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  )2010نونرب  16( 1431ذو احلجة  09الثال�ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(لس: : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

وا5قيقة  الواحدة، ابتداء من الساعة ساعتان وثالث دقائق: : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .السابعة والعرشين بعد الزوال

  .ويةمناقشة األسـئQ الشف: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

  :لسلسلسلساملستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(املستشار ا5كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا(
  . بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  . أعلن افتتاح اجللسة الثانية
  السـيد الوزير األول احملرتم، 

 ،hالسـيدين وزيري ا5و  
  زراء، السادة والسـيدات الو 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
من ا5سـتور ووفقا ملقتضيات النظام ا5اخيل  56معال بأحاكم الفصل 

(لسـنا املوقر، خيصص ا(لس هذه اجللسة ألسـئQ السادة املستشارين 
  . وأجوبة احلكومة

وقد مت �تفاق يف ندوة الرؤساء عىل أن خنصص هذه اجللسة 
رب اإلعالمية اليت تشن عىل بالد�، ونبدأ �لسؤال األول ا5سـتورية للح

ويمتحور حول اخلطة اإلعالمية الوطنية ملوا�ة أاكذيب اإلعالم �سـباين، 
محمد عذاب الزغاري، العريب خربوش، أمحد : للمستشارين احملرتمني السادة

  . ا5يبوين، عبد الرحمي الزمزايم، حسان الغزوي وعبد املوىل محري
  . مة ألحد املستشارين لتقدمي السؤالاللك

        : : : : املستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاب
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

املوضوع الطاغي اليوم يف الساحة الوطنية هو �لتأكيد �حنطاط الفظيع 
ألقل، يف تعام» مع قضاª وطننا عامة لإلعالم �سـباين، أو جزء منه عىل ا

ومع األحداث األخرية �لعيون بوجه خاص، فمل يقف األمر عند اختالق 
معطيات مزيفة وال تعليقات سـياسـية، قد نتفهم دواعهيا وأهدافها، بل 
وصل األمر إىل أقىص درجات �حنطاط األخاليق، وال نقول فقط املهين، 

ها امجليع يف حرب إعالمية حقيقة، وكأننا وذ¹ �سـتعامل الصور اليت يعرف 
يف حرب مع إسـبانيا، وحىت احلرب الفعلية ال تربر هذا �حنطاط ا«ي 

  . وصل إليه اإلعالم �سـباين، حىت الرمسي منه

مع األسف الشديد، قد نتفهم أن تقوم الصحافة اجلزائرية �لكذب 
املتخلف يف بÂ  وتزييف احلقائق والتغليط وغري ذ¹ من ممارسة اإلعالم

متخلف، لكن أن تقوم حصافة بÂ يقول أنه دميقراطي وينمتي إىل أورو�، 
فلك هذه الفضاحئ، فهذا أمر فظيع، يسـتحق لك الغضب املمكن ولك 

  . التنديد و�ستناكر
اكن بود� أن نتلقى من اإلسـبان دروسا يف أخالقيات الصحافة ويف 

قمي اإلنسانية، �سـتئناس هبا، لكننا اسـتقالليهتا وحريهتا، ويف التشبث �ل
تلقينا حقيقة صادمة ويه أن لك املبادئ والقمي واألخالقيات جمرد شعارات 
لالسـهتالك، وأن املهم هو معاداة املغرب وإدامة الزناع املفتعل يف جنوبه 
حىت ال يتفرغ لقضية الشامل أال ويه حترير املدينتني املسـتعمرتني سـبة 

بعض هذه الصحافة وبعض املنظامت اليت جعلت من ومليلية، واملهم ل 
�Âحقوق اإلنسان أداة لالرتزاق هو تشويه صورة ب .  

إن ما أقدم عليه اإلعالم �سـباين، يعترب يف حمك اجلرمية ألنه حيرض 
 Þالرأي العام اإلسـباين عىل كراهية املغرب، وألنه سطا عىل صور يف م

المية معلنة ضد بÂ جار، وألنه اآلخرين ووظفها بشلك دينء يف حرب إع
تسبب يف إحياء أمل عائQ واسـتعامل حدث عائيل مأساوي يف سلوك ال 

  . ميكن وصفه سوى �لقذارة
وأمام هول الفضيحة، ال ينبغي أن نظل يف موقف دفاعي، علينا أن 
نتوجه بلك الوسائل املمكنة للرأي العام اإلسـباين، ولك احلجج بيد�، 

ي العام ا5ويل، ونوحض ç بأن إعالمه اكذب ومزيف ويشهد علينا الرأ
  . للحقائق ويسـتحق �حتقار

نسائل، السـيد الوزير، معاليمك عن اخلطة اإلعالمية الوطنية ملوا�ة 
أاكذيب الصحافة �سـبانية، وما تنوون القيام به للتوجه للرأي العام 

  . فتهاإلسـباين حىت يعرف الوقائع كام يه، ويكشف كذب وقذارة حصا
كام نسائلمك، السـيد الوزير، عن التدابري املتخذة لضامن حقوق ملكية 
بعض الصور وكذا حقوق العائQ املترضرة يف اسـتعامل صور أهلها يف 

  . الزتييف والكذب
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار احملرتم، منر اآلن إىل السؤال الثاين، تفضل السـيد 

  .احملرتم الرئيس

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
خبصوص �تفاق اليل اتفقنا، إذا اكن اإلخوان متفقني، عىل أساس أنه 
السؤال احملوري، أننا غادي نتقدمو �ألسـئQ دªلنا، من بعد احلكومة 

  ...السادة تتجاوب بشلك عادي، ألن ما غاديش يكون التعقيب دªل



 

2 
 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . ال أمر إىل السؤال الثاين مث الثالث والرابع، سؤال حموري

أمر اآلن إىل السؤال الثاين وموضوعه تعامل وسائل اإلعالم اإلسـبانية 
محمد : مع القضاª السـيادية الوطنية، للمستشارين احملرتمني السادة

  . زري، ومحمد بلحساناألنصاري، إسامعيل قيوح، العريب سديد، محمد الع
  .اللكمة للسـيد الرئيس احملرتم السـيد األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

ت إن الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، وعىل غرار �يق مكو�
ا(متع املغريب ال يسعه إال أن يدين بشدة احلرب املسعورة اليت تشـهنا بعض 
وسائل اإلعالم اإلسـبانية ضد قضا�ª الوطنية السـيادية، وذ¹ بعد الفشل 
ا«ريع للك احملاوالت اليائسة اليت دبرهتا لتوجيه أحداث العيون األخرية 

 اجلهاز ا5ينء األلمية إرضاء للمخطط �سـتخبارايت اجلزائري، ذ¹
والهادف إىل زعزعة �سـتقرار السـيايس ا«ي ينعم به املغرب بشلك عام 
واألقالمي اجلنوبية بشلك خاص، وذ¹ بعد ما اشـتد حقد أعداء وحدتنا 
الرتابية وفشلهم ميدانيا ومعلهم عىل نسج خيوط مؤامرة إعالمية مفربكة، 

نيل من صورة املغرب هدفها الوحيد هو تضليل الرأي العام ا5ويل، وال 
5ى املنتظم ا5ويل، للتأثري عىل مصري املفاوضات حول قضية الصحراء 

hاملغربية العاد .  
مؤامرة برزت معاملها، خاصة بترصحي رئيس احلزب الشعيب اإلسـباين 

Mariano Rajoy  احلنني çاملثري لالسـتغراب، وا«ي يتضح من خال
وجيه، وهذا األمر ا«ي اكن موضوع للمرجعية �سـتعامرية ألحصاب هذا الت

إدانة يف حينه من طرف حزب �سـتقالل يف خشص أمينه العام والوزير 
  .األول األسـتاذ عباس الفايس

  السـيد الرئيس،
إن تسخري عائدات البرتودوالر من طرف حاكم اجلزائر لرشاء ذمم 

عادية لوحدتنا بعض املنابر اإلعالمية اجلزائرية واإلسـبانية وأمرياك الالتينية امل
الرتابية ولقضا�ª السـياسـية، اكن بدل توظيفها يف حل مشالك التمنية 

  . للشعب اجلزائري الشقيق ومعاجلة أوضاعه �ج
عية املتأزمة
وإن ذ¹ لن ينال من عزميتنا، وإن هذه املنابر املغرضة اليت أعلنت وما 

5عاة التفرقة فتئت تعلن يف هذا السـياق، ومند زمن احنيازها السافر 
و�نفصال واإلرهاب، وا«ي أكد تورط الكثري من العنارص �نفصالية يف 
أحداث املغرب العريب، تÞ املنابر يه نفسها اليت اعتادت تزييف احلقائق 

وتلفيق األ�طيل واألاكذيب ونسج أحداث من و اخليال، كام اكن عليه 
هذا العدوان ذو الزنعة  األمر خالل أحداث العيون األخرية، فاكن سلوك

�سـتعامرية نقطة قوة بدل ضعف، جسلت لصاحل وطننا ا«ي تعامل مع 
  .األحداث املفربكة مبا تقتضيه صالحية سـيادة ا5وh املبنية عىل القانون

  السـيد الرئيس،
إن �سـتغالل البشع لصور أطفال فلسطينيني حضاª العنف الصهيوين 

اليت هزت الرأي العام �5ار البيضاء، وإغفال الغامش وصور اجلرمية النكراء 
احلديث عن حقيقة الوضع ا«ي أدى إىل استشهاد أفراد من قواتنا 

بولوج حصافيني العمومية، تغمدمه هللا برمحته، وانهتاك السـيادة الوطنية 
  . إسـبان الرتاب الوطين هبوية مزيفة، وذ¹ لتنفيذ ا�طط ا�ابرايت اجلزائري

رة أخرى، إذا اكن األمر حيتاج إىل تأكيد، أن أعداء خمطط تأكد م
وحدتنا الرتابية اسـتحال علهيم تنفيذ ذ¹ ا�طط، وذ¹ يف ظل موا�ته 
�إلجامع الوطين حول قضا�ª السـيادية، ومتسك أبنائنا يف الصحراء املغربية 

وية هبويهتم الوطنية والوحدة الرتابية واخنراطهم الالمرشوط يف األوراش التمن
  . الكربى من وراء جالh املÞ محمد السادس دام ç النرص والتأييد

و«ا، نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن التدابري واإلجراءات اليت 
اختذهتا وستتخذها احلكومة مسـتقبال ملوا�ة هذه امحلQ اإلعالمية املسعورة 

ضاª الوطنية لبعض وسائل اإلعالم اإلسـبانية ومن يدور يف فلكها ضد الق
  . السـيادية

  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا جزيال

أمر اآلن إىل السؤال الثالث، موضوعه التعاطي اإلعاليم العمويم مع 
األحداث األخرية اليت شهدهتا مدينة العيون، اللكمة ألحد السادة 

  .املستشارين من فريق األصاh واملعارصة لتقدمي السؤال، األسـتاذ بنشامش

        ::::ار السـيد عبد احلكمي بنشامشار السـيد عبد احلكمي بنشامشار السـيد عبد احلكمي بنشامشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشاملستشاملستشاملستش
  .شكرا السـيد الرئيس

نود يف البداية �مس فريق األصاh واملعارصة أن حنيي جملس املستشارين 
عىل هذه املبادرة، مبادرة ختصيص جلسة لسؤال حموري من أجل املناقشة 
والتداول يف اخللفيات واألبعاد املرتبطة هبذه الهجمة اإلعالمية الرشسة اليت 

  . ضد بالد�ختاض 
ونعتقد يف فريق األصاh واملعارصة أنه من الرضوري أن تعقب هذه 
األسـئQ اليت يطر�ا السادة املستشارون نقاش، وأن ال نكتفي مبجرد 
�سـ
ع ألجوبة السـيد الوزير، هذه فرصة  مثينة، نعتقد أننا يف أمس 

ج خطاب احلاجة ليك نتجاوز خطا� مسـهتلاك وأن ال نكتفي بإعادة إنتا
 Þالتنديد والشجب و�ستناكر، ألن هذا اخلطاب من كرثة ما اسـهت
وتدول أصبح مبتذل، والبد أن تتاح لنا الفرصة وأن تتاح ملمثيل األمة 
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الفرصة ليك يطرحوا ما يعتربونه أسـئQ حقيقية مرتبطة مبا نعيشه من جهمة 
  . إعالمية غري مسـبوقة

أة �سـ
ع لتعقيبات و«¹، نمتىن أن تكون 5ى احلكومة جر 
  . ومناقشة السادة املستشارين

ومن هذا املنطلق، السـيد الرئيس احملرتم، لن نعيد عىل مسامعمك 
املواقف واملالحظات اليت سـبق لفريقنا أن أ�رها يف مناسـبتني اثنتني 
قريبتني، أوالها اكنت يف البداªت األوىل اليل اكن تيتنصب فهيا ا�مي دªل 

اليل اعتصموا يف ضوا مدينة العيون، وكنا وقتئذ قد طرحنا املواطنني 
يف إطار اإلحاطة علام مجموعة من التساؤالت ومن املالحظات، ونهبنا 
احلكومة إىل ما نعتقد حنن يف اجهتاداتنا املتواضعة أنه من الرضوري امتالك 
جرأة اإلقدام عىل مبارشة بعض التدابري، وقد الذت احلكومة كعادهتا 

صمت واختارت كعادهتا أن ال تطلع الرأي العام الوطين املغريب يف احتقار �ل
غري مفهوم للمغاربة عن جمرªت وتفاعالت ما يقع، حىت بدأت تتقاطر عىل 
الرأي العام الوطين مجموعة من القصاصات واألنباء وامحلالت اإلعالمية، 

من املطلوب أن  فاسـتفقنا جفأة وقلنا بأنه حنن حضية جهمة إعالمية، وقد اكن
  . جيري إطالع الرأي العام الوطين مبا يقع، وسـنعود إىل هذا املوضوع

و«¹ لن نعيد عىل مسامعمك ما قلناه يف مناسـبتني سابقتني، ومبا أننا 
بصدد مناقشة، كام وقع �تفاق أمس يف إطار ندوة الرؤساء، هذه الهجمة 

