد |ن يك مون عزمه Wىل تنظمي مؤمتر �لامحنني حلشد ا�مع �لكTان 

ع، واكن أ.aدر به cٔن يعمل، cٔوال، Wىل البحث يف �خ�السات املصطن
اليت تتعرض لها املساWدات Wىل حساب ساكن ا�Ôت ومwٔساهتم 
إال�سانية، �خ�السات اليت cٔكدهتا تقار�ر املفوضية السامTة لالج£ني 
وNر�مج الغذاء العاملي، ومك�ب حماربة الغش |الحتاد أ.وريب وáريها، فقد 

لك هذه الهيئات cٔن هناك تالعبا يف ا�مع واملساWدات املقدمة cٔكدت 
  .لهؤالء الساكن

ٕان موقف �حتاد العام ملقاوالت املغرب وفريقه الربملاين من موقف لك 
املغاربة ا�Óن �رفضون لك تعامل مع قضيهتم الوطنية أ.وىل ٔ.ي مسؤول 

بحت م�pاوزة cٔممي ال ي�سم |حلياد ويقوم Wىل �حنياز ٔ.طروÊات cٔص 
ضدا Wىل الوÊدة الرتابية �لمملكة املغربية ، وµÓ نقول ملن ãسري يف اجتاه 
معاåسة مغربية الصحراء cٔخطwٔت الطريق، فالصحراء يف مغرهبا واملغرب يف 
حصرائه، وهو مقدم، مبشL£ة هللا، Wىل ٕاقامة مشاريع Êامسة فهيا، Õمتثل، كام 

جلهوية املتقدمة وا�منوذج التمنوي Wcٔلن عن ذa µالÛ املÚ، يف تفعيل ا
لٔ±قالمي اجلنوبية �لمملكة، çوية تقوم Wىل الغرية الوطنية الصادقة Wىل 

  . الوÊدة الرتابية لبالد�
وهنا نعلن الزتام �حتاد العام ملقاوالت املغرب، مكمثل �لقطاع اخلاص، 

لتمنوي لٔ±قالمي مبواåبة دينامTة �س�Xر يف ٕاطار اجلهوية املوسعة وا�منوذج ا

اجلنوبية، ونقول يف �حتاد العام، hلك املغاربة، لن نفرط يف حÇة رمل من 
حصرائنا &ام لكف�ا ذµ من تضحيات، ؤ.aل ذµ حنن جمندون وراء 
ضامن وÊدة البالد وقائد هنضهتا صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، 

  .حفظه هللا ونرصه
مي التحية ٕاىل ا�بلوماس�ية املغربية ولن تفوتين هذه املناس�بة دون تقد

Wىل الصمود اÓي متزيت به رمغ åيد الاكئد�ن وامحلالت الرشسة اليت يقوم 
هبا Wcٔداء وÊدتنا الرتابية، وكذµ لن تفوتين ولن حتجب عين يف هذه 
املناس�بة دون تقدمي حتية ٕاaالل واÊرتام وتقد�ر �لقوات املسل¯ة امللكTة 

نوبية وا�رك املليك وأ.من الوطين والقوات املساWدة املرابطة |ٔ.قالمي اجل 
وcٔفراد الوقاية املدنية، ا�Óن يبذلون الغايل والنفLس من acٔل نرصة الوطن 
واملواطنني حتت القTادة الرش�يدة واملسؤوÛ لصاحب اجلالÛ املÚ محمد 

  . السادس، نرصه هللا وcٔيده
 .شكرا

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا الس�يد الرئLس

  .مة لفريق �حتاد املغريب �لشغلاللك

  :املس�شار الس�يد عز ا��ن زåري
  .|مس هللا الرمحن الرحمي

  الس�يد رئLس جملس النواب احملرتم،
  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم،

  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم،
  الس�يدات والسادة الربملانيون احملرتمون،

cٔتناول اللكمة مبناس�بة عقد هذه |مس فريق �حتاد املغريب �لشغل، 
اجللسة خبصوص الترصحيات أ.¬رية الصادرة عن أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة 
حول قضية الصحراء املغربية، واليت تد¬ل يف ٕاطار مسلسل املناورات 
املتعددة اليت حتاك ضد وÊدتنا الرتابية، حTث cٔنه cٔثناء زªرته ٕاىل تندوف 

ت خترج عن مÇادىء احلياد ومTثاق أ.مم املت¯دة وٕاىل اجلزاÃر cٔدىل بترصحيا
  .والقوانني وأ.عراف ا�ولية
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ٕان ترصحيات أ.مني العام أ.ممي ال متت بص$ ملرجعيات وقرارات أ.مم 
املت¯دة وجملس أ.من وم�اقضة �لتطورات احلاص$ يف املعاجلة أ.ممية لهذا 

ولية اليت يقوم Wلهيا مTثاق امللف، واليت ال تلزتم مع املق�ضيات القانونية ا�
هذه الترصحيات اليت متس يف العمق . أ.مم املت¯دة وحفظ السالم أ.ممي

املشاعر واحلقوق الرشعية والتارخيية �لشعب املغريب، ويف طليعهتا الطبقة 
العام$ املغربية اليت اكحفت و�ضلت وقاومت �س�تعامر بوçيه الفر�يس 

وبية، ولعل معارك العامل الصحراويني املغاربة وإالس�باين يف cٔقا�مينا اجلن
�س�يدي ٕافين وبوåراع يف cٔواخر الس�ت�Lات وبداية الس�بعينات من القرن 
املايض خلري دليل Wىل هذا �رتباط الوجودي بني النضال من acٔل 
اس�تكامل الوÊدة الرتابية �لمغرب والنضال من acٔل احلقوق املرشوWة 

�اWات املبدئية سامهت الطبقة العام$ �شلك ومن هذه الق . �لطبقة العام$
  .ملفت يف املسرية اخلرضاء املظفرة

  الس�يد الرئLس،
ٕان �حتاد املغريب �لشغل ال يعترب أ.مر جمرد موقف س�يايس WاNر 

بل يعترب القضية وطنية مسÛٔw فرضته مس�تpدات هذه ا�لحظة التارخيية، 
خي املغرب معقا هوية ووجود، ٔ.ن الصحراء شلكت دامئا وWرب Ìر

اسرتاتيجيا لوÊدته وتوحTده، لكام تعرض ٔ.ي هتديد ميس وÊدته الرتابية 
  .واس�تقراره الس�يايس

ٕان قوة احلpة وWداÛ القضية والصدق الوطين لالحتاد املغريب �لشغل، 
لكها عوامل مك�ته من القTام بwٔداء دوره الطالئعي دا¬ليا و¬ارجTا يف لك 

اليت ي�Çوcٔ فهيا �حتاد املغريب �لشغل موقعا رªدª،  احملافل العاملية ا�ولية
مك�ه مبpاهبة لك القوى اليت حتاول ª|سة النيل من مرشوعية قضي��ا 
أ.وىل، حTث cٔحÇط العديد من احملاوالت يف هاذ الصدد Wىل مس�توى 
�حتاد ا�ويل �لنقا|ت وcٓخرها مؤمتر Nرلني، وظل دامئا يطرح القضية 

ذه احملافل ا�ولية مبوقع القوة النابعة من ٕاميانه العميق بعداÛ الوطنية دا¬ل ه
  .قضية وÊدته الرتابية

ٕان وÊدة الصف الوطين ملواçة لك الت¯دªت املطروÊة Wىل بالد� 
ويف مقدمهتا القضية الوطنية، تفرض تعز�ز دور احلركة النقابية من ¬الل 

ªت النقابية والعمل Wىل ضامن حقها يف التنظمي النقايب وتوس�يع جمال احلر
حفظ وتعز�ز مك�س�بات الطبقة العام$ املغربية وف�ح |ب التفاوض 
امجلاعي، وذW µرب cٓلية احلوار �جlعي، إالطار املؤسسايت ا�ميقراطي 
اÓي ميكن الطبقة العام$ واحلركة النقابية من املسامهة الفعاÛ والقوية يف 

ٕان دور احلركة . والس�يايس و�ق�صاديبلورة القرار الوطين �جlعي 
  . النقابية يف ا�فاع عن قضية الصحراء املغربية يعد حمورª واسرتاتيجيا

ويف هذا إالطار، يؤكد �حتاد املغريب �لشغل cٔن ما رصح به مؤخرا 
أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة يف ٕاطار اجلوÛ اليت قام هبا ٕاىل موريتانيا وخمÔت 

Ãلقة من سلسالت مواقف تندوف واجلزاÊ س جمرد ا¹زالق، بل هوLر، ل
Wرب عهنا �شلك رصحي ومضمن م�ذ Wدة س�نوات، ولعل Ncٔرزها اكن Üش%ïه 

مببعوثه اخلاص روس اÓي Wرب هو ا.ٓخر عن حتزيه وخروaه عن تقاليد 
  .ومهنجية أ.مم املت¯دة، يف تدبري هذا الزناع إالقلميي |لصحراء املغربية

ما رصح |ن يك مون ال يعد شL£ا مفاج£ا ٕاذا ربطناه و|لتايل، فٕان 
مبسار مواقفه املن¯ازة والبعيدة لك البعد عن املهام وأ.¬القTات املفروض 
cٔن يتصف هبا أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة املؤمتن Wىل السمل و�س�تقرار 

  .أ.مميني
ٕانه احنراف مفضوح وم�ناقض لقرارات جملس أ.من وقرارات امجلعية 
العامة لٔ±مم املت¯دة، اليت تدعو رصاÊة ٕاىل رضورة ٕاجياد Êل س�يايس 

  .سلمي م�وافق Wليه لقضية الصحراء املغربية
لقد اكن من أ.وىل لبان يك مون ¬الل زªرته �Ôت تندوف cٔن يدرك 

مادª ومعنوcٔ ،ªن الصحراويني احملتجز�ن هناك يعLشون يف وضع ال ٕا�ساين 
ا�ة احملتجز�ن �متر�ر مواقف ال Õزيد الوضع ٕاال بدل cٔن ãس�تغل بؤس ومع

  .تwٔزميا، وÕكرس م�طق املتاجرة مبwٔساة احملتجز�ن
ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نعرب عن رفضنا املطلق وٕادان��ا الشديدة 
لهذه �حنرافات اليت هتدد cٔمن واس�تقرار املنطقة، وحتاول ª|سة cٔن Üشوه 

Tعية احلقائق التارخيية واجلغرافlج�ة وإالثنوغرافTة والثقافTة والس�ياس�ية و
  .ا�امغة Nكون أ.قالمي الصحراوية جزء ال يتجزcٔ من الرتاب الوطين

وانطالقا من ق�اعتنا الراخسة، نعترب cٔن موضوع القضية الوطنية جيب 
cٔن ãشلك هام يومTا �ى اكفة الفاWلني الس�ياس�يني والنقابيني واحلقوقTني 

ٕاطار رؤية شام$ وواحضة املعامل ومهنجية مíسقة وم�اكم$،  وامجلعويني، يف
 µدتنا الرتابية، وكذÊبتحصني و $Tارب الكفpس�مثر لك الرتاكامت والتÜ

من ¬الل ا�منوذج التمنوي لٔ±قالمي اجلنوبية، اÓي cٔرشف aالÛ املÚ محمد 
 السادس، نرصه هللا، Wىل انطالق�ه الفعلية من مدينة العيون مبناس�بة