 فريق األصاh واملعارصة اإلعالمية، فهذه مناسـبة ليك أعرب �مس زماليئ يف
عن اسـهتجاننا القوي وعن تنديد� القوي ب
دي اإلعالم �سـباين يف 
تغطيته غري املوضوعية واملنحازة ألجندات معادية، والبعيدة كذ¹ عن 
املهنية واملسؤولية اليت تطوق املامرسة الصحفية السلمية، املامرسة احملتمكة 

األخالق والرشف املتعارف علهيا عامليا، وما إىل الضوابط القانونية ومواثيق 
تشـيعه هذه وسائل اإلعالم من مسوم الضغينة والكراهية والعنرصي، 

  . وحماوالت إحياء املوروفوبيا
إن الزتييف يف نقل الوقائع واملعطيات امليدانية و�فرتاء عرب احلديث 
 عن سقوط حضاª وجثث، وإهيام الرأي العام وتضلي» من خالل نسب

صور ألحداث الهجوم الصهيوين الغامش عىل غزة وجرمية القتل اليت عرفهتا 
مدينة ا5ار البيضاء وإدعاء أهنا صور عن مدينة العيون ألكرب دليل اليوم 
عىل أزمة مصداقية هذه اآلh ا5عائية املسخرة، بل وأزمة مصداقية رأي عام 

  . لتعبريمظلل حيتجب وراء شعارات �سـتقاللية وحرية الرأي وا
ومل تتوقف اآلh ا5عائية اإلسـبانية املسخرة عند هذه احلدود، بل 
متادت يف غهيا حني حورت أسـباب وفاة املرحوم إبراهمي ا5اودي، 
واصطفافها بلك تعبرياهتا من حصافة مكتوبة ومرئية وإلكرتونية يف خدمة 

ت خط حتريري واحد وأوحد، �خس بشلك غري مفهوم وال مربر مع ما دأب
عىل الرتوجي ç من أ�طيل الصحافة اجلزائرية اليت وضعت منابرها يف خدمة 
صوت شاذ وشارد، ال جيد منارصا ç إال من بقاª العسكر0رª، وبمتويل 

  . ريعي اكحب للك تطور للمنطقة يف اجتاه الوحدة املغاربية

وإننا يف فريق األصاh واملعارصة، نطالب هبذه املناسـبة السلطات 
سـبانية �مس منوذ�ا ا5ميقراطي نفسه اخلروج من انتظاريهتا ومصهتا، اإل

وبلورة رد فعل جاد، مسؤول، حمتمك إىل الضوابط واملعايري املتعارف علهيا 
عامليا إزاء ما يقع من حترش وإساءة وعدوانية ضد بال� ومصاحلها العليا، 

ملناوشات حبمك وإىل املشرتك بني اجلارين الشقيقني ا«ي يتحدى لك هذه ا
  . استناده عىل معطى اجلغرافيا والتارخي وأفق الرشاكة الواعد

وليك ال يساء فهمنا، فإننا ال نطلب من اإلعالم اإلسـباين أكرث من 
رضورة التأكد من مصادر اخلرب، ألن �ع
د عىل املصدر الوحيد، السـ5 

ية اإلعالم عندما يكون طرفا يف الرصاع، فيه خماطر كبرية عىل اسـتقالل 
وعىل مصداقية اإلعالم، كام نبه إىل ذ¹ نداء الفيدرالية ا5ولية للصحافيني 

نومفرب، وا«ي أكد فيه عىل رضورة التقيد بآداب املهنة كام  15يوم أمس 
  . يه معروفة يف تغطية مثل هذه األحداث

من �ة أخرى، نؤكد أن احلق يف اإلخبار وحرية التعبري والنقد 
ة ال حميد عهنا، ويه رضورية سواء لإلعالم الوطين أو حرªت أساسـي

األجنيب يف ممارسة 9امه، غري أن احلق كام حتدده املواثيق ا5ولية، ومهنا 
من العهد ا5ويل  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة  19املادة 

للحقوق املدنية والسـياسـية، تنطوي ممارسـته عىل واجبات ومسؤوليات 
، ومهنا رضورة �بتعاد عن التحريض عىل المتيزي أو الكراهية أو خاصة

من العهد ا5ويل للحقوق  20العداوة أو العنف، كام يه حمددة يف املادة 
املدنية والسـياسـية، واليت حتظر هذا النوع من ا5عاية سواء اكنت ألهداف 

  .داخلية أو خارجة عن حدود ا5وh املعنية
  ،السـيد الرئيس احملرتم

لقد شعر املغاربة بفداحة الطعنات الغادرة وبشامتة الرض�ت املمهنجة 
اسـتعامري متعايل، واستنكر املغاربة عرب خمتلف  "شوفيين"واملؤطرة مبنطق 

أشاكل �حتجاج التحامل اإلعاليم اإلسـباين ا«ي يتقاطع مع ما تقوم به 
ستنفار يف صفوفها اآلh اإلعالمية اجلزائرية، اليت أعلنت يه األخرى حاh ا

لتشويه احلقائق والتنكيل �ملغرب يف انزعاج واحض من حاكم اجلزائر عن 
المنوذج ا«ي نبنيه حنن املغاربة جحرا جحرا ف5 يتعلق بتوطيد البناء 

  . ا5ميقراطي وف5 يتعلق �لمنوذج التمنوي
لكن وكام قلت يف بداية هذه اإلحاطة، ال جيب أن نكتفي بإعادة إنتاج 
خطاب �ستناكر و�سـهتجان، البد من إ�رة األسـئQ املغيبة، املرتبطة بنا 
حنن، األسـئQ املرتبطة بتقاعس وختلف اإلعاليم العمويم عن أداء دوره يف 
حلظة مفصلية وحامسة، أطلق فهيا العنان ملامرسة وتسويق الكذب و�فرتاء 

اإلسـبانية والتضليل من طرف عدة وسائل اإلعالم األجنبية وخاصة 
واجلزائرية، وتقدمي صورة سيئة عن بالد� ونعت بالد� بأقدح النعوت 

  . والصفات
أين اكنت تلفزات القطب العمويم، ا«ي حافظ عىل مجوده اكملعتاد، 
وراح يبث وملدة ساعات ممتدة املسلسالت اليت نعرفها مجيعا؟ أين اكنت 
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خصوم املغرب تبث تلفزات اإلعالم العمويم عندما اكنت وسائل إعالم 
أخبارا وبرامج عىل مدار الساعة لتقنع الرأي العام العاملي عىل أن ما وقع يف 
العيون املغربية هو انتفاضة جامعية، تعرضت لقمع دموي؟ هكذا كتب، 
لقمع دموي عىل يد القوات األمن املغربية، علام أن هذه القوات يه اليت 

د من شـباب الوطن رمحة هللا تعرضت لطعنة غادرة عندما استشهد مهنا عد
  . علهيم

ملاذا مل تسـتغل تلفزاتنا هذه احلقيقة وتسوقها عىل نطاق واسع ويف 
الوقت املناسب وتنظم حولها املوائد املسـتديرة وتطلق بشأهنا النقاش 
العمويم املهين؟ وملاذا اكتفى اإلعالم واألداء اإلعاليم للقناة األوىل والثانية 

رية ملا وقع يف العيون ببعض الربورطاجات خالل تغطيهتم اإلخبا
واملراسالت املبارشة غري املقنعة اليت اكنت تفتقر للمهنية والتحليل 

  . واملعطيات والسالسة يف التعبري والتواصل مع املشاهدين
ونعتقد أننا لسـنا يف حاجة ليك نذكر، السـيد الوزير، بأننا إزاء معركة 

قطع مع املفهوم التقليدي واملتخلف إعالمية رشسة، البد لنا فهيا أن ن
لإلعالم، وهذه املعركة حتمت علينا أال نقترص عىل موقف ا5فاع املتأخر ا«ي 
يشعر خصم �لعجرفة ويرفع من سقف عدوانيته، فاحلرب اإلعالمية، خاصة 
عندما يتعلق األمر بقضية الوحدة الرتابية والسـيادة املغربية واملصاحل العليا 

  . ة القتال احلقيقيةللبÂ، يه ساح
ولقد اكن من املفروض أن يتحرك اإلعالم العمويم والتلفزيوين عىل 
وجه اخلصوص وفق إسرتاتيجية استباقية، يقظة، مقدامة، اكن من 
املفروض أن يشلك فضاء للنقاش العمويم، يسامه يف ترسـيخ وإرساء 

ل قبل احلوار السـيايس ومناقشة مجمل القضاª الوطنية يف الوقت املعقو 
فوات األوان، وإعطاء اللكمة للمجمتع املدين ولك ألوان الطيف احلزيب 
وإبراز ثراء ومعق الهوية املغربية املتنوعة واملتعددة واكتشاف خنب جديدة 

  .بعيدا عن منطق املدح أو القدح
إن أقوى دليل عىل أن هناك خلال يف منظومة القطب العمويم، وقد 

سـبات خمتلفة، حيC أرش� إىل أنه ال يعقل، يف نهبنا إىل هذا األمر يف منا
بÂ تعددت وتنوعت فيه املبادرات وا5يناميات اإلصالحية، أن يظل هذا 
احلقل الشديد احلساسـية، حقل اإلعالم العمويم، مبنأى أو غري مواكب 
�لوترية نفسها اليت حتدث وتشـتغل هبا املبادرات وا5يناميات اإلصالحية 

  .يف بالد�
ى دليل عىل أن هناك خلل يف هاذ املنظومة هو أنه، �إلضافة إىل وأقو 

أنه  يف عز اشـتداد ورشاسة الهجمة اإلعالمية األجنبية، راحت تلفزاتنا 
العمومية تترصف وكأن اليشء وقع، وكأن ليس من حق املغاربة أن يواكبوا 

ال وأن يطلعوا عىل ما جيري يف هذه املنطقة انطالقا من وسائل إعالمنا، 
أن منطر وأن نكون حضية هذا الهجوم اإلعاليم، و�إلضافة إىل ذ¹ 
الحظنا ونالحظ أن هناك غيا� غري مفهوم إلسرتاتيجية تطوير تلفزة العيون 

  .اجلهوية

            ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
... السـيد الرئيس، تعاملت بصدر رحب مع متطط الوقت، ولكن

  .شكرا

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
مل، السـيد الرئيس احملرتم، أنه يف �تفاق اليل وقع أمس، وقع مع الع

�تفاق، والسـيد الوزير امللكف �لعالقات مع الربملان احملرتم شاهد عىل 
 50ذ¹، أن تعطى للحكومة يف خشص السـيد وزير �قتصاد واملالية مدة 

 دقيقة، وحنن ال 20دقيقة بزªدة قدرها  70دقيقة ليقدم عرضه، وقد أخذ 
  .نطلب سوى جوج دقائق

إذن أقوى دليل عىل أن هناك خلل يف منظومة القطب العمويم 
�إلضافة إىل ما أرشت إليه، هو غياب إسرتاتيجية لتطوير تلفزة العيون 

  .اجلهوية اليت اكدت أن خترب عىل يد انفصاليني يعرفون ما يفعلون
طر، ألهنا إن هذه القناة ينبغي أن جتهز بلك الوسائل واملعدات واأل

توجد يف منطقة تتعرض للتضليل والتوظيف الغامش من قبل األعداء، وإذا 
كنمت، السـيد الوزير احملرتم، قد أكدمت مبناسـبة اليوم الوطين لإلعالم عىل أن 

اإلعالم فاعل أسايس يف احلياة الوطنية، فإننا  يف فرق األصاh واملعارصة  
اإلعالم إىل فاعل أسايس يف احلياة نريد أفعال وليس أقوال، نريد أن يتحول 

الوطنية، نريد أن  نلمس هذا الترصحي عىل أرض الواقع بدون مزايدات أو 
إطالق شعارات فضفاضة، تغطي عىل الهشاشة اليت يعاين مهنا القطب 

  . العمويم
وقد سـبق لفريقنا أن أ�ر يف أكرث من مناسـبة، سواء من خالل 

مزيانية وزارة �تصال، أن أثر� هذا اإلحاطة علام أو يف سـياق مناقشة 
دامئا نتلقى نفس األجوبة، ومع ذ¹ فإننا لن  -مع األسف  - املوضوع، وكنا 

نكف ولن منل من طرح وإعادة طرح األسـئQ اجلوهرية املرتبطة برتدي 
أنه رمغ خمتلف أشاكل  -حقا  –وختلف إعالمنا العمويم، وإنه ملن الغريب 

ا�، اليت عربت عهنا الطبقة السـياسـية يف بالد� �نتقاد و�حتجاج أحي
ولك النخب اجلادة وا(متع املدين واحلقويق واإلعالم املكتوب وحىت داخل 
هذا ا(لس، فإن أي خطوة جريئة، جديرة بأن تسمى خطوة جريئة، مل 
نلمسها يف اجتاه التغيري والتأهيل ا«ي حنن يف أمس احلاجة إليه �لنسـبة 

  .الشديد األمهية، حقل اإلعالم العمويملهذا احلقل 
ونمتىن أن يكون ما وقع يف هذا الظرف مناسـبة السـتخالص ما ينبغي 
اسـتخالصه من عرب �جتاه تقوية وتوطيد مرشوعنا اإلصال، عىس أن 

  . ميتد ويشمل هذا احلقل العيص عن التغيري
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا
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الم �سـباين عىل القضية الوطنية، السؤال الرابع موضوعه جهوم اإلع
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الفيدرايل لتقدمي السؤال، 

  .فاحتياألسـتاذ 

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

ذه اجللسة �عتبارها يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا5ميقراطية جئنا إىل ه
جلسة شفوية دسـتورية، وأعتقد أن القانون ا5اخيل ينظم هذه اجللسة، 

  .وعىل هذا األساس سـتكون مداخلتنا
السـيد الرئيس، كعادهتا حتركت وسائل اإلعالم �سـبانية مكتوبة، 
مسموعة ومرئية، وخرجت من خنادقها السـياسـية جممتعة يف طابور خامس 

احلقيقة والكذب العلين عىل العامل، كأن دميقراطية  من أجل �فرتاء عىل
اإلعالم �سـباين عندما يتعلق األمر �ملغرب يه غري دميقراطية أورو� 
اليت أخرجت إسـبانيا من دائرة الفقر والتخلف، و�لتايل رضورة ابتداع 
9نية حصفية جديدة خاصة �ملغرب، تتالىق فهيا ألسن اإلعاليم المييين 