 Úامل Ûالa كدcٔ ثTرى أ.ربعني النطالق املسرية اخلرضاء املظفرة، حåÓا
، مبناس�بة عيد 2014من نونرب  18محمد السادس يف خطابه التارخيي يوم 

�س�تقالل، cٔن الصحراء س�تظل حتت الس�يادة املغربية ٕاىل cٔن �رث هللا 
كن cٔن أ.رض ومن Wلهيا، مؤكدا cٔن مÇادرة احلمك اÓايت يه cٔقىص ما مي

  .يقدمه املغرب حلل هذا الزناع
ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب �لشغل، �سpل cٔن الس�يد |ن يك مون 
جتاهل حقTقة أ.وضاع اليت ت�سم حبدوث ا¹هتااكت جس�مية مرÕكÇة �شلك 
ممهنج يف حق املواطنني احملتجز�ن، وترصحياته Üشلك احنيازا فاحضا يف 

هورية الومهية واجلزاÃر، من هنا تبدو التقر�ر لٔ±طروÊات املزعومة �لجم 
cٔمهية بذل çود من طرف امجليع، ملاك وشعبا وحكومة وNرملا� وخمتلف 
القوى واملشارب النقابية والس�ياس�ية وا!متع املدين |لبالد، Wالوة Wىل 
اس�Xر دور امجلعيات املغربية الíش�يطة دا¬ل ا!متع املدين �حض هذا 

لصحراء احملت$ ومتثيلية الساكن الصحراويني، املنطق وفضح cٔسطورة ا
فáٔwلبية هؤالء قد Wربت عن رفضها �متثيلية الكTان الومهي وÜش%هثا مبغربLهتا 

 W4رب املشاركة املكïفة يف �س�تحقاقات �نتGابية �لجامWات الرتابية يف 
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 cٔ2015كتوNر  2، وبعدها انتGا|ت جملس املس�شار�ن ليوم 2015ش�تíرب 
ة يف املشاريع التمنوية اليت áريت معامل الصحراء املغربية �شلك واملسامه

واحض، واليت س�س�تفTد cٔكرث من ¬الل الرب�مج الطموح اÓي Wcٔلن عنه 
aالÛ املÚ محمد السادس ¬الل خطابه مبناس�بة ذåرى أ.ربعني �لمسرية 

  .اخلرضاء
قوات ويف أ.¬ري، ال تفوتنا الفرصة دون cٔن ننوه |�ور الرªدي �ل

املسل¯ة امللكTة وا�رك املليك وأ.من الوطين والقوات املساWدة والوقاية 
املدنية املرابطني Wىل احلدود اجلنوبية �لمملكة املغربية، واليت Üسهر Nلك 
تفان وٕا¬الص Wىل cٔمن واس�تقرار هذه البالد، كام ال تفوتنا الفرصة �لتنويه 

ملغربية يف ا�فاع عن قضية |!هودات املبذوÛ من طرف ا�بلوماس�ية ا
الوÊدة الرتابية، ويف مقدمهتم صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، القائد 
أ.Wىل �لقوات املسل¯ة امللكTة، رمز وÊدة أ.مة وضامن اس�تقالل البالد 

من  42الفقرة أ.وىل من الفصل (وحوزة اململكة يف داÃرة Êدودها احلقة 
هذه الفرصة �عوة اكفة الرشاحئ وcٔطياف ، وكام نغتمن )ا�س�تور املغريب

ا!متع املدين املغريب �لمشاركة Nكïافة يف املسرية املقررة تنظميها áدا، ٕان شاء 
هللا، �لتنديد هبذه الترصحيات العدائية وáري املسؤوÛ لٔ±مني العام لٔ±مم 

  .املت¯دة
  .شكرا

  :الس�يد الرئLس
  . شكرا

  .وسطاللكمة �لمجموWة النيابية لت¯الف ال

  :النائب الس�يد محمد عبد العايل الهاليل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل رسول هللا وWىل cٓ� وحصبه

  الس�يد رئLس احلكومة، 
  الس�يد رئLس جملس النواب احملرتم، 

  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم، 
  ، الس�يدات والسادة النواب واملس�شارون احملرتمون

 مجموWة حتالف الوسط نعرب كذµ عن اندهاش�نا الكÇري ٕازاء ٕاننا يف
�¹زالقات ا�لفظية اخلطرية، وفرض أ.مر الواقع، واحملا|ة áري املربرة 
لٔ±مني العام لٔ±مم املت¯دة ¬الل زªرته أ.¬رية �لمنطقة، ونعرب كذµ عن 
اح�pاج�ا القوي عن هذه الترصحيات حول قضي��ا الوطنية، مؤكد�ن cٔن 
هذه الترصحيات áري مالمئة س�ياس�يا وáري مس�بوقة يف Ìرخي أ.م�اء 

  .السابقني، كام cٔهنا مسL£ة وÜس�تفز مشاعر املغاربة قاطبة
  الس�يد الرئLس، 

ٕاننا يف مجموWة حتالف الوسط نقول cٔن ما رصح به أ.مني العام ي%�عد 
ة لكيا عن احلياد وعن املوضوعية، ويعرب عن Üساهل مدان مع دوÛ ومهي

تف�قد لك املقومات بدون Õراب وبدون ساكنة وال Wمل معرتف به، كام cٔن 

هذه املواقف تعرب عن مدى اس�سالم أ.مني العام البزتاز أ.طراف 
أ.خرى واس�تغال� ٕالضفاء مصداقTة Wىل مزامع مغلوطة، يف الوقت اÓي مل 

ن يتطرق فTه قط ٕاىل رضورة ٕاحصاء الساكنة واÓي دWا ٕاليه يف cٔكرث م
م�اس�بة وفرضه القانون إال�ساين ا�ويل كام يه يف مجيع قرارات أ.مم 

، و�خ�الس املؤكد وم�ذ عقود �لمساWدات 2011املت¯دة م�ذ س�نة 
ا�ولية املوهوبة لساكنة هذه أ.قالمي، واÓي cٔكدته تقار�ر املفوضية السامTة 

  . د أ.ورويبلالج£ني وNر�مج الغذاء العاملي ومك�ب حماربة الغش |الحتا
  cٔهيا الس�يدات والسادة،

ٕان هذه الترصحيات من شwٔهنا cٔن متهد الطريق ٔ.فاكر م�طرفة وÕزج 
�شعوبنا يف Nرا»ن الف�نة والعنف، فwٔ�ن يه Õ ªرى الت¯ذ�رات اليت cٔطلقها 
أ.مني العام يف م�اس�بات Wديدة خبصوص Üسلل امجلاWات إالرهابية ٕاىل 

لق�ب$ املوقوتة واس�تف¯ال أ.زمة املالية خمÔت تندوف، واليت وصفها |
  وهتديدها �لمنطقة؟

وهبذا اخلصوص، ويف ٕاطار مشاركتنا يف النقاش ا�اÃر Êاليا، نود cٔن 
نطرح بعض ال�ساؤالت حول دور دبلوماس�ي��ا يف مواçة خصوم وÊدتنا 
الرتابية، وملاذا حنن نتwٔ»ر |لقرار ا�ويل وال نؤ»ر فTه؟ هل هذا راجع ٕاىل 

م سلوكنا لس�ياسات اس�ÇاقTة تتوقع أ.ش�ياء قÇل Êدو�ا وهت� الرشوط Wد
الالزمة ملواçهتا يف &دها، بدل �نتظار حىت تقع وÊني ذµ نتفاWل 
معها؟ cٔم هناك ¬لل يف دور دبلوماس�ي��ا املوازية اليت لطاملا �دينا بتفعيلها 

يف املاكن  وٕايالهئا القدر الاكيف من أ.مهية وتعيني الرaل املناسب
  املناسب؟ 

وهناك Üساؤل cٓخر ال يقل cٔمهية عن ال�ساؤل أ.ول، وهو ملاذا ال 
تنعكس Wالقاتنا �ق�صادية اجليدة مع الكïري من ا�ول ٕاجيابيا مع Wالقاتنا 
الس�ياس�ية؟ وملاذا ال جنعل هذه العالقات �ق�صادية يف ¬دمة مرشوعنا 

  الوطين الوÊدوي؟
ف ال ين%ين عن نظرة موضوعية �لقضية ٕان هذا �حنياز املكشو 

املطروÊة، ويوحض جبالء cٔن Wcٔدائنا ال تنام هلم Wني من acٔل åسب مواقف 
مرحبة ملصاحلهم يف احملافل ا�ولية، حبيث يوظفون ماكتب دراسات بwٔموال 
طائ$ خلدمة cٔج�دهتم الس�ياس�ية، ومواقفهم املضل$ تدل Wىل حقد معيق 

م�جزاته الكربى يف مجيع ا!االت وٕانفاقهم  ينخر cٔجسادمه ضد ب�ä وضد
الكÇري ولو Wىل حساب Õمنية بäاهنم وتفقري شعوهبم يف ¬دمة قضية 

  .مصطنعة وال س�ند لها قانونيا وال س�ياس�يا وال حىت Ìرخييا
وWليه، وجب Wلينا cٔن جنند طاقاتنا ولك إالماكنيات املتاÊة من acٔل 

  :فصاليني ومؤازرهيم وذµ من ¬اللصد هذه الهجامت ا!نونة ومزامع �ن
  هنج س�ياسة اس�ÇاقTة تتوقع أ.ش�ياء قÇل Êدو�ا؛ : cٔوال
ربط املسؤولية |حملاس�بة فÔ يتعلق بتíش�يط دبلوماس�ي��ا يف : Ñنيا
  اخلارج؛ 
  جعل Wالقاتنا �ق�صادية يف ¬دمة قضي��ا الوطنية أ.وىل؛ : Ñلثا
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ة خصوم وÊدتنا الرتابية وWدم تقوية اجلهبة ا�ا¬لية يف مواç: رابعا
السامح ٔ.ي اكن عن اخلروج عن إالجامع الوطين حول قضي��ا أ.وىل &ام 

  اكنت مربراته، ولن Õكون ٕاال مربرات واهية؛ 
تفعيل وتقوية دور ا�بلوماس�ية املوازية لتف�يد cٔطروÊة : ¬امسا
�نفصال.  

  .والسالم Wليمك ورمحة هللا

 :الس�يد الرئLس
  . شكرا

  .مة !موWة الكونفدرالية ا�ميقراطية �لشغلاللك

 :املس�شار الس�يد املبارك الصادي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Wىل cٔرشف املرسلني

  النواب احملرتم،  الس�يد رئLس جملس
  الس�يد رئLس جملس املس�شار�ن احملرتم، 

  الس�يد رئLس احلكومة احملرتم، 
  احملرتمون، الس�يدات والسادة الوزراء 

   الس�يدات والسادة الربملانيون،
Ücٔرشف |مس مجموWة الكونفدرالية ا�ميقراطية �لشغل cٔن cٔتناول اللكمة 
اليوم يف هذا امللف، وهذه التطورات أ.¬رية اليت تعرفها قضي��ا الوطنية، 
من ¬الل التحراكت أ.¬رية �لس�يد أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، واليت تؤكد 

ؤامرات حتاك ضد وÊدتنا الرتابية وٕ|يعاز من cٔطراف ما ف�ئت cٔن متة م
  .تنازع املغرب وÊدته واس�تقراره

ٕان Wدم احلياد الواحض �لس�يد |ن يك مون يبني aليا ا¹زالقاته اخلطرية، 
و¹متىن cٔن Õكون ا¹زالقات وخروaه عن مTثاق أ.مم املت¯دة اÓي يلزمه 