  .اليساري واإلعاليم املرتزق واإلعاليم
كنا نعتقد أن اإلعالم يف إسـبانيا جزء من البنية ا5ميقراطية يف هذا 
البÂ، لكن أن يعمد هذا اإلعالم إىل نرش صور جتسد آالم شعب 
 ªمغربية ملكومة، وتقدميها عىل أهنا لضحا Qلعائ ªفلسطني وصور حضا

تزييف للحقيقة وتشويه أحداث العيون، فإنه طعن لهذه ا5ميقراطية و 
ألخالق املهنة وحرب معلنة عىل بالد� واحنياز سافر إىل جمريم األحداث 
األخرية اليت أظهر الواقع والتحقيق أن ا�ابرات اجلزائرية يه من نظم ومول 

  .وحرك تÞ العصا�ت اإلجرامية
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

السـياسة  �5م، دم الثورة إن ا�ابرات اجلزائرية اليت ألفت صناعة 
ودم اإلرهاب، جنحت يف توظيف كثري من اإلعالم اإلسـباين حىت أصابه 
العمى وسقط يف حقده ا5فني عىل املغرب كدوh لها عراقة يف التارخي 
وكشعب قوي، موحد، م
سك، متشبث، مدافع عن وحدته الرتابية، مبا 

  .فهيا سبتة ومليلية
باين الاكذب واحلاقد حين إىل زمن مىض، قد يكون بعض اإلعالم �سـ 

إىل حمامك تفتيش جديدة، إىل انتصار يف أنوال جديدة، لكن املغرب القوي 
بإرادته السـياسـية يف مواصQ البناء ا5ميقراطي بقيادة ملكه، لن يسمح 
بأندلس جديدة يف حصرائنا اجلنوبية، ولن يتواىن عن اسـتعادة سبتة ومليلية 

  .ىل حوزة الوطنواجلزر اجلعفرية إ
  السـيد الوزير،

إن احلمكة اليت تعاملت هبا ا5وh مع جرامئ العيون مقدمة إلسرتاتيجية 
دبلوماسـية وإعالمية لفضح زيف اإلعالم اإلسـباين وكشف حقيقة انفصاليي 
تندوف مكرتزقة وجمرمني، عىل احلكومة أن تأخذ األمر عىل محمل اجلد، 

ذات الصQ �5بلوماسـية، احلكومة  وتوفر لك اإلماك�ت للك املؤسسات
والربملان واألحزاب والنقا�ت ومكو�ت ا(متع املدين ملوا�ة دعاة التضليل 

  .وكشف احلقيقة، لك احلقيقة، للك شعوب العامل
  السـيد الوزير،

عىل إعالمنا العمويم أن خيرج من تقليدانيته املفرطة، وميتÞ لك القدرة 
ة، ويكون جماال للتعدد و�ختالف عىل اخلروج من منطق القدسـي

  .واإلبداع
إن دمقرطة واسـتقاللية ومصداقية إعالمنا الوطين رضورة لتعزيز 
موقف بالد� وصورهتا أمام العامل، وكذا أن يكون هذا اإلعالم مالذا وملاك 
للمواطن املغريب، وهو لألسف الشديد ما غاب عنا مبناسـبة أحداث 

كون تلفزيوننا، أن تكون إذاعاتنا جماال العيون، اكن من املفروض أن ي
للنقاش، جماال للرد عىل ما يروجه اإلعالم املسموم، لكن لألسف غاب عن 
إعالمنا الوطين أن ميتÞ هاته اللحظة التارخيية يف زمن حنن أشد احلاجة 

  .فيه إىل إبراز صوتنا الوطين
  السـيد الوزير، 

الوحدة الرتابية، نطلب  ويف هذا الصدد، وحنن جندد ترمحنا عىل شهداء
من احلكومة توضيح ما جرى، وكيف تعاملت ا5وh مع العصا�ت 
اإلجرامية؟ وما يه اخلطوات اليت تنوي اختاذها عىل الصعيد ا5بلومايس 
واإلعاليم؟ وما يه اإلجراءات الواجب تفعيلها 5مع متاسك اجلهبة 

  ا5اخلية؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .لسـيد املستشار احملرتمشكرا ل 

السؤال اخلامس موضوعه عدوانية بعض منابر اإلعالم اإلسـبانية، 
زبيدة بوعياد، عيل سامل الشاكف، حامين : للمستشارين احملرتمني السادة

  . أحمزون، مصطفى الهيبة وحفيظ وشاك
  .اللكمة للسـيدة الرئيسة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  .م هللا الرمحن الرحميبس
  السادة الوزراء،

  أخيت، إخواين املستشارين،
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بداية 5ي مالحظات، األوىل ف5 خيص توقيت طرح السؤال 
احملوري، هذه جلسة دسـتورية و�لتايل هذا سؤال نعتربه حموري وعىل 

  .احلكومة أن جتيب عن سؤالنا
اسة بعقد جلسة �نيا، يف الفريق �شرتايك لقد سـبق أن طلبنا إىل الرئ

خاصة بقضيتنا الوطنية، وطلبنا كذ¹ �نعقاد جلنة الشؤون اخلارجية من 
  .أجل مناقشة املوضوع

لكن اليوم حنن بصدد موضوع حمدد وهو الهجمة اإلعالمية مبارشة بعد 
أحداث العيون، ويف جلسات اللجن ا�صصة ملناقشة املزيانية سوف 

ون، وزمالؤ� يف جملس النواب سوف نناقش القضاª املتعلقة بأحداث العي
يقومون بلجنة لتقيص احلقائق من أجل تدقيق املالبسات والوقائع 
واألحداث اليت وقعت يف العيون، ومات وª لألسف حضيهتا جنود 
ومواطنني من القوات املساعدة ا«ين ذحبوا، كيف كيعرف امجليع األحداث 

  .كيفاش مرت
الهجمة اإلعالمية اليل اكنت عىل  و�لتايل هاذ السؤال احملوري هيم

بالد� بعد هذا احلدث، ومبا أن املغرب منذ مدة يتعرض إىل عدة جهامت 
إعالمية من عدة منابر حصفية وقنوات إعالمية وترصحيات سـياسـية من 
طرف القوى احملافظة يف إسـبانيا، وزمالؤ� �شرتاكيني يف إسـبانيا داروا 

كذ¹ مسأh سـياسـية داخلية اسـبانية،  ترصحيات لصاحلنا، و�لتايل هذه
  .واملغرب يتعرض لهذه الهجمة اإلعالمية كذ¹ هذا اإلطار

هذه الهجمة تعارض مصاحل مملكتنا بشلك جماين وغري موضوعي، 
وتواجه وحدتنا الرتابية ولقضيتنا الوطنية العادh، لك هذا يف غياب 0م 

ة، لكن ما قامت به بعض للموضوعية وللزناهة الفكرية واإلعالمية املطلوب
املنابر اإلسـبانية يف اآلونة األخرية جتاوز لك احلدود والضوابط والقواعد 
املهنية واألخالقية املتعارف علهيا، سواء داخل 9نة الصحافة أو يف 

  .العالقات بني ا5ول
لقد قامت مؤسسات حصفية إسـبانية مكتوبة وأخرى مرئية ومسموعة 

بار زائفة وملفقة مع إرفاقها بصور مفربكة وأخرى ال و�لثة إلكرتونية ببث أخ 
متت لألحداث بصQ، مع تأثيث يف ذ¹ بتعاليق أقل ما يقال عهنا أهنا اكذبة 

  .ومليئة �حلقد والكراهية اجتاه املغرب ومؤسساته
وعليه، فإننا نتوجه إليمك، السـيد الوزير، وحنن نعمل ا(هودات اليت 

ر واليقظة واحليطة يف التعامل السـيايس مع تبذل احلكومة يف هذا اإلطا
جرياننا، سواء جرياننا يف اجلزائر أو جرياننا يف إسـبانيا، نظرا للعالقات 

  .اإلسرتاتيجية اليل عند� مع هاته اجلريان
ولكن، السـيد الوزير، سؤالنا هو حول ردود فعلمك اجتاه هذه الهجمة 

لتدابري اليت مقمت هبا ملوا�ة املسعورة للجهات اليت ذكر�ها أوال؟ وما يه ا
هذه امحلQ وتوضيح كذهبا وافرتاهئا؟ وماذا تنوون القيام به من خطوات لرد 
�عتبار لÂوh املغربية ضد هذه األاكذيب؟ وما رأي ا5وh اإلسـبانية يف 
 hهذه املامرسات العدوانية، ليس فقط احلكومة احلالية، بل لك ا5و

هل اململكة اإلسـبانية ألنه ضد هذه األاكذيب؟ وما اإلسـبانية وعىل رأسها عا
رأي ا5وh اإلسـبانية يف هذه املامرسات العدوانية لإلعالم اإلسـباين ا«ي ال 

  عالقة ç حبرية اإلعالم ورسالته النبيQ؟
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيدة املستشارة احملرتمة

Qضد املغرب، السؤال السادس موضوعه اإلعالم اإلسـباين يف مح 
اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، السـيد 

  .الرئيس احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخواين، أخوايت املستشارين،

أود يف البداية أن أشري أن الفريق احلريك مبجموع أعضائه يندد 
لسلواكت اليت هنجهتا وسائل اإلعالم اإلسـبانية واجلزائرية، ويه سلواكت �

  .غري مسؤوh ومتس بسمعة املغرب وتشوه الصورة دªلو
كذ¹ �لنسـبة لسؤالنا، نود أن نعرف عدة أشـياء حول ما قامت به 
وزارتنا جتاه هذا املوقف بعدما رحبت بالد� املعركة ا5بلوماسـية ضد 

ابية جبرأة وواقعية �ملبادرة املغربية الهادفة إىل منح أقالمينا خصوم وحدتنا الرت 
  .اجلنوبية حكام ذاتيا يف إطار السـيادة املغربية

وبعد أن أفشلت بالد� خمطط اخلصوم السـتغالل أحداث العيون ذات 
الصبغة �ج
عية يف أجندهتم السـياسوية، وكذ¹ بفضل تالمح اجلهبة 

امة الوطن من قوات األمن وا5رك والقوات الوطنية ا5اخلية ويقظة ح
املساعدة والوقاية املدنية، ها يه بالد� اآلن تواجه معركة �لثة يف هذا 
ا�طط اجلهمني احملبوك يف صالو�ت حاكم اجلزائر واأل�زة �سـتخبارية 
هلم من خالل محQ إعالمية إسـبانية وجزائرية يف حماوالت ªئسة لتشويه 

صورة املغرب وتزييف احلقائق، حيث جلأت  -ق أن ذكر� كام سـب -كذ¹ 
هذه اآلليات املسخرة لفربكة أخبار مغشوشة كام سـبق أن جاء يف 

  .مداخالت السادة الرؤساء
وألن كذ¹ تلفيف صور غري مرتبطة �ألحداث وأن حبل الكذب 
قصري، فقد سقط اليوم القناع عن هذه امحلQ املفضوحة وارتد السحر عىل 

  .حرالسا
  السـيد الوزير احملرتم،

نود منمك تنوير الرأي العام خبلفيات وأبعاد هذه امحلQ ا5نيئة، كذ¹ كام 
نطلب منمك معرفة التدابري املتخذة للتصدي لهذا الهجوم اإلعاليم 
والال9ين، وما يه إسرتاتيجية احلكومة الخرتاق أوساط الرأي العام ا5ويل 
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زائري واإلسـباين املعاكس للحقوق لتصحيح مغالطات هذا اللويب اجل
  املرشوعة لبالد�؟

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

السؤال السابع موضوعه امحلQ العدائية اليت تشـهنا وسائل اإلعالم 
اإلسـبانية عىل اململكة املغربية، اللكمة ألحد السادة املستشار من فريق 

  .ي املوحد لتقدمي السؤال، األسـتاذ الرايضالتجمع ا5سـتور

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

  . السـيد الرئيس، �مس فريق التجمع ا5سـتوري املوحد أتدخل
وطنية  السـيد الرئيس، تلتمئ جلستنا ا5سـتورية هذه يف ظل وحدة

مطلقة وعزم 0م ورصحي عىل ا5فاع عن هذا الوطن احلبيب، ا«ي ارتوت 
أراضيه احلرة من طنجة إىل الكويرة من دم شهداء التحرير األبرار 

  .وتضحيات رجاç ونسائه ا�لصني األوفياء، السـيد الرئيس
إن املغرب احلديث ا«ي تبىن هنج ا5ميقراطية بشلك إرادي وتلقايئ، 

ه ا(متعية عىل �حرتام و�نفتاح وحترير األفراد من قيود ا«ل شـيد أسس
و�سـتعباد والكراهية، اليت ال تزال تشلك أمراض مزمنة، تعاين مهنا 

  .شعوب عديدة، ما بعضها منا ببعيد، السـيد الرئيس
إن هذا املغرب امللزتم، ا«ي نعيش فيه اليوم بقدر ما يؤمن �الحرتام 

بÂان العامل وسـيادته وحرمة قضاªه الوطنية  املطلق للك بÂ من
ومؤسساته، بقدر ما يقدس كذ¹ املبادئ اليت أرادها العامل احلديث 
دسـتورا ç، وخصوصا املبادئ الاكفQ للحرªت العامة وحرªت األفراد، 
بقدر ما اكن دامئا وعىل امتداد التارخي حازما، بل متعصبا حلقه يف موا�ة 

اك ضده وضد وحدته الرتابية، واليت متلهيا املصاحل الضيقة، املؤامرات اليت حت
وحتركها عقد احلقد ا5فني، ويمني رشارهتا وقود احلسد ا«ي تكنه لنا بعض 
اجلهات، بل بعض البÂان اليت أبت حمتية القدر اجلغرافية وا5ين والتارخي 

دوh املشرتك إال أن جتعل مهنا جريا� وأشقاء لنا، وأخص �«كر هنا 
  .اجلزائر

السـيد الرئيس، قبل أن أخوض يف صلب املوضوع أود أن أجسل أننا 
مكمثلني لألمة حريصني أشد احلرص، أشد ما يكون احلرص عىل احرتام 
اإلعالم وأدواره الطالئعية ورجاالته املناضQ أيC وجدت يف اخلارج أو يف 