  .يةاحلياد التام يف مïل هاته القضاª ا�ول 
ٕان هذا السلوك املرفوض واÓي مس يف الصممي مشاعر املغاربة، ال  

ميك�ه cٔن يغري من الواقع يف يشء واملعروف عند اخلصوم قÇل أ.صدقاء، 
Üش%ث املغاربة مجيعا Nلك cٔطيافهم بwٔراضهيم وبصحراهئم، وWلينا اليوم مجيعا 

ند تwٔجTل لك اخلالفات وٕارaاء لك احملاس�بات وWدم الوقوف فقط ع 
أ.خطاء، بل التفكري و�شلك جامعي يف املس�تقÇل مبا حيم@ من تواز�ت 
ورها�ت aديدة تنضاف ٕاىل رهان التمنية والتطور، وWلينا اليوم cٔن نبحث 
و�شلك aاد عن أ.جوبة الاكفTة �äوافع واخللفTات وراء هذا الهجوم، ويف 

ساليب هذا الوقت |Óات ي�س�ىن لنا و�شلك جامعي االتفاق عن ا.ٔ 
  :وأ.دوات �لمواçة والتغلب Wىل خصوم وÊدتنا الرتابية، وهذا يق�يض

تقوية اجلهبة ا�ا¬لية، وتقوية اجلهبة ا�ا¬لية : cٔوال - 
يÇíغي �لمواطن املغريب . يق�يض ا�هنوض بwٔوضاع لك ف£ات ا!متع

cٔن حيس بوطن�Lه، و|ش حيس املواطن املغريب مبواطنته ¬اصو 
قى التعلمي، مبواطنته يÇíغي cٔن يلقى يف يلقى الص¯ة، و¬اصو يل

  بäه تعلÔ معومTا، حصة معومTة، الشغل، ولك السكن ٕاخل؛

جعل ملف القضية الوطنية معال يومTا للك مكو�ت  - 
ا!متع و�شلك مس�متر لت�Çع خطوات اخلصوم وٕافشالها يف حTهنا 
 و�نتقال من موقع ا�فاع ٕاىل الهجوم Wرب معركة التحر�ر الثانية؛

املبادرات ا�امئة واملس�مترة، تطو�ر إالWالم، الرفع من  - 
أ.داء ا�بلومايس Wرب تفعيل ا�بلوماس�ية الربملانية وا�بلوماس�ية 
الشعبية، اس�تعامل لك الضغوطات �ق�صادية والتpارية لفائدة 

  . الوÊدة الرتابية
  الس�يد الرئLس، 

 ، السادة والس�يدات
شغل ومعها الطبقة العام$ املغربية، جتدد ٕان الكونفدرالية ا�ميقراطية �ل 

الزتا&ا ا�امئ |�فاع عن الوÊدة الرتابية واس�تعدادها تقدمي لك التضحيات 
الالزمة كام عودتنا Ìرخييا، حTث قدمت الشهداء تلو الشهداء يف س%Tل 
اس�تقالل املغرب وحتر�ر أ.رض وإال�سان ٕاىل aانب لك أ.حزاب الوطنية 

وليعمل امجليع ولك املتwٓمر�ن ومن يدور يف فلكهم، cٔن املغاربة وا�ميقراطية، 
  .وNلك cٔطيافهم وف£اهتم لن يفرطوا يف حÇة رمل من رمال حصراهئم

و�س�تغل هذه املناس�بة cٔن حنيي مصود قواتنا املسل¯ة امللكTة وا�رك  
املليك وأ.من الوطين، ولك من ãسامه يف التصدي خلصوم وÊدتنا الرتابية 

ومن ¬الل هذا املنرب ندعو الطبقة العام$ ومعوم أ.جراء . ر ب�äواس�تقرا
  .ٕاىل املسامهة يف املسرية الشعبية اليت س��طلق áدا من مدينة الر|ط

  . والسالم Wليمك ورمحة هللا تعاىل وNراكته

  :الس�يد الرئLس
  .شكرا الس�يد رئLس احلكومة احملرتم

الربملانيون، cٔعطي  الس�يدات والسادة الوزراء، الس�يدات والسادة
اللكمة �لس�يد رئLس جملس املس�شار�ن لتالوة البيان الصادر عن عن 

  .اجللسة

  :الس�يد عبد احلكمي Nن شامش رئLس جملس املس�شار�ن
  .الرئLس شكرا الس�يد

وج به هذه  ãرشفين cٔن cٔتلو Wىل حرضاÕمك مرشوع بيان نقرتح cٔن نُتَ
  .اجللسة

  : مرشوع بيان صادر عن جمليس الربملان
Wىل ٕا»ر الترصحيات اليت cٔدىل هبا أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، الس�يد |ن 
يك مون، ¬الل زªرته ٕاىل لك من تندوف واجلزاÃر العامصة مطلع شهر 

دورة  2016مارس  12مارس اجلاري، عقد الربملان مبpلس�يه يوم 
 .اس�ت��ائية، بطلب من مجموع الفرق وا!موWات الربملانية

ليس النواب واملس�شار�ن، وبعد �س�lع ٕاىل وٕان cٔعضاء جم
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التوضي¯ات إالضافTة اليت قد&ا الس�يد رئLس احلكومة حول ترصحيات 
أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة واملواقف اليت Wرب عهنا، وبعد �س�lع ٕاىل 

  :تد¬الت رؤساء وممثيل الفرق وا!موWات الربملانية، يؤكدون Wىل ما ييل
د وcٔقوى العبارات �لمواقف املن¯ازة وáري جشهبم القوي بwٔش )1

املسؤوÛ والترصحيات املس�تفزة اليت cٔدىل هبا أ.مني العام لٔ±مم 
  املت¯دة، ورفضهم لها مج$ وتفصيال؛

اعتبارمه cٔن هذه الترصحيات Üشلك احنرافا خطريا عن نبل cٔهداف  )2
ورساÛ وطبيعة م�ظمة أ.مم املت¯دة، وخروaا عن روح مTثاقها 

وعام رامكته من cٔعراف وقواWد يف جمال التجرد ومن سعي  املؤسس
 ٕاىل ¬دمة السمل و�س�تقرار Wرب العامل؛

اعتبارمه ترصحيات وٕاشارات أ.مني العام ¬الل زªرته �لمنطقة،  )3
و|لت¯ديد زªرته �لمنطقة العازÛ يف أ.قالمي اجلنوبية املغربية، 

ال تليق مبسؤول وتعمده اس�تفزاز مشاعر الشعب املغريب ٕ|شارات 
دويل يف ماكنة أ.مني العام �لمنظمة ا�ولية، خروaا عن احلياد 

 املطلوب يف cٔمني Wام لٔ±مم املت¯دة، وهو ميارس &امه؛
اعتبارمه cٔن هذا �حنراف املتعمد من aانب أ.مني العام هو  )4

حماوÛ �لتغطية Wىل فش@، طي$ والي�Tه Wىل رcٔس املنظمة، يف 
وس يف Üسوية الزناع، وهو ٕارضاء مدان لٔ±طراف ٕاحراز تقدم ملم

 اليت تعادي حقوق املغرب الثابتة يف س�يادته Wىل cٔقا�ميه اجلنوبية؛
تåٔwيدمه cٔن ترصحيات أ.مني العام تتpاهل احلقائق التارخيية �شwٔن  )5

يف  2007ملف الصحراء، ومهنا مواقف أ.مم املت¯دة، ¬اصة م�ذ 
اÓايت واعتباره من طرف املنتظم  cٔعقاب تقدمي املغرب ملقرتح احلمك

ا�ويل |ملقرتح اجلدي والواقعي، واÓي ãشلك cٔرضية �لتفاوض، 
ولس�نا يف . ¬اصة بعد cٔن تwٔكد Wدم قابلية �س�تف�اء �لتطبيق

Êاaة ٕاىل cٔن نذåر الس�يد أ.مني العام بwٔن مواقف أ.مم املت¯دة 
يع مسؤو�هيا، ومن بLهنا مواقفها املمثنة �لمقرتح املغريب، تلزم مج 

و|ٔ.حرى cٔن يمت جتاوز هذا إاللزام ٕ|طالق ترصحيات وcٔوصاف 
تعود |مللف ٕاىل ثقافة الزناع اليت سادت ¬الل الس�ت�Lات 

 .والس�بعينات من القرن املايض
اس�هتpاهنم وتنديدمه القويني بتعمد أ.مني العام جتاهل ما رامكته  )6

ر، و¬اصة قراري أ.مم املت¯دة من رصيد يف جمال تصفTة �س�تعام
 14الصادر يف  1514قرار : امجلعية العامة لٔ±مم املت¯دة الشهري�ن

، 1960دج�رب  15الصادر يف  1541؛ قرار 1960دج�رب 
و|لت¯ديد الفقرة السادسة، من القرار أ.ول اليت تؤكد Wىل cٔن 

لك حماوÜ Ûس�هتدف التقويض اجلزيئ cٔو اللكي �لوÊدة القومTة "
ية لبä ما Õكون م�نافTة ومقاصد مTثاق أ.مم والسالمة إالقلمي 
، فÔ تقيض الفقرة السابعة بwٔن تلزتم مجيع ا�ول "املت¯دة ومÇادئه

اÊرتام حقوق الس�يادة "بwٔحاكم مTثاق أ.مم املت¯دة، و¬اصة 

ويوحض املبدcٔ اخلامس من ملحق القرار ". إالقلميية مجليع ا�ول
هو إالقلمي املفصول " اÓايت cٔن إالقلمي اÓي ال �متتع |حلمك 1541

، وهو ما ال "جغرافTا cٔو عرقTا cٔو ثقافTا و�متزي عن البä اÓي حيمكه
ينطبق Wىل أ.قالمي اجلنوبية املغربية اليت اكنت Wرب التارخي و|حلجج 

 . التارخيية ا�امغة جزءا من الكTان املغريب الضارب يف معق التارخي
أ.ممية تؤكد Wىل cٔن مفهوم  ومن çة cٔخرى فٕان ذات القرارات

اÓي جعل م�ه Wcٔداء الوÊدة الرتابية �لمملكة " تقر�ر املصري"
شعارمه املقدس، ال يعين |لرضورة �نفصال وال ميكن بwٔي Êال 
من أ.حوال cٔن يناقض حق ا�ول يف اس�تكامل وÊدهتا ويف 

 ؛احلفاظ Wىل هذه الوÊدة وWىل سالمة Õراهبا الوطين
م القويني لتpاهل أ.مني العام حلقائق التارخي اس��اكرمه وجشهب )7

وcٔحاكم اجلغرافTا، وكذا تعمده áري املربر ٕاغفال دور اململكة املغربية 
كقاWدة لالس�تقرار وكقوة ٕاقلميية cٔساس�ية ذات ا�ور الكÇري يف 
حفظ أ.من، فضال عن تعمد اس�تفزاز املشاعر الوطنية �لشعب 

رات مدانة من أ.مني العام املغريب، ¬اصة بعد cٔن عززهتا ٕاشا
وزªرته ملنطقة cٔقرهتا أ.مم املت¯دة ذاهتا م�طقة WازÛ مبق�ىض خمطط 

 ال�سوية املعروف مبخطط دي åوªر؛
اس�هتpاهنم تعمد أ.مني العام جتاهل معا�ة احملتجز�ن يف خمÔت  )8