  .ا5اخل، السـيد الرئيس
وللضام�ت ا5سـتورية والقانون اليت  لكن من قال أن احرتامنا لإلعالم

تكفل ç العمل احلر، تعين أن جنعل من ا(ال اإلعاليم جماال ميتÞ فيه لك 

9ين حرية الترصف املطلق بضوابط قانونية مؤطرة واعتبارات أخالقية 
حمصنة للمهنة، فهل حتت ªفطة حرية الصحافة ميكن أن نرشعن السيبة، 

رخ لهذا �ختالط اخلطري يف استيعاب احلدود فنحن اليوم أمام منوذج صا
الفاصQ ما بني احلرية والسيبة، وهو المنوذج ا«ي متث» بعض املنابر 
اإلعالمية اإلسـبانية اليت أصبحت تغطي األحداث مبواقف جاهزة وخلفيات 
مكشوفة، بل يتضح كذ¹ أن وفق أجندة حمصورة مسـبقا، تفوح مهنا 

ءها قوى ولوبيات سـياسـية ميينية متطرفة راحئة التآمر، الشك أن ورا
  .معروفة بعداهئا للمغرب

فإذا اكن اخلرب عند رجال اإلعالم مقدس والتعليق حر، فإن بعض 
وسائل اإلعالم اإلسـبانية دنست هذا املبدأ بتبنهيا منطق اخلرب املزور 

  .والتعليق املغرض، ما دام ^هام خيدم أجندة �نفصاليني، السـيد الرئيس
يعقل أن يصل األمر إىل حد توظيف مآيس أطفال غزة األبرªء  فهل

ومعا�ة أرس ملكومة جراء أحداث من مصمي احلق العام، ال ليشء إال 
لتظليل الرأي العام اإلسـباين وا5ويل و5غدغة املشاعر، متاما كام اكن 

  النظام النازي يوظف اإلعالم لغسل أدمغة اجلرمان؟
س، من هذا وذاك، أن هذه املامرسات وأختار كذ¹، السـيد الرئي

الال9نية والالأخالقية والالإنسانية والالقانونية كذ¹ تقع يف دوh تدعي 
أهنا دوh احلق والقانون ودوh املؤسسات امللزتمة وا5ميقراطية، فإن اكن 
األمر، السـيد الرئيس، كذ¹ فأين هو تفعيل الضوابط القانونية اجتاه 

  وأين هو التقيص وما يقتضيه من جترد وحياد؟الزتوير والتلفيق؟ 
حنن نكن للمملكة اإلسـبانية لك �حرتام والتقدير نظرا العتبارات 
اجلوار أوال وللمصاحل اإلسرتاتيجية املشرتكة �نيا، وللتارخي املقتسم أخريا، 
ولكن، السـيد الرئيس، مللنا أن نسـتحرض لوحد� هذه املعطيات، سـمئنا 

ر لآلخر، يف الوقت ا«ي ال نرى منه يف أحسن األحوال من ال
س األعذا
إال سكوت فظيع وخميف، ال ندري، السـيد الرئيس، كيف ميكن قراءته أو 

  تأوي»؟ 
حنن اليوم بلك تأكيد ال نطالب بإعادة النظر يف العالقات مع إسـبانيا، 
بقدر ما نؤمن برضورة تطويرها، وا5فع هبا إىل أحسن املسـتوªت خدمة 

حل البÂين، بل خدمة ألمن واسـتقرار وازدهار املنطقة املتوسطية ملصا
كلك، ولكن نطالب �ملقابل، السـيد الرئيس، من احلكومة �سـبانية عىل 
وجه اخلصوص أن تتحمل مسؤوليهتا وأن تضع يف املزيان ما ميكن بناؤه مع 
مغرب موحد وقوي بدميقراطيته وموقعه اإلقلميي، وما ميكن أن خترسه 

  .اوh النيل منه ومن قضاªه، السـيد الرئيسمبح
أما اإلعالم اإلسـباين، السـيد الرئيس، فنحن اليوم نطمئنه أننا لن نتواىن 
يف ا5فاع عن بالد� يف صف مرصوص، جيمع لك املؤسسات والفعاليات 
 hالسـياسـية والنقابية واإلعالمية ومن ا(متع املدين ولك رجاالت هذه ا5و

ها، ال حتركنا العصبية، وال متىل علينا املواقف، ولكن من خمتلف مواقع 
ببساطة تألفت قلوبنا عىل هدف واحد هو إحقاق احلق وموا�ة الباطل، 
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ما عدا هذا فنحن مسـمترون يف ا5فاع عن قضا�ª �لطرق احلضارية، 
ومواقفنا واحضة تشهد أننا مع احلوار والنقاش والتفاوض يف سبيل إجياد 

h واملنصفة، وحنن بذ¹ أقوªء ولن تصمد أمام إرادتنا احلسـنة احللول املعقو
  .هذه أية مؤامرات أو خيانة 9ام اكنت حمبوكة أو مسمومة، السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  إخواين، أخوايت،
هذه التوطئة اكنت رضورية حىت نرسل الرسائل الواحضة ال املشفرة 

ن أن يشلك مادة لألدبيات السـياسة وا5بلوماسـية إال ألن لك يشء ميك
اخلطوط امحلراء، السـيد الرئيس، والثوابت الراخسة اليت من أجلها حنيا كأمة 
مغربية، ويه الثوابت اليت ينطق هبا يوميا الشعب املغريب يف شعار بÂه 

  ".هللا، الوطن، املÞ: "العزيز
ن تلزتم معنا �حلمكة املتوخاة فنحن هذا هو رأينا، ونمتىن عىل احلكومة أ

والرصامة الالزمة، عىل أن ال يغمض لها جفن وال ير0ح لها �ل ما دامت 
  .السموم تتفرغ يف بقاع العامل، تسـهتدف لك كيان هذا البÂ العزيز

وأخريا، السـيد الرئيس، حنن أوفياء اللزتاماتنا �لتعاون مع لك من يصبو 
 �لتداول وفق املهنجيات املنفتحة والسلمية إلجياد احللول، ال خللق املشالك

واحلضارية يف لك القضاª املطروحة، سواء داخل املنتظم ا5ويل أو يف 
إطار العالقات الثنائية واإلقلميية، أوفياء يف ذ¹ ألرواح الشهداء، شهداء 
التحرير وشهداء ا5ميقراطية وشهداء الواجب الوطين، ا«ين نكفلهم مجيعا 

  .تضحياهتم يف لك خطوات حياتنا�سـتحضار 
  السـيد الرئيس،

ال يسعين إال أن أقول أن القافQ تسري واملغرب يتحرك، مع لك هذا 
نسائلمك، السـيد الوزير، عن التدابري اليت تنوي احلكومة اختاذها يف هذا 

  املوضوع، سواء حاليا أو يف املسـتقبل؟ 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ملستشار احملرتم، اآلن أعطى اللكمة للسـيد الوزير احملرتم شكرا للسـيد ا

  .للجواب عىل هذه األسـئQ ا�تلفة
        .شكرا

        ::::السـيد خا5 الناالسـيد خا5 الناالسـيد خا5 الناالسـيد خا5 النارصرصرصرصي، وزير �تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير �تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير �تصال، الناطق الرمسي �ي، وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
  .شكرا لمك السـيد الرئيس احملرتم

ألمتس منمك أوال أن ختربوين حول املسطرة، هل جواب احلكومة 
  .أم جواب واحد حىت أسـتخرج اخلالصةسـيتبعه نقاش؟ 

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
سـنطبق املسطرة املعهودة، هناك تعقيب السادة املستشارين إن 

 مادمنا قد  أعترب أنه نقاش  السـيد الوزير إن أراد، أ�  مث تعقيب  أرادوا،

  . ختطينا الوقت احملدد يف القانون نظرا لرمزية الوضع، تفضل السـيد الوزير 

 ::::صال، الناطق الرمسي �صال، الناطق الرمسي �صال، الناطق الرمسي �صال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسـيد وزير �تالسـيد وزير �تالسـيد وزير �تالسـيد وزير �ت
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير احملرتم،

أود بداية أن أنوه مببادرتمك إىل عقد جلسة األسـئQ الشفوية اآلنية هذه، 
ي لعدد من وسائل املمتحورة حول سـبل موا�ة �نزالق احلاقد والعنرص 

  .اإلعالم اإلسـبانية جتاه بالد�
فتحية أوال لإلجامع الوطين الصادق ا«ي يغيب فيه لك متلق أو 
انهتازية، وإمنا ملؤه خطاب الثقة يف عداh قضيتنا وا5فاع عن قمي عظمى، 

  .تغيب لك دميقراطية يف غياهبا
 أكرث من لقد أدانت احلكومة املغربية بشدة هذا �نزالق اخلطري يف

مناسـبة، وعىل مسـتوªت متعددة بأشاكل شـىت، وعرب ندوتني حصفيتني 
عقدهتام يويم السبت واألحد املاضيني حبضور عدد من وسائل اإلعالم 
الوطنية واألجنبية، معىن ذ¹ أننا حتملنا مسؤوليتنا وما زلنا نتحملها، وعىل 

5فاع عن خادممك هذا أن يطمئنمك، حنن نشـتغل يدا يف يد من أجل ا
قضا�ª العادh 9ام لكفنا ذ¹ من مثن، ذ¹ أننا وجد� أنفسـنا جنابه ليس 
أخطاء 9نية عرضية، وأرجو أن منحو مصطلح األخطاء يف خطابنا، األمر 
ال يتعلق بأخطاء، األمر يتعلق بتحرك ممهنج، وسآيت إىل تفاصي» واجلهات 

  .املتعددة اليت تشـتغل يف كنفه
ادر عن سـبق إرصار وترصد، ونية سيئة ومبيتة هو خمطط حمبوك ص

لتوجيه دعوة رصحية إىل الكراهية والتحريض عىل العنف، وأزن ^يم، 
وهو أمر ينطوي عىل تضليل خطري للرأي العام اإلسـباين من أجل إ�رة 
احلقد 5يه يف حق اململكة املغربية ومواطنهيا يف مناخ هيمين عليه طابع 

  .نيبالعنرصية وكراهية األج 
إن احلكومة املغربية جتدد استناكرها أماممك، حرضات السـيدات 
والسادة، جتدد استناكرها لهذا السلوك الالمسؤول ا«ي تعمدت عدة 
منابر إعالمية إسـبانية اإلقدام عليه خالل تغطيهتا املتحزية والالموضوعية 

، ضاربة وغري الزنهية والالمرشفة �ملرة لألحداث واألخبار املتعلقة ببالد�
بذ¹ عرض احلائط بأخالقيات املهنة وآداهبا املتعارف علهيا 5ى لك ا5ول 

  .املتحرضة وا5ميقراطية
لقد �ت واحضا أن األمر يتعلق يف الواقع بسلوك ممهنج، دأبت عليه 
عدد من وسائل اإلعالم اإلسـبانية املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونية، 

ªم األخريةوليس األمر وليد األ.  
وسائل اإلعالم ختطت يف املدة األخرية لك احلدود بلجوهئا إىل تزييف 
األحداث واختالق وقائع ال وجود لها فوق أرض الواقع، وكام صار معلوما 
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اليت مل ترتدد يف بث األاكذيب ) EFE(للجميع فإن واكh األنباء اإلسـبانية 
وارع مدينة العيون، من خالل �دعاء بوجود عرشات اجلثث مرمية يف ش

 ªنفسها اليت معلت إىل بث صور ألطفال فلسطينيني من حضا hويه الواك
، وانتفضمت عن 2006العدوان اإلرسائييل عىل غزة، يعود 0رخيها إىل سـنة 

حق ضد هذا الترصف األخرق، ليمت بتÞ الطريق الشنيعة تظليل الرأي 
  .الالتيين، ال ننىس ذ¹العام اإلسـباين واألورويب وا5ويل واألمرييك 

ونعمل مجيعا مدى تأثري وسائل اإلعالم اإلسـبانية يف لك أمرياك 
الالتينية، معىن ذ¹ أن املؤامرة واسعة وخطرية جدا، هبدف اإلساءة 
املقصودة للمغرب، علام بأن هذه الصور اليت ألصقت ببالد� ظلام وعدوا� 

ية ومعلت عىل اسـتغاللها قد تناقلهتا العديد من وسائل اإلعالم اإلسـبان 
بكيفية مغرضة، استنكرها القيادي الفلسطيين السـيد صائب عريقات 
خشصيا، وانتقدهتا الفيدرالية ا5ولية للصحفيني وغريها من املنظامت املهنية 

  .واحلقوقية
إىل نفس  )antenna 3(من �هتا جلأت القناة اإلسـبانية التلفزية 

بة، حيث مل تكتف بعرض الصورة سلوك التحامل عىل املغرب واملغار 
املذكورة، وإمنا اسـتغلت أيضا عىل حنو يؤكد أهنا ال تقمي وز� ألخالقيات 
املهنة وال للقمي اإلنسانية صورا جلرمية شـنعاء من جرامئ احلق العام، اكنت 

عىل  ، حيث قدمهتا2010يناير  26قد وقعت مبدينة ا5ار البيضاء يف 
  .شاشاهتا كجرامئ مزعومة اقرتفت يف مناطقنا الصحراوية

اإلسـبانية عىل سلوك ) ABC(�إلضافة إىل ذ¹ أقدم مراسل حصيفة 
أقل ما ميكن أن يوصف به أنه سلوك ال مسؤول، حيث تطاول عىل بالد� 
واصفا إªها �5يكتاتورية، و�عتا املوطنني املغاربة �ملعمرين، ومارس 

عالن عىل أن شوارع مدينة العيون مليئة جبثث القتىل، واحلال الكذب �إل
أن امجليع تأكد مبا ال يدع جماال للشك بأن قوات األمن املغربية مل تلجأ قط 
إىل اسـتعامل أي سالح �ري 9ام لكفها ذ¹ من مثن، وننحين خشوعا 
وإجالال عىل أرواح حضاªها، كام شهدت بذ¹ منظامت غري حكومية 

وطنية ودولية لها مصداقية، تفتقر إلهيا املنابر اإلعالمية اإلسـبانية وأخرى 
  .املتحامQ عىل املغرب واملغاربة

وأضيف نفس هذا الصحفي، ا«ي اكن يترصف كفاعل سـيايس  
وكناشط سـيايس ضد املغرب، حيث أثناء اسـتجواب ç من طرف قناة 

)cadena ser ( بح هو فاعل ، يعين أص "ما هيمنا"مسح لنفسه بأن يقول
ما هيمنا هو تصفية �سـتعامر من الصحراء "سـيايس مايش جمرد حصفي، 

  .، معىن ذ¹ أنه يترصف كقطب سـيايس بلك معىن اللكمة"الغربية
 el(دة ـيف السـياق نفسه، يندرج كذ¹ موقف أحد حصفيي جري

païs ( من الصحة يف املوقع ç ا«ي أ�ح لنفسه نرش بالغ ال أساس
ريدته، نسـبه ملا أسامه تنسـيقية خممي العيون، مدعيا أن هذه اإللكرتوين جل

التنسـيقية تطالب حبق تقرير املصري للشعب الصحراوي قبل أن يعمد إىل 

حسهبا من املوقع املذكور بعد ميض عدة ساعات من �فرتاء عىل احلقيقة، 
  .عدة ساعات فعل ذ¹ البالغ الغري واقعي والغري حقيقي فعل فعلته

هذا وذاك، أجاز حصفيون إسـبانيون ألنفسهم أن يتحركوا  فضال عن
بصفة رسية فوق الرتاب الوطين للمملكة، ويف ذ¹ إهانة لهذا الشعب 
وإهانة ملؤسساته، معلنني مبلء أفواههم وبشلك مبارش عىل أمواج إذاعة 

)cadena ser ( اعزتازمه هبذا الترصف غري القانوين، كيف حصلت
  األمور؟ 

بري كندوز إىل العيون هبوªت مزيفة، أخفوا أهنم  مت ا5خول من
حصفيني وبآالت، ودخلوا للعيون ومشوا للبيوت دªل �نفصاليني وجلسوا 

لعدة ساعات، ويتباهون بأهنم ) cadena ser(وداروا بث مبارش عىل قناة 
اسـتطاعوا أن خيتفوا عىل قوات األمن املغربية، هذا هو الترصف ا«ي يأيت 

نابر اليت تتفنن يف توجيه ا5روس تلو ا5روس ملن ليس يف من بعض امل 
  .حاجة إلهيا

تبعا «¹، صار من حق اململكة املغربية أن تسائل الضمري األخاليق، 
أكرر ذ¹ �ارا أمام هذا احملفل املوقر، تسائل الضمري األخاليق 

يت للمؤسسات اإلعالمية ا5ولية اليت تتناول مسـتجدات الشأن املغريب، وال
  .ال ينتظر مهنا أن حتابيه أو جتام»

املغرب، حرضات السـيدات والسادة، ç ما يكفي من اجلرأة والثقة يف 
النفس ليجاهر وسائل اإلعالم، مبا فهيا تÞ اليت ال تسانده، ويقول لها أ� 
لست منتظرا ¹ أن جتامليين، وأ� لست أنتظر أن حتابيين، أ� أنتظر 

اويئ إن شئت ولكن أذكري حماسـين، وذ¹ فقط لكمة حق، أذكري مس
  . هو ما مل حيصل، وذ¹ ما تعجز عنه الكثري من ا5ول، أقولها مبلء مفي

حنن معزتون بأننا نتوفر عىل مؤسسات وعىل خطاب وعىل معارضة 
وعىل جممتع مدين وعىل أحزاب وعىل حصافة، اللك ميكن أن ينطق مبا يقتنع 

قيات املامرسة الصحافية أن ال يمت التعتمي به، رشطنا الوحيد يف اجتاه أخال
عىل احلقيقة، أال يمت حذف احلقائق اليت قد ال ير0ح لها هذا الطرف أو 

  .ذاك
املؤسف أن وسائل اإلعالم اإلسـبانية املعنية مسـمترة يف غهيا كام جتىل 
ذ¹ من الطريقة غري املهنية اليت تناولت هبا القضاª اجلوهرية اليت أ�رها 

حي ا«ي قدمته يوم السبت، كنا ننتظر أن ذ¹ الترصحي القوي، الترص
ولست أ� ا«ي أقول أنه قوي، لك املالحظني، وأعزت بأننا اسـتطعنا أن 
نبلغ قوة موقفنا وشهامة موقفنا وثقتنا يف موقفنا عوض أن يتعامل معه 
ويتعامل مع القضاª األساسـية اليت كنا نسائل اآلخرين يف شأهنا، مت 

يل عىل تÞ الندوة الصحفية، ذ¹ اللقاء مع الصحافة، ومت الرتكزي التحا
فقط عىل أن احلكومة املغربية مقلقة وأرسلت لنا الوزير دªلها، دªل 

  .اإلعالم اليل عرب عن الغضب دªلو
طبعا �مسمك أهيا اإلخوة واألخوات، �مس لك املواطنني املغاربة ا«ين 

ت عن غضبنا الشديد وما زلت أكرره، حنن جزء مهنم وحنن خدا9م، عرب 
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ألن يف ذ¹ إهانة للشعب املغريب قاطبة، حيث اكتفت بعض املنابر 
�لرتكزي عىل أن احلكومة املغربية اسـتدعت ممثيل اإلعالم اإلسـباين للتعبري 
عن غضهبا واستناكرها، ومل تمت اإلشارة إطالقا إىل الزتييف املفضوح ا«ي 

 املذكور وال إىل ما مت تقدميه من توضيحات مت التنديد به يف الترصحي
  .وحقائق ومعطيات

كام مل ترث هذه الصحافة ما متت اإلشارة إليه خالل الترصحي من جلوء 
عدد من املنابر اإلعالمية اإلسـبانية إىل التضليل املمهنج للرأي العام 
اإلسـباين وا5ويل يف شأن أحداث العيون األخرية، حيث ألصقت �ملغرب 

القا من سوء نية واحضة أفعاال إجرامية شنيعة، ليست من تقاليد�  وال انط
Qمتت لثقافتنا بأية ص.  

إن املغرب، حرضات السـيدات والسادة، بÂ ذو سـيادة، وهو يتعامل 
وسيتعامل عىل هذا األساس، ولن يتساهل ال مع الصحافيني وال مع غري 

طي ونعزت بدميقراطيتنا الصحافيني، لتكون األمور واحضة، حنن بÂ دميقرا
الناشـئة، حنن بÂ منفتح للك اآلراء، وال نرتدد يف �سـ
ع إلهيا والرد 
علهيا، حنن ال نبارش التعتمي وحنن ال نبارش املامرسة القمعية اليت متارس هنا 
أو هناك، حنن لنا ما يكفي من الثقة يف النفس لنقول حنن مسـتعدون لرند 

�الهتام املضاد ارتاكزا عىل احلجج الثابتة، هذه قوة الند �لند، لرند �هتام 
  .املغرب اليت نعزت هبا حرضات السـيدات والسادة

إن املغرب بÂ ذو سـيادة وهو سيتعامل عىل هذا األساس، ولن 
يتساهل ال مع الصحافيني والمع غري الصحافيني ا«ين يظهرون مساندهتم 

 مانع، يعربون عن آراهئم، لألطروحة �نفصالية، إذا اكنت هلم أراء، ال
لكن أن يأتوا ويدخلوا إىل بالد� من أجل هدف واحد ال �ين ç، هو أن 
يثريوا القالقل وهو أن يتصلوا �جلهات �نفصالية، وأن يقدموا لها امحلاية 
اإلعالمية والسـياسـية، فذ¹ ماال تقب» أية دوh متحرضة ودميقراطية يف 

  .املغرب هو �سـتثناء يف هذا ا(الالعامل، وال ميكن أن يكون 
ال ميكن أن نقبل بأن يترصفوا خارج القوانني املغربية، ويتنكرون 
لألصول املهنية، ويقومون �لتعبري رصاحة عن مواقف سـياسـية معادية 

  .ملصاحل املغرب ومسـهتدفة ملؤسساته ومسيئة لصورته
ريبة نتأسف شديد األسف لكون اإلعالم �سـباين سكت بكيفية م

عن قضاª ال ختدم أجندته، سكت بكيفية مريبة عن املأساة اليت يعاين مهنا 
أخو� مصطفى سلمى و5 مولود، وسكتوا بكيفية مريبة عن الترصف 
األخرق جتاه مجموعة من الصحافيني ا«ين اكنوا يريدون أن يدخلوا إىل مليلية 

لكن طاملا أن . رداحملتQ من أجل القيام بعملهم ووظيفهتم ومت طردمه رش ط
األمر يتعلق فقط بذ¹ البÂ التافه ا«ي إمسه املغرب فال يلتفت إليه، أما 

  .حنن العظامء ميكننا أن نفعل ماال تقدرون عىل فع» أنمت املغاربة
هذا منطق ال ميكن أن نقب» عىل اإلطالق، هذا منطق ال ميكن أن 

شهامة، املغرب دوh نتعامل معه عىل أنه منطق عادي، املغرب دوh ذات 

ذات حضارة، املغرب واثقة من نفسها و�سـتطاعهتا أن تلقن اآلخرين 
  .ا5روس تلو ا5روس، حنن معزتون بذ¹

يف هذا اإلطار �«ات، يندرج قرار وزارة �تصال القايض بسحب 
اإلسـبانية جراء السلوك غري املهين ا«ي ) ABC(اع
د مراسل حصيفة 

  .لألحداث اليت شهدهتا األقالمي املغربية دأب عليه يف تغطيته
يف هذا اإلطار أيضا، يندرج حرص الوزارة، ومن خاللها طبعا 
احلكومة، عىل مواصQ هنجها الثابت، تسهيل 9ام املراسلني األجانب 
العاملني يف املغرب ومتكيهنم من لك ظروف العمل املناسـبة يف ظل أجواء 

لكة، مؤكدة أهنا تلح جمددا عىل وجوب احلرية و�نفتاح السائدة يف املم
التقيد �لضوابط القانونية والتنظميية املعمول هبا يف اململكة وصيانة املامرسة 
اإلعالمية من لك انزالق، طبقا للقواعد واآلداب املهنية املتعارف علهيا 

  .دميقراطيا وعامليا
إننا ندرك، حرضات السـيدات والسادة، ندرك جيدا أن مسلسل 

ة عدد من وسائل اإلعالم �سـبانية للمغرب وحماوh تأليب الرأي مناهض
العام �سـباين واألورويب وا5ويل عليه، وممارسة شـىت أساليب التشويش 
عىل جتربته ا5ميقراطية، والسعي إىل إلهائه حىت ال يطالب �سـتكامل 

¹ وحدته الرتابية �سرتجاع الثغور الشاملية احملتQ، ندرك ذ¹ جيدا، و«
ينبغي علينا مجيعا، حكومة وبرملا� وأحزاب سـياسـية وجممتعا مدنيا وحصافة، 
أن نعد العدة وأن نكون دامئا عىل اسـتعداد ملوا�ة هذا التحدي الكبري 
ا«ي لن يتوقف يف ظل اإلجامع الوطين احلاصل، وا«ي يتعني علينا 

  .فرادى وجامعات أن نعمل عىل تعزيزه وتطويره
لسـيدات والسادة، يف تصدينا للحرب املعلنة اليت إننا، حرضات ا

ختوضها ضد� عدة أطراف، أقول احلرب املعلنة، جيب أن نقتنع بذ¹، 
وأعتقد بأنين ال أجد أي صعوبة يف إقناعمك، حرضات السـيدات والسادة، 
حنن يف موا�ة حرب مفتوحة، رشسة، شنيعة، جيب أن نتصدى لها 

  .وسأرجع لهذا املوضوع الحقا
ه احلرب اليت ختوضها ضد� عدة أطراف من بيهنا اإلعالم هذ

�سـباين، ال نبحث عن حتريف للزناع أو خلق جهبة موا�ة ومهية أو 
نكتفي برتديد خطاب الوطنية الضيقة، إن املغاربة وهذه الفرق احملرتمة فوق 

  .هذا النعت بكثري وال جمال �اطبة ا(لس هبذا اخلطاب
م احلقيقة الساطعة، علينا أن ال خنطئ التحليل، هناك إننا نضع العامل أما

ا5بلوماسـية اجلزائرية، جامعة البوليساريو، : توزيع لألدوار بني أربعة �ات
  .ا(رمون واإلرهابيون ا«ين مت جتنيدمه، وجزء كبري من الصحافة اإلسـبانية

حنن يف موا�ة هذا التحالف املقدس الر�عي، مطلوب منا اليوم أكرث 
من أي وقت مىض أال خنطئ املوضوع، جئتمك تلبية للطلب ا5سـتوري 
ا«ي و�متوه يل ممثال للحكومة يف هذا القطاع من أجل مناقشة موضوع 
التاكلب اخلطري ا«ي تدبره جزء كبري من الصحافة اإلسـبانية ضد املصاحل 

  . احليوية للمغرب



 

11 
 

وال لطرح  مل آيت، حرضات السـيدات والسادة، ال لتصفية احلسا�ت
ملفات ال عالقة لها إطالقا �مللف ا«ي حنن بصدد معاجلته اليوم، احلكومة 
لها ما يكفي من اجلرأة والثقة يف النفس بأن جتلس إىل جانبمك وأن جتيب يف 
نطاق نقاش مفتوح عىل لك القضاª، عن قضاª موضوع اإلجناز امجليل أو 

عىل أن نتذاكر ونتبادل الرأي يف الرديء لوسائل اإلعالم العمومية، وأ� أحل 
 ªاإلجنازات اليت يمت بذلها من 5ن مجيع اجلهات املعنية �5فاع عن القضا

  .الوطنية واحليوية الكربى لبالد�، حنن يف حاجة إىل حتسني أدائنا مجيعا
لست هنا بصدد القول بأن اإلعالم العمويم املغريب هو يف املسـتوى 

أننا اجهتد� وقدمنا خدمات كبرية جدا ومت الالئق، أ� بصدد القول ب
تبخسـهيا أمام هذا ا(لس املوقر من خالل �سـ
ع إىل بعض التدخالت 
اليت حتدثت، وهذا أمر مرفوض، أريد أن أرفضه أماممك رصاحة، أن يقال 
أن احلكومة املغربية حتتقر الشعب املغريب، حاىش | أن يقال هذا ال}م، 