تندوف واخلروقات اجلس�مية حلقوق إال�سان اليت يتعرضون لها من 
البولLساريو، وجتاهل املطالب ا�ولية ٕ|جراء طرف انفصاليي 

ٕاحصاء لهؤالء وفق ما س�بق cٔن نصت Wىل ذµ القرارات ا�ولية 
ذات الص$، وٕاغفال احلصار املرضوب Wىل احملتجز�ن وWىل 
حقوقهم أ.ولية يف السفر والتنقل، فضال عن ٕاغفال حتويل 
املساWدات الغذائية �لمحتجز�ن ٕاىل مصدر الغتناء قTادة 

عقد اجlع دويل مجلع مساWدات "�نفصاليني وداعيا |ملقابل، ٕاىل 
، مشجعا Wىل هذا النحو هذه القTادة Wىل �س�مترار يف "املاحنني

س�ياسة الريع واس�تعامل احملتجز�ن åورقة �ل�سول و�لضغط وٕامعاهنا 
يف حتدي القانون ا�ويل إال�ساين، وذµ يف الوقت اÓي يتطلع 

ويل واكفة الضامÃر احلية يف العامل Wىل قTام أ.مني فTه املنتظم ا�
العام |�ور املوåول � يف وقف مwٓيس الالج£ني من جراء الزناWات 

 إالقلميية؛
اس�تغراهبم جتاهل أ.مني العام cٔيضا حقTقة Üش%ث ساكن أ.قالمي  )9

اجلنوبية املغربية |النlء ٕاىل الوطن أ.م ومشاركهتم القوية والنوعية 
ياة الس�ياس�ية و�ق�صادية و�جlعية ومتتعهم Nاكمل يف احل 

حقوقهم، و¬اصة حقهم الثابت، áري القابل �لترصف، يف ا�فاع 
 عن مغربLهتم؛

تنديدمه القوي بتعمد جتاهل أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة تضحيات  )10
الشعب املغريب، ومهنا تضحيات ساكنة أ.قالمي اجلنوبية، ال%رشية 
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دى cٔربعني Wاما من acٔل تث%Tت الوÊدة الرتابية واملادية Wىل م
وÕمنية أ.قالمي اجلنوبية وٕاخراçا من العزÛ اليت Õرhها فهيا 
املس�تعمر، فٕان Wليه cٔن يدرك cٔن املغرب، ال ميكن بwٔي Êال من 
أ.حوال cٔن يظل رهني مزاج بعض املوظفني ا�وليني يف عزمه Wىل 

  ٕاهناء هذا امللف؛
ٕاذ حييي |Wزتاز ٕاطالق aالÛ املÚ محمد  ٕان الربملان املغريب )11

السادس، نرصه هللا، مؤخرا �لعديد من ا�ينامTات إالصالحTة 
وأ.وراش التمنوية ذات الطابع �سرتاتيجي |ٔ.قالمي اجلنوبية، åوهنا 
س�تكرس cٔكرث من cٔي وقت مىض ا�لحمة الوطنية، وس�تحول وaه 

 .عمق إالفريقياملنطقة، فضال عن جعلها بوابة واWدة حنو ال
والربملان املغريب، ٕاذ حييي كذµ ٕاجامع أ.مة املغربية واليقظة اليت 
Wربت عهنا مجيع مكو�ت الشعب املغريب، الس�ياس�ية واملدنية، يف جشب 
ترصحيات أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، فٕانه يقف حتية ٕاaالل وٕاåبار �لقوات 

cٔراكن حرهبا العامة، aالÛ  املسل¯ة امللكTة، بقTادة قائدها أ.Wىل ورئLس
املÚ محمد السادس، نرصه هللا، يف وقوفها الصامد دفاWا عن وÊدة الرتاب 
الوطين وا�ود عن املاكسب الوطنية، كام حييي حبرارة قوات أ.من، وا�رك 
املليك، والقوات املساWدة Wىل دورها يف اس�ت�Çاب أ.من و�س�تقرار، 

مواطناتنا ومواطن�Lا يف أ.قالمي اجلنوبية Wىل  ويوaه حتية تقد�ر واWزتاز ٕاىل
  .اخنراطهم يف املسرية اجلديدة �لتمنية وإالصالح وÕرس�يخ البناء املؤسسايت

ويؤكد cٔعضاء الربملان املغريب تعب�هتم Wىل لك أ.صعدة، ا�ا¬لية 
واخلارجTة، من acٔل مواص$ البناء ا�ميقراطي وحتقTق التمنية وا�فاع عن 

طن، ويف مقدمهتا قضية الوÊدة الرتابية، ويطالب ا!متع ا�ويل قضاª الو 
|لعمل Wاaال Wىل تصحيح هذا �حنراف املدان س�ياس�يا وقانونيا 
وcٔ¬القTا، �حنراف اÓي تعمده أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة، واÓي يقوض 

 .مسلسل ال�سوية ويدفع املنطقة حنو ا!هول
ة، يعلن الربملان املغريب مبختلف مكو�ته ويف س�ياق هذه التعبئة الوطني

الس�ياس�ية والنقابية واملهنية وا!الية اخنراطه يف املسرية الوطنية املرتقب 
|لر|ط، تنديدا مبواقف أ.مني العام  2016مارس  13تنظميها áدا أ.Êد 

  .وجتس�يدا لٕالجامع الوطين الصلب حول قضية الوÊدة الرتابية
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  :الس�يد راش�يد الطاليب العلمي رئLس جملس النواب، رئLس اجللسة
املرشوع، �Wرتاف دªل أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة اكن يف  2007

  .ٕاىل مسحتوا، املهم ها اح�ا غنصححوا هاذ اليش. 2008
ٕاىل مسحتوا، cٔعطي اللكمة �لس�يدة cٔمني ا!لس لتالوة الربقTة املرفوWة 

  .صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، نرصه هللا ٕاىل

  :الس�يدة صباح بوشام، cٔمTنة ا!لس
 �ٓc ىلWرشف املرسلني وcٔ ىلW مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم|

  .وحصبه cٔمجعني
  .موالي صاحب اجلالÛ واملهابة، دام لمك العز وا�متكني

  .السالم Wليمك ورمحة هللا وNراكته
دميا أ.عتاب الرشيفة، رئLس جملس النواب ورئLس ي�رشف ¬ وبعد،

جملس املس�شار�ن، cٔصاÛ عن نفس�هيام ونيابة عن اكفة cٔعضاء Nرملان اململكة 
املغربية بwٔن �رفعا ٕاىل السدة العالية |} cٔصدق ªٓcت الوالء وإال¬الص، 
ضارWني ٕاىل هللا عز وaل cٔن حيفظنا فTمك ويف cٔرسÕمك امللكTة الرشيفة، 

  .خطواÕمك ومساعي aاللتمك |لتوفTق والسداد و�لكل
كام ¹هنYي ٕاىل مقاممك العايل |}، ª موالي، cٔن Nرملان مملك�مك السعيدة، 
عقد دورة اس�ت��ائية، بطلب من مجموع الفرق وا!موWات الربملانية، حرض 
ٕا�هيا مجيع النائبات والنواب واملس�شارات واملس�شار�ن، cٔعضاء لك من 

وجملس املس�شار�ن، وذW µىل ٕا»ر الترصحيات اليت cٔدىل  جملس النواب
هبا أ.مني العام لٔ±مم املت¯دة الس�يد |ن يك مون، cٔثناء زªرته �لمنطقة 

  .2016مطلع هذا الشهر، شهر مارس 
وهكذا، ª موالي، فÇعد �س�lع ٕاىل التوضي¯ات اليت قد&ا الس�يد 

ليت Wرب عهنا املسؤول رئLس احلكومة حول هذه الترصحيات واملواقف ا
أ.ممي، وكذا �س�lع ٕاىل تد¬الت رؤساء وممثيل الفرق وا!موWات 
الربملانية يف الس�ياق نفسه، Wرب cٔعضاء جمليس الربملان عن ٕادا¹هتم القوية، 
بلسان واÊد وٕارادة وÊدوية، لهذا التوaه املن¯از واملوقف الال مسؤول 

  .اÓي Wرب عنه أ.مني العام أ.ممي
 cٔكد cٔعضاء Nرملان مملك�مك السعيدة عن رفضهم القاطع لهذا �حنراف كام

اخلطري املؤسف عن aادة احلق وعن مق�ضيات احلياد الس�يايس والقانوين 
هبا، بل وcٔن يتصف هبا لك مسؤول cٔممي،  وأ.¬اليق اليت يÇíغي cٔن يلزتم

cٔو يف  تفرتض فTه الزناهة يف الوساطات والتبرص يف الترصحي cٔو يف اخلطوة
  .املبادرة cٔو يف القرار

لقد Wرب cٔعضاء الربملان يف هذه ا�ورة �س�ت��ائية، ª موالي، عن 
اس�تغراهبم واندهاشهم وغضهبم واس��اكرمه لهذا �حنراف املس�تفز لضمري 
cٔم�نا املغربية، وامليسء ٔ.�سط قواWد وcٔ¬القTات التعامل ا�بلومايس 

التغطية Wىل فشل ذريع يف تدبري هذا ا�ويل، يف ما بدا cٔنه موقف �ريد 
  .امللف طي$ والية أ.مني العام Wىل رcٔس أ.مانة العامة �لمنظمة أ.ممية

وٕان cٔعضاء الربملان يف اململكة املغربية ومه يقفون وقفهتم الوÊدوية 
هذه، فٕامنا ليعربوا عن الت¯ام ووÊدة الصف الوطين، وميثلوا ٕارادة شعبنا 

رياته وف£اته ورشاحئه وقواه الوطنية احلية، جمند�ن مبجموع مكو�ته وتعب
ملتحمني وراء Wاهل أ.مة وقائدها وÊايم cٔمهنا واس�تقرارها ووÊدهتا 

  .وثغورها، صاحب اجلالÛ املÚ محمد السادس، نرصه هللا وcٔعز cٔمره
حفظمك هللا وcٔبقامك هللا، ª موالي، ذخرا ومالذا لشعبمك الويف وcٔقر 

احملبوب صاحب السمو املليك أ.مري اجلليل موالي عينمك بويل العهد 
احلسن وشقTق�ه املصونة أ.مري اجللي$ الÛ ¬دجية، وشد cٔزرمك بصنومك 
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صاحب السمو املليك أ.مري موالي رش�يد، وحفظمك يف ساÃر cٔفراد cٔرسÕمك 
  .امللكTة الرشيفة، ٕانه مسيع جميب و|ٕالaابة قد�ر

  . ورمحته تعاىل وNراكتهوالسالم Wىل املقام العايل |} 
  :¬دميا أ.عتاب الرشيفة، رئLسا جملسـي الربمل�ان

  .عبد احلكمي Nن شامش          راش�يد الطاليب العلمي

  ، 1437جامدى الثانية 2وحرر |لر|ط يف الس%ت 
  2016مارس  12املوافق ل 

  :الس�يد رئLس اجللسة
  .شكرا

لبيان والربقTة، ¹كون قد بعد �س�lع ٕاىل املدا¬الت مث �س�lع ٕاىل ا
  .cٔت�Lا Wىل هناية aدول cٔعامل ا�ورة �س�ت��ائية، اخ�متت ا�ورة

  . ورفعت اجللسة
  .شكرا لمك