عبد مرشط "شديدا عىل هذا القول، احلكومة املغربية  وأ� أحتج احتجاجا
، وال ميكن، بعQ أننا لنا مواقع خمالفة للحكومة "احلناك دªل الشعب املغريب

وذ¹ أمر دسـتوري مباح، أن نقول بأن احلكومة حتتقر، احلكومة ال 
 حتتقر، احلكومة حترت9ا، حترتم املمثلية الوطنية، حترتم هذا الربملان املوقر،

وحترتم من انتخب عىل هذا الربملان املوقر وهو الشعب املغريب بطبيعة 
  .احلال

  .وعند �سـ
ع عىل الردود، سأستسمحمك يف تقدمي األجوبة املناسـبة
  .شكرا لمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا للسـيد الوزير احملرتم عىل تدخ»

ة، إذا مسحمت أريد أن أرحب �مسمك بوفد برملاين من الشـييل الصديق
الشـييل اليت تساند .. حارض معنا اآلن يف القاعة وهو خلفمك يف املنصة

  .بالد� يف قضيهتا املصريية
أعود اآلن إىل التعقيب عىل جواب السـيد الوزير، وأعطي اللكمة 

  .لفريق التحالف �شرتايك

        ::::املستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاباملستشار السـيد محمد عذاب
  .شكرا السـيد الرئيس

الزم لطرح السؤال، ولكن ملا وقع اكن لزاما علينا أن حنرتم الوقت ال
جتاوز الوقت ا�صص، كذ¹ حنتفظ بوقتنا لÂفاع عن احلكومة من موقعنا 
كأغلبية، وليس يف هذه املناسـبة بل يف مناسـبة أخرى، نظرا للموضوع 

  .ا«ي حنن بصدده
نشكرمك السـيد الوزير عىل إجابتمك الوافية، والتوضيحات اليت قدممتوها 

م، ونود أن ننوه حبضورمك القوي يف األªم األخرية ملوا�ة لنا وللرأي العا
امحلQ اإلعالمية املسعورة للصحافة �سـبانية ضد بالد�، سواء يف خطابمك 

  .املوجه للرأي العام الوطين أو املوجه للرأي العام ا5ويل

نريد كذ¹ أن نسجل أن األاكذيب والزتوير والتشويه املتعمد ا«ي 
فيه جانب  -كام جاء يف جوابمك  - م �سـباين بشلك ممهنج يقوم به اإلعال

إجيايب رمغ لك سلبياته، هذا اجلانب هو اكتشاف حقيقة هذا اإلعالم ا«ي 
اكن يعترب مرجعيا �لنسـبة لبعض مواطنينا من �ة، ومن �ة أخرى أن 
هذا العداء لوطننا أدى إىل مزيد من إذاكء للروح الوطنية ومتاسك اجلهبة 

خلية، وهذا جانب 9م جدا علينا تقويته لنواجه كأمة بلك مكو�هتا لك ا5ا
  .من يعادينا وحيتقر� وميس مبصاحلنا الوطنية العليا

نريد كذ¹ أن ننوه بأداء حصافتنا الوطنية يف هذه املعركة اإلعالمية، 
وظهورها كجسم واحد يف هذه املعركة، وندعوها إىل ترك مؤقتا بعض 

ية والتوجه �لاكمل لÂفاع عن الوطن، وطننا مجيعا الرصاعات ا5اخل 
  .املغرب

وأود أن أؤكد أن فريق التحالف �شرتايك يؤازر جريدة األحداث 
املغربية يف مقاضاهتا لبعض وسائل اإلعالم اإلسـبانية، وسنتابع لك مراحل 
التقايض �5مع واملؤازرة بلك األشاكل املمكنة، وكذ¹ الشأن �لنسـبة 

Qوحنن ندمعها  للعائ ،hالبيضاوية امللكومة اليت مت اسـتغالل مأساهتا بلك نذا
  .ونؤازرها يف لك اإلجراءات القانونية اليت تنوي القيام هبا

كام نطلب من السـيد الرئيس احملرتم، وكذ¹ من خالç إىل مجيع 
مكو�ت هذه املؤسسة احملرتمة، بهتييء بيان لهذه اجللسة �ستناكرية إىل 

  .برملا�ت العاملمجيع 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن للفريق �سـتقاليل يف إطار 
التعقيب، طبعا أ� مططت الوقت نظرا لقدسـية الوقت، وأعتذر للسـيد 

  . الرئيس
اليس األنصاري، دعين أقول لكمة قصرية متواضعة ألعتذر 5يك عندما 

ال تتجاوز الوقت احملدد فتعالت أمايم أصوات، ونظرا طلبت منك أن 
لقدسـية املوقف ولقدسـية املوضوع، طبعا تركنا ا(ال يف هذه اجللسة 
اخلاصة عىل أن نعود بعد ذ¹ إىل طريقتنا املعهودة يف التعامل مع هذا 

  .امللف حسب القانون ا5اخيل
  .والسالم عليمك و¹ اللكمة

        ::::اريارياريارياملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنص
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدان الوزيران،
  زمياليت، زماليئ،

شكرا السـيد الرئيس، إذا مسحمت يل اسـمتعنا بلك إمعان قبل أن نسـمتع 
إىل رد احلكومة إىل ما جاء عىل لسان الزمالء رؤساء الفرق يف هذا 

  .وا«ي حول إجامع وطيناملوضوع املهم جدا، 
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ق �سـتقاليل أن قوتنا يف وحدتنا وبطبيعة احلال نعتقد يف الفري
وتوحيد� من وراء جالh املÞ من أجل إحباط مجيع املؤامرات وا5سائس 

  .اليت حييكها حمور الرش الر�عي ا«ي أشار إليه السـيد الوزير اآلن يف رده
وبطبيعة احلال اليشء �ليشء يذكر، البد أن حنيي الرد الرسيع ا«ي 

أدلت به من ترصحيات وبيا�ت واتصاالت،  قامت به احلكومة وكذ¹ ما
وعىل رأسها الندوة الصحفية اليت قام هبا السـيد وزير �تصال والسـيد 
وزير ا5اخلية، وبطبيعة احلال ذ¹ من أجل دحض تÞ األاكذيب 
واألقاويل واأل�طيل اليت اكنت من أقالم مأجورة للنيل من وحدتنا الرتابية 

  .ومن قضيتنا املقدسة
ا«ي نمتىن، السـيد الرئيس، أن جلنة تقيص احلقائق اليت يه  اليشء

بصدد التكوين من طرف جملس النواب، واليت بدون شك سيشارك فهيا 
امجليع �عتبار أن هذه القضية هتمنا مجيعا، أن تتوصل إىل فك بعض األلغاز 

، "يتعرى الطاجني"والطالمس وكذ¹ بعض اخلباª، كام تيقولوا املغاربة 
من أين تسلل هؤالء ا«ين غريوا هويهتم ودخلوا إىل املغرب من  لنعرف

أجل املس بوحدته الرتابية؟ من مه أولئك ا«ين تعاملوا معهم؟ من مه 
أولئك ا«ين سهلوا مأموريهتم؟ من مه أولئك ا«ين تسرتوا علهيم مبارشة أو 

  بطريقة غري مبارشة؟
Þ من أجل التعبئة منذ البد للمغاربة ا«ين سامهوا من وراء جالh امل

سـنة، ورمبا قبل ذ¹ للقوى الوطنية احلية أن يعرفوا احلقائق ولك  35
احلقائق، ومك من نقمة يف طهيا نعمة، وما وقع يف العيون رمبا كبوة، ولكن 
سزتيد املغاربة إرصارا عىل موقفهم، سزتيدمه تالحام، ونمتىن اآلن ويف هذا 

د األحضى املبارك، أن نتجند مجيعا الظرف �«ات، وحنن عىل أبواب عي
انطالقا من ا5بلوماسـية الرمسية وا5بلوماسـية الربملانية وا5بلوماسـية 
الشعبية للتوجه إىل لك أحناء العامل لكشف املؤامرة دªل أعداء املغرب 
وتوظيف جرياننا، حاكم اجلزائر، لتÞ اخلريات اليت أنعم هللا علهيم هبا من 

ومن قضية مقدسة 5ى جار، أعطى الكثري من دماء  أجل النيل من وحدة
أبنائه وخرياته وأرواحه من أجل إنعام ذ¹ الشعب الشقيق �السـتقالل، 

  .وليصل إىل ما وصل إليه اآلن
الشعب املغريب ال يتنكر، وç ذاكرة، ونمتىن للشعب اجلزائري الشقيق 

نيئة ال خيدم ال أن تكون ç ذاكرة ليعرف أن رد امجليل هو هبذه الطريق ا5
  .املغرب العريب وال القضاª الكربى يف الوطن

نمتىن، السـيد الرئيس، جازما كذ¹ أن يمت اج
ع اللجنتني، جلنة 

ا5اخلية وجلنة اخلارجية، من أجل أن تتاح الفرصة لنا ورمبا يف جو مغلق، 
والنظام ا5اخيل يشري إىل ذ¹، من أجل كشف بعض احلقائق أكرث، 

ألنه ليس من السهوh نا مساحة أكرب للنقاش يف هذا املوضوع، ولتكون ل 
مباكن أن تتعرض بالد� ملا تعرضت إليه وأن نكتفي جبلسة عابرة، ألن 

  .القضية أكرث بكثري من هذا احلزي الزمين

نمتىن كذ¹، السـيد الرئيس، إخواين السادة الوزراء، أن تتاح الفرصة 

قف الرمسية إلسـبانيا، اليت لنا معها لنا مجيعا من أجل معرفة بعض املوا
هل . مصاحل كربى، ولنا معها 0رخي مشرتك، ولنا معها ملفات أخرى عالقة

تتحمك يف إعال9ا أم اإلعالم املغرض هو ا«ي يتحمك فهيا؟ هل انقلبت 
اآلية؟ وعلهيا أن تتحمل مسؤوليهتا كذ¹، وعلينا أن نتفتح عىل أمرياك 

وماسـية الربملانية وال الرمسية لها تقصري يف إيصال الالتينية، ألنه ال ا5بل
صوتنا إىل تÞ البقاع البعيدة وأن مند مبلفات ليذهب لك واحد، ال ألجل 
السـياحة ولكن ألجل العمل، و�تصال �لليل والهنار من أجل إيصال 
 ªرسالتنا املقدسة اليت معلنا وحضينا من أجلها وأدينا الكثري اقتصاد

  .أرواحنا ودمائناواج
عيا وب
علينا كذ¹ أال نقترص، وحنن لكنا منتخبون وأتينا من مناطق معينة، 
أن نفعل ا5بلوماسـية �نتخابية للجامعات احمللية اليت لها توأمة مع عدد كبري 
من البªÂت وامجلاعات يف إسـبانيا ويف غري إسـبانيا من أجل إيصال كذ¹ 

hهذه الرسا.  
الزال كبريا جدا، ألن اجلزائر، واآلن اسـمتعنا يف إذن فالعمل معل كبري و

األخبار ماذا تنفق عىل التسليح، وقد وصلت اآلن يف التقارير ا5ولية إىل 
حتارب من؟ ومن أجل من؟ وملن؟ ومن هو الغالب . حد ال يطاق

  واملغلوب؟ 
علينا أن نكون حذرين ألن هؤالء األشخاص أرادوا بنا سوءا ولن 

كن علينا حنن أن نكون يقظني كام كنا دامئا يقظني، يرتاجعوا أبدا، ول
والشعب املغريب أعطى ا5ليل مث ا5ليل أن يكون دامئا من وراء ملكه من 
أجل إحباط مجيع املؤامرات، نمتىن أن نكون كام كنا دامئا يف املسـتوى 

  .املطلوب
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ألصاh واملعارصة يف شكرا للسـيد الرئيس احملرتم، اللكمة اآلن لفريق ا

  .إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  أخيت املستشارة،

  إخواين املستشارين،
يف الواقع، ما عند�ش حسا�ت كام جاء عىل ^م السـيد الوزير، 
ليست لنا حسا�ت مع أي أحد، ما كنصفيو حسا�ت وال نزايد مع أحد، 

ذ¹ ال نقوم بتبخيس أعامل احلكومة، إذا اكنت هناك أعامل موضوعية وك
فنحن نشـيد هبا، ولكن إذا اكن هناك فتور، فدور� يف املعارضة هو تنبيه 

  .احلكومة لهذا الفتور
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  السـيد الوزير،
مؤسسات اإلعالم العمويم، اليت تلكم عهنا السـيد الرئيس، أقول أهنا 

يف تسويق هاذ التجربة ا5ميقراطية فشلت يف مجيع املسـتوªت، فشلت 
الفريدة اليت يف املغرب، فشلت كذ¹ يف تسويق ا5ينامية اجلديدة اليت 
نراها ف5 خيص ميدان حقوق اإلنسان، املصاحلة الوطنية، عدد كبري من 
امللفات اليت جيب أن نفتخر هبا وأن نسوقها، مل تسـتطع هذه املؤسسات 

ق، فشلت يف الرد، كيكون عندها رد فعل، العمومية أن تقوم هبذا التسوي
ما عندهاش سـياسة، رد فعل، فشلت يف الرد القوي عىل األبواق املأجورة 
اليت نشـمت فهيا راحئة الغاز اجلزائري، األبواق املأجورة يف إسـبانيا أو يف 
اجلزائر، فشلنا يف الرد علهيا، فشلنا يف تسويق أفاكر� وفشلنا يف تسويق 

  . راطيمنوذجنا ا5ميق
هذا هو الفشل ا«ي تلكم عليه السـيد الرئيس، فشلنا يف بعض مزامع 
العسكر املتحمك يف رقاب اجلزائر ا«ي بإماكنيات خضمة بأموال الغاز 
والبرتول، ونالحظ مسـتوى الشعب اجلزائري ومقارنته مع مسـتوى 
الشعب املغريب، هذا هو اإلشاكلية دªل اجلزائر واملتحمكني يف رقاب 

ائر، فشلنا كذ¹ يف التعريف �لتارخي �سـتعامري إلسـبانيا، اليت لها اجلز 
  .0رخي اسـتعامري

احنا عند� ملفات أكرب مهنم، ننطلق من امحلQ اليل دارهتا إلزيابيت 
الاكثوليكية، التارخي ال يرمح، ما غادي ننساوش التارخي اليل دارتو إسـبانيا 

ا يف أمرياك الالتينية، ا(ازر اليت ف5 خيص ا(ازر اليت قامت هبا إسـباني
قامت هبا إسـبانيا يف الريف املغريب �سـتعامل الغاز، الغازات السامة 
احملظورة دوليا، ماذا فعلنا مكغرب؟ وماذا فعلت هذه احلكومة �5فع هبذه 
امللفات اليت تلطخ مسعة هاذ الميني املتطرف اإلسـباين، ا«ي يريد أن يعمل 

  0رخيه؟املغرب كيف يقرأ 
حنن لنا 0رخي نزيه، ال جنر وراء� 0رخي ميلء �5ماء، احنا عند� 

  . ملفات، ولكن احلكومة فاشQ يف تسويق هذه امللفات
 4كذ¹ جنحتو يف واحد احلاجة، جنحتو عىل أن املغربيات لكهم كيعرفوا 

عرفوا دªل اللغات، كيعرفوا دªل مرص، كيعرفوا الرتكية، كيعرفوا اللبنانية، كي
واحد العدد دªل املسائل، ملاذا؟ ألن معرتو هاذ املؤسسات العمومية 
بأفالم رخيصة اليت تأيت عىل ا«وق املغريب، هاد اليش اليل علمنا، ما 
كنو�وش التلفزيون ملفات، موائد مسـتديرة للشـباب املغريب الصحراوي 

اإلكراهات ليك يناقش بلك، ألن املغرب بÂ احلرية، ليك يناقش بلك حرية 
  .اليت يوا�ها هاذ املغرب يف إرساء وحدته الرتابية

جنحمت كذ¹ يف إدخال مصطلحات خطرية جدا، وراها قلتوها، السـيد 
الوزير، اآلن، عندما أتلكم عىل بوليساريو ا5اخل، أشـنو معىن بوليساريو 
ا5اخل؟ دخلناها لإلذاعة دªلنا، دخلنا لإلذاعة دªلنا كذ¹ هاذوك الناس 
اليل كيسميومه إما بوليساريو ا5اخل أو ال ذوك الناس اليل ماذا يسموهنم؟ 
انفصاليي ا5اخل، أش هاذ املفاهمي؟ ماكينش انفصاليي ا5اخل، اكين 

خونة، اكين عصا�ت إجرامية، اكين جمرمني، ما ميكنش احنا نتلكمو يف 
 املغرب أن عند� انفصال ا5اخل، وما عند�ش احنا الوحدويني يف

تندوف، ما عند�ش الوحدويني يف تندوف نتلكمو علهيم �ش نتلكمو عىل 
�نفصاليني يف ا5اخل، وراه قلتوها غري قبايQ، قلتو احنا انفصاليي 
ا5اخل، معند�ش انفصاليي ا5اخل، هاذ األسلوب دخلتوه شوية بشوية، 

قول دخلتوه يف اإلذاعة الوطنية اليت جيب أن تدافع، هاذ اليش اليل كي
الرئيس قبايQ، أن تدافع وأن حتمي امللفات، أن تدافع عىل املكتسـبات اليت 

  .اكتسـهبا املغرب منذ 0رخيه
هذا هو الهدف دªل السؤال دªلنا، مايش اإلجامع، احنا إجامع 
وطين، فاملغرب أقوى بكثري من مجيع ا5سائس، قوي بإجامعه الوطين وراء 

ة اليل اكينة يف املغرب، اليل يه منوذج ما هاذ القضية، قوي هبذه ا5ميقراطي
فتح 0رخيه وتصاحل .. بغاوهش، هاذ المنوذج ا5ميقراطي، قوي بأنه تصاحل مع

  .معه، فتحنا التارخي دªلنا وتصاحلنا معه، هذه يه القوة الاكمنة يف املغرب
إذن ال هيمنا أش قالت اإلعالم اجلزائري، احنا عارفني اإلعالم اجلزائري 

و ضد�، اإلعالم اإلسـباين راه هو ضد�، ولكن أش كنديرو احنا راه ه
كإعالم وطين للرد عىل لك هذه الرتهات ولك هذه املسائل اليت متس 

  .بشعور املغاربة من طنجة إىل الكويرة
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
 .شكرا، اللكمة اآلن للفريق الفيدرايل يف إطار التعقيب، السـيد فاحتي

        ::::عبد اعبد اعبد اعبد امحلمحلمحلمحليد فاحتييد فاحتييد فاحتييد فاحتياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

يف حقيقة األمر املوضوع ال حيمتل أن نقول مصطلح التعقيب، ألن 
املوضوع هو موضوعنا مجيعا، موضوع الوطن، موضوع املغاربة، و�لتايل أي 
إضافات سـنضيفها فهـي بطبيعة احلال يف إطار التاكمل ويف إطار البحث 

أن تدفعنا مجيعا ملوا�ة هذه امحلQ الرشسة عن ما يه اآلليات اليت مبلكهتا 
  .اإلعالمية

فعال يطرح علينا السؤال اليوم، كيف نواجه؟ هذا هو السؤال ا«ي 
جيب أن جنيب عليه، كيف نواجه؟ و�لتايل جيب أن نبحث عن ماكمن 
اخللل يف دبلوماسـيتنا، إن اكن هناك خلل، منذ �خرتاق ا«ي حققه 

سـتاذ عبد الرحامن اليوسفي يف أمرياك الالتينية، الوزير األول السابق األ
  ماذا فعلنا يف أمرياك الالتينية؟ 

اليوم احلرب رشسة، ويقودها اإلعالم، ال ميكن أن نواجه من غري إعالم 
  . قوي، ال ميكن أن نكون حارضين من غري إعالم قوي

نا يف 0بع . ا�ابرات اجلزائرية نعرفها مجيعا، تصنع الضحية وتصنع ا(رم
التسعينات كيف تعاملت ا�ابرات اجلزائرية، سهل وبسـيط 5هيا أن تفعل 
جزءا بسـيطا من ذ¹ يف املغرب ألهنا تعيش دامئا عقدة التارخي، اجلزائر 
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تعيش عقدة العراقة دªل ا5وh، املغرب عريق كدوh، اجلزائر الزالت 
إال برضب عراقة تبحث عن عراقهتا يف التارخي، وال ميكن أن جتد عراقهتا 

  .املغرب
«¹ فاملطلوب كيف ندمع دبلوماسـيتنا؟ كيف ندمع ا5بلوماسـية 

  الربملانية؟ كيف ندمع ا5بلوماسـية الشعبية؟
هذه يه األسـئQ اليت جيب أن نطرح، عىل احلكومة أن ختصص لك 
اإلماك�ت اليت من شأهنا أن متكن لك مكو�ت الشعب املغريب، اليت لها 

عن القضية الوطنية من إماكنيات �ش تؤدي العمل دªلها عىل صQ �5فاع 
  . أحسن ما يرام

«¹، فال خنتلف عن ما جاء يف لكمة السـيد الوزير، فعال احلكومة 
قامت بعمل، لكن كنا نمتىن أيضا أن يفتح ا(ال للمواطن املغريب ومكو�ت 

ندوات، من  املواطن املغريب يف القنوات الرمسية للنقاش، نقاش من خالل
خالل مساءالت، من خالل أشـياء، حىت أيضا نرشك هذا املواطن من 

  .خالل وسائل اإلعالم وتتضح مجموعة من احلقائق
اليوم املغرب، وخاصة من خالل الندوة الصحفية اليل عقدها وزير 
ا5اخلية ووزير اخلارجية واملعطيات اليت نتوفر علهيا، املعطيات املصورة، 

دقق كيف نسوق هذا املنتوج اليل هو منتوج احلقيقة يف جيب علينا أن ن
موا�ة منتوج الزيف، عند� صور، عند� مشاهد، عند� معطيات، كيف 
نسوقها بشلك جيد حىت نكسب هذه املعركة، ألن هاذ املعركة يه معركة 
عىل الوطنية ومعركة عىل قدرتنا عىل ا5فاع عىل بالد� يف دائرة حدودها 

رخيها وعىل ملكها وعىل شعهبا وعىل حكومهتا وعىل لك احلقة وعىل 0
مكو�هتا، اللك مسـهتدف يف هاذ العملية، «¹ جيب أن نكون مجيعا يف 

  . بوتقة واحدة ملوا�ة هذا املد ا«ي ميس امجليع
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ار شكرا للسـيد املستشار احملرتم، اللكمة اآلن للفريق �شرتايك يف إط

  .التعقيب، األسـتاذة بوعياد

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

أوال السـيد الوزير مشكور عىل لك التوضيحات ف5 خيص هذا 
املوضوع، وحنن معمك ميل قلتيو بأنه هناك حترك حمبوك من أجل ال 

وع، اسـتقرار املغرب، و�لتايل معمك كذ¹ بأنه جيب أن ال خنطئ يف املوض
اآلن حنن مسـهتدفني سـياسـيا يف إطار الالسـتقرار من طرف اجلريان، ويف 
 çاليل أصبح ميارس ا5ميقراطية، و Âإطار العوملة وهاذ التنافسـية لك ب
أوراش كربى تمنوية، وç اسـتقرار، وعىل رأسه مÞ البÂ، حنن 

، مسـهتدفني، قضية املرأة املغربية مثال اليل اكنت مسـهتدفة يف يش وقت
  .قضية ممارستنا لÂميقراطية، قضاª أخرى

و�لتايل اآلن قوتنا خصها تكون أوال يف إجامعنا الوطين، ليست هذه 
مناسـبة من أجل أن تكون هناك نزاعات أو أقوال سـياسـية، حنن اآلن يف 
 �Âإطار اإلجامع الوطين، قوتنا يه هاذي، قوتنا يف العمل عىل اسـتقرار ب

ا يه جيب أن نسـمتر يف األوراش الكربى التمنوية يف لك الوا�ات، قوتن
كجواب سـيايس جلرياننا، قوتنا يه يف ممارسة ا5ميقراطية احلقة مبؤسسات 
قوية، هذا هو اجلواب اليل غادي يكون جلرياننا سواء يف الرشق أو يف 

  .الشامل
قوتنا كذ¹ ألنه حنن منفتحني، حنن منارس حقوق اإلنسان، وكنا من 

 خلق وإحداث منظامت لÂفاع عىل حقوق اإلنسان، اليل السـباقني إىل
  .أحيا� جرياننا يف الرشق عندمه صعوبة يف ممارسة هذه املسائل

لك هذا حان األوان من أجل أن نشـتغل مجيعا، حكومة وبرملان 
ومجعيات غري حكومية، من أجل العمل عىل تقوية ا5بلوماسـية الربملانية 

ربة رمبا ختتلف عىل املقاربة احلالية، واليل خصها وا5بلوماسـية احلكومية مبقا
الهجومية أعين هبا التواصل والتفسري ملقاربتنا (تكون أكرث جهومية، 

، ألننا حنن بÂ مسامح، مدة طويQ ما كناش �غينش ندخلو يف )املغربية
رصاع مع جرياننا يف اجلزائر مبارشة، ألنه حنن مواطنون مغاربة متساحمون 

  .ول السلمية واحللول السـياسـيةونريد احلل
كذ¹ إعالمنا يبذل جمهود، واتفقنا �ش نديرو حوار وطين حول 
اإلعالم لتصحيح ما ميكن تصحيحه، ولكن يف إطار هذا املوضوع احلكومة 

  .تعاملت مبقاربة وحبيطة جد جد أساسـية، وبتواصل اكن واحض عرب القنوات
و مبادرات أكرث اآلن إعالمنا خصو يكون أكرث قوة وتكون عند

للتواصل وللتوضيح ولتعبئة املواطنني يف ا5اخل ولتعبئة اآلخرين يف اخلارج 
من أجل العمل مجيعا يف نفس املنحى، أال وهو تقوية البÂ دªلنا بلك 

  .مكو�ته
  .شكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة، اللكمة اآلن للفريق احلريك، السـيد 

  .رتمالرئيس احمل

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .شكرا السـيد الرئيس

  زماليئ،
  السـيد الوزير،

نشكر السـيد الوزير عىل هاذ الرد املسـتفيض، إال أن جيب أن 
 Qنسـتخلص العربة، كذ¹ جيب أن نسـتخلص ا5رس من هذه امحل
اإلعالمية املدانة واملو�ة ضد بالد�، وجيب كذ¹ العمل عىل رضورة 

لورة إسرتاتيجية إعالمية وتواصلية وطنية ذات طابع جهويم، تنخرط فيه ب
  . مجيع مكو�ت األمة
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كذ¹ جيب أن ننفتح عىل خمتلف األوساط اإلعالمية ا5ولية بهنج 
واحد إسرتاتيجية إصالح، نعزز هبا ماكنة اإلعالم الوطين، ونوسع كذ¹ 

ر حترك اآلليات جمال �نتشار دªلو وتأثريه، كام يقتيض هذا األم
ا5بلوماسـية املغربية �ختالف مسـتوªهتا وأشاكلها، هذا للكشف عن هذه 

  .احلرب اإلعالمية املصطنعة ضد بالد� يف خمتلف احملافل ا5ولية
وجيب كذ¹ اختاذ لك التدابري القانونية واحلقوقية ضد سامرسة هذا 

مبقدساته املمتزية اإلعالم ا5ويل املسخر لتشويه مسعة املغرب واملس كذ¹ 
إقلمييا و�وª ودوليا، إىل جانب العمل عىل كشف املسؤولني عىل تدبري 

  .هذا ا�طط املمهنج واملفربك ضد الوحدة الوطنية
  السـيد الوزير، 

إن ما أقدمت عليه بعض وسائل اإلعالم اإلسـباين واجلزائري، جيب أال 
ذه امحلQ الشنيعة، ينسينا أن نتجه إىل منابر ذات مصداقية للرد عىل ه

وكشف املناورات البئيسة اليل ال متت بصQ لإلعالم والصحافة وكذ¹ 
حقوق اإلنسان، وهذا يكفي أن نستشهد مبا كشفته حصيفة اجلزائر 0ميز 
حول تورط اجلزائر يف افتعال أحداث العيون وتسويق صورة إعالمية 

حيث وصفت هذه  مغلوطة عهنا يف أوساط الرأي العام اإلسـباين وا5ويل،
الصحيفة وسائل اإلعالم اإلسـبانية اليل لفقت الصورة حول أحداث العيون 
بأهنا معروفة مضنيا بعشقها للخزينة اجلزائرية، معتربة أن هذه الصورة امللفقة 
دليل عىل إدانة النظام اجلزائري صاحب املبادئ الكربى، لكن يف فن 

  .يةاخلداع والنفاق، طبعا حسب الصحيفة اجلزائر 
  .إذن ما ميكن أن نقوç ختاما وهو أنه شهد شاهد من أهلها

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا، اللكمة اآلن لفريق التجمع ا5سـتوري املوحد يف إطار التعقيب 

  .طبعا

        ::::املستشار السـيد عبد ا(يد املهااملستشار السـيد عبد ا(يد املهااملستشار السـيد عبد ا(يد املهااملستشار السـيد عبد ا(يد املهايشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  ن،السـيدات والسادة املستشاري

أوال أشكر السـيد الوزير عىل توضيحاته اليل نور هبا ا(لس دªلنا، 
وحنن يف فريق التجمع ا5سـتوري املوحد وتعقيبا عىل جواب السـيد الوزير 
نقول أننا جمندين لÂفاع عن مسعة بالد�، مسـتعدين للتصدي إىل لك 

  .احملاوالت اليائسة والبئيسة للنيل من مسعة ومصاحل املغرب
ؤكد للسـيد الوزير احملرتم أننا نسجل تقدما وتطورا لقطاع كام أ

�تصال، لكن وبلك موضوعية طموحنا كربملانيني ومكواطنني أكرب من 
ذ¹، ونمتىن أن تضاعفوا السـيد الوزير اجلهود لتطوير هذا القطاع حىت 

  .يكون يف مسـتوى طموحنا

  السـيد الرئيس، 
مجيع الفرق الربملانية �ش جتمتع  ختاما، أذكرمك بأنه اكن هناك إجامع دªل

اللجنة دªل ا5اخلية واللجنة دªل اخلارجية للبت يف هذا املوضوع، أذكرمك 
  .هبذا اإلجامع، وأطلب منمك إن اكن أمكن القيام �ملتعني

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

رد عىل التعقيبات، وطبعا سأمعل اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم لل
عىل إحاطة احلكومة علام بطلب اإلخوان يف اج
ع اللجنتني مسـتقبال إن 
شاء هللا، مع أننا �ألمس قلنا أن الوقت اآلن ضاغط وجيب أن نرتك 
الوزيرين يشـتغالن يف هذه الظروف اخلاصة، ولكن طبعا سـنعود إىل 

  .املوضوع
 .شكرا

  :اطق الرمسي �اطق الرمسي �اطق الرمسي �اطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسـيد وزير �تصال، النالسـيد وزير �تصال، النالسـيد وزير �تصال، النالسـيد وزير �تصال، الن
شكرا السـيد الرئيس احملرتم، ونزوال عند رغبتمك، وأ� مقتنع بذ¹ 

  .سأكون خمترصا جدا
أريد القول وبرسعة أن مع اعتباري لوجاهة عدد من املالحظات حىت 
عندما تأيت من املعارضة، خاصة عندما يتحدث �مسها األخ الكرمي اليس 

، ألقول بأننا نرحب �لنقاش اجلدي ا«ي فاحتي �مس الفريق الفيدرايل
يسمح بتطوير أدائنا، وحنن ال ندعي الكامل عىل لك حال، حنن نقول بأننا 
يف حاجة إىل أن نعمتد عىل بعضنا البعض، خاصة يف مرحQ دقيقة من 

  .مسار� التارخيي
احلديث عن ما حصل يف العيون هو موضوع آخر، اجلهة احلكومية 

وضوع مسـتعدة لتحاورمك حرضات السـيدات والسادة اليت تدبر هذا امل
  .املستشارين

أ� أريد أن أقول بأن يعين آملين أن عدد من املفردات مل تكن يف حملها، 
اكنت جارحة وقاسـية زªدة عىل اللزوم يف حق اإلعالم الوطين ويف حق 

  . التدبري التواصيل لهذا امللف
وعن التقاعس وعن أن عندما نتحدث عن الرتدي وعن غياب املهنية 

وسائل اإلعالم، القيامة قامية يف العيون ووسائل اإلعالم كتدوز األفالم، 
حقيقة أتأسف لكون ^م مثل هذا يقال وسـيبث، ألن البث سـيقع بعد 
حني دªل اجللسة اكمQ أمام أسامع وأعني املواطنني، ولكن أعمل أن 

عمومية من تغطية، املواطنني يتابعون ما قامت به وسائل اإلعالم ال
  .ويعلمون بأهنا اكنت مواكبة فعال لهذا املوضوع املؤمل ا«ي مرر� منه

البد من القول كذ¹ عىل أن وسائل اإلعالم العمومية، حرضات 
السـيدات والسادة، قامت بعملها مبهنية تشكر علهيا، مىش الوقت اليل كنا 

ات وتغطية هامة كنقولو بأن ما دارتش، دارت أعامل وإجنازات وربورطاج
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جدا يف ظروف صعبة جدا، وتصدت مبهنية عالية لألضاليل واألاكذيب 
  .اليت مت تروجيها يف إسـبانيا

ويكفي، حرضات السـيدات والسادة، أن تالحظوا السعار ا«ي متت 
به معاجلة امللف املغريب وملف الوحدة الرتابية املغربية من طرف وسائل 

أن ما مت تروجيه إعالميا وتواصليا رضهبم اإلعالم اإلسـبانية يك تفهموا ب
ومسهم يف الصممي، هذه أشـياء ال ميكن أن نتجاوزها وأن نردد جمرد مجموعة 
من اخلطا�ت اليت، عىل لك حال يه، أ� أعتربها حمرتمة يف حد ذاهتا 
بطبيعة احلال ألنين منفتح عىل النقاش، ولكن مايش الوقت اآلن �ش 

  ...كتدوز األفالم وإىل أخره نتلكمو عىل عالش اإلذاعة
مث موضوع قناة العيون، قناة العيون قيل يف حقها ^م جارح ال 
تسـتحقه، قناة العيون ويه تشـتغل يف ظروف قاسـية جدا، تعمل عىل 
 hإجناز منتوج إعاليم رايق، يرضب اخلصوم يف الصممي، وانتهبوا إىل حماو

قعت يف العيون، راه مايش اإلحراق دªل قناة العيون يوم األحداث اليت و 
مسأh عادية أهنم أحرقوا جوج مؤسسات معومية أساسـية أو حاولوا، 
حممكة �سـتئناف، وتدرون ما دالh ذ¹، وقناة العيون اجلهوية اليت توجه 
هلم خطا� يرضمه رضرا جسـ5، وعلينا أن ننوه �لعمل ا«ي تقوم به هذه 

  .لوطنالقناة، شكرا لها وشكرا لها عىل هذا ا
إعالمنا الوطين، حرضات السـيدات والسادة، يف شقه العمويم 
واخلاص يقوم بعم» مبهنية يف هذا امللف، ç عيوب، أ� أول من يعرتف 
هبا، ç نقائص، أ� أول من يعرتف هبا، لكن عندما يقوم بعمل مرشق 

  واجبنا أن ننوه به ونقول ç تبارك هللا عليمك، هل من مزيد؟ 
احلديث عن فشل احلكومة، أستسمحمك، حرضات  مث اكن هناك

السـيدات والسادة، هناك فشل، الفشل هو فهم ما حصل من 5ن 
البعض، الفشل هو يف التدبري السـيايس غري اجلدي لهذا امللف، ا«ي مل 

  .يكن يتسع ألن نناقش فيه قضاª حنن لنا خالفات ف5 بيننا
يس فقط كوزير ولكن يف الوقت ا«ي أؤكد عىل احرتايم الغريزي، ل 

مكواطن، مكناضل، كدميقراطي، احرتايم الغريزي للمعارضة ولألدوار اليت 
جيب أن تقوم هبا املعارضة، املعارضة فوق الراس حمرتمة، أطلب فقط من 
إخواين األعزاء يف فريق األصاh واملعارصة احملرتم أهنم عندما جيادلوننا أهنم 

وحقيقية من أجل رفع مسـتوى أدائنا، جيادلوننا �ألمور اليت يه حصيحة 
  .احنا غري عاونو� أهيا اإلخوان األعزاء، حنن خداممك، حنن خدام هذه األمة

أ� اسـمتعت إىل ^م مرفوض قبل ... أ� اسـمتعت إليمك بلك احرتام
ذ¹، أريد أن أثري �نتباه، حرضات السـيدات والسادة، إىل أننا يف 

م منا أن نعمتد عىل بعضنا البعض وأن حرب مفتوحة، وهذه احلرب تسـتلز 
نرتك خالفاتنا الهامشـية للمواقع اليت جتهبا وحتتضهنا، نتلكمو يف قانون املالية، 
نتلكمو يف عدد من القضاª، ولكن يف القضية الوطنية اتركوا املزايدات، 

  .جزامك هللا خريا

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .سـيد الرئيسمل أعطك اللكمة ال . هللا خيليمك الهدوء، وقت حرج

  :السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
اإلجامع الوطين أ� أول من يقر ... السـيد الرئيس ألمتس حفظ حقي

  .به، ونوهت هبذه املؤسسة احملرتمة يف البداية ألهنا تعرب عن اإلجامع الوطين

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
�لتايل أطلب أن النظام ا5اخيل واحض، أ� مل أعط اللكمة ألي اكن، و
  .ال يبث هذا النقاش ا«ي طبعا غري داخل يف إطار القانون

  :السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
عىل أي السـيد الرئيس احملرتم، ال ميكن أن يصادر حق احلكومة يف 
التعقيب، هذا مبدأ قار، أ� أحرتم وسـيبث كام هو متفق عليه ألن من حق 

يعية أن ترسل خطاهبا ونقاشها ا5ميقراطي احليوي ا«ي يرفع املؤسسة الترش 
  ...من شأهنا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
طلبت أن ال يبث تدخل السادة املستشارين ا«ين تدخلوا دون أن 

 .أعطهيم اللكمة، أما احلكومة فلها احلق يف الرد

  :السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومة
س من السـيد الرئيس احملرتم أال يبث أيضا ما اكن يف هذه احلاh، ألمت

  .مدعاة الحتجا�

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هناك نقطة نظام من عند اليس األنصاري، هللا خيليمك، اليس األنصاري 

اليس ... هللا خيليمك يشء من الهدوء، خليو احلكومة تمكل... نقطة نظام
 .النارصي أمكل

  :مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �السـيد وزير �تصال، الناطق الرمسي �
السـيد الرئيس، أمتىن أن يرتك حق احلكومة ا5ميقراطي يف التعبري عن 
رأهيا حىت وإن اكن ال يروق بعض املستشارين احملرتمني، احلكومة اسـمتعت 
إىل ^م ال يروقها ومن حقها أن تعقب، إذا اكنت يش دميقراطية أخرى 

  .من غري هاذي أخربوين هبا
حرضات السـيدات والسادة، إىل أننا فعال يف أريد أن أثري �نتباه، 

موا�ة حرب رشسة، أؤكد عىل ذ¹، وتÞ احلرب ال تتسع إىل هذا النوع 
من النقاشات اليت جيب أن تفرغ يف إطار آخر، لنرتك قدسـية القضية 

  .الوطنية بعيدة عن هذه القضاª اليت تتسع ا5ميقراطية املغربية ملناقشـهتا
ه يوم أمس صدر عن ما يسمى هيئة أراكن جيش أثري �نتباه إىل أن

التحرير الشعيب الصحراوي املزعومة اإلخبار بأهنا بصدد التحضري خلطة 
معل عسكرية مسـتعجQ، هذا ^9م، معىن ذ¹ أننا عندما نقول بأننا يف 
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حمطة صعبة جدا، تسـتلزم إعطاء مدلول ملموس ملفهوم اإلجامع الوطين 
 .الالته وç عواقبها«ي نعزت به، فذç ¹ د

أثري �نتباه إىل أن وسائل اإلعالم اإلسـبانية ف5 بيهنا ختتلف يف لك 
معادة املصاحل احليوية للمملكة املغربية، : يشء، وتتفق يف يشء واحد

  .نسـتخرج اخلالصة من هذا
أؤكد أن تÞ الوسائل اإلعالمية لن تتوقف، ال يعمل الغيب إال هللا 

 املؤرشات اليت نتوفر علهيا تؤكد بأهنم م
دون يف بطبيعة احلال، لكن لك
غهيم ويف إسرتاتيجيهتم، معىن ذ¹ أن علينا أن نسـتعد وأن نسـتعد 

  .سـياسـيا بتفادي النقاشات اليت ليست يف املوضوع
أريد أن أثري �نتباه أيضا إىل أن علينا أن ال نفعل مثل ما يفعل عدد 

نيا، ا«ين جعلوا من امللف املغريب كبري من الفاعلني السـياسـيني يف إسـبا
 ومن ملف التصدي للمصاحل احليوية للمغرب ملفا وشأ� سـياسـيا داخليا يف 

إسـبانيا، رجاء ال ميكن أن نعطي �نطباع، أترجامك ال ميكن أن نعطي 
�نطباع بأن هناك خالفات هامة ف5 بيننا أو بني املعارضة واألغلبية، يف 

ليست هناك أغلبية ومعارضة، حنن شعب واحد،  موضوع الوحدة الرتابية
  .وأشد عىل أيديمك، رجاء

لهذا أ� سأهنـي �لقول، أهيا اإلخوان األعزاء واألخوات العزيزات، بأن 
خصومنا سـيجدوننا دامئا كتQ مرتاصة، تصطدم عىل خصرهتا لك أطامعهم، 

  .هذا هو املغرب كذ¹ اكن، كذ¹ هو، كذ¹ سيبقى
  .شكرا لمك

        ::::الرئيسالرئيسالرئيسالرئيسالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته

  .اآلن انهتت هذه اجللسة، وأمر مبارشة إىل اجللسة الثانية


