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        ::::املستشار ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا5لساملستشار ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا5لساملستشار ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا5لساملستشار ا3كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا5لس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد وزير ا3و[،
  السـيد الوزير،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  املستشارات احملرتمات،السـيدات 

جيمتع جملسـنا اليوم يف جلسة اسـتثنائية ملناقشة موقف الربملان اإلسـباين 

األخري، موقف مترسع، موقف منحاز ومعادي لبالدk يف حقوقها السـيادية 
املرشوعة عىل أقالمينا اجلنوبية املسرتجعة، وهو موقف، مع األسف، حييي 

الهواجس ا3فينة واحلنني إىل عهد حمامك موروفوبيا ولت وانقضت، حتركها 
التفتيش وعهد �سـتعامر البغيض، وذ� بإيعاز من احلزب الشعيب 

  .اإلسـباين ومن يدور يف فلكه
فبعد النكسات اليت تعرض لها خصوم الوحدة الرتابية بعد أحداث 
العيون اإلجرامية، واليت كشفت السـتار عن ا�طط اجلزائري ا3ينء، 

زعزعة �سـتقرار بأقالمينا اجلنوبية وزرع الفتنة بني ساكهنا وبث الرايم إىل 
الرعب يف نفوسهم عرب تسخري ميليشـيات من أحصاب السوابق القضائية 
وميليشـيات البوليساريو، وبعدما عقب ذ� من تزوير مفضوح للحقائق 
من طرف اإلعالم اإلسـباين يف خرق مقصود ومدروس وإخالل سافر 

ية واملهنية للصحافة املسؤو[ والرصينة بغية تضليل الرأي §لقواعد األخالق 
العام اإلسـباين وزرع الشك والريب يف الرأي العام األورويب وتسممي 
األجواء يف هذا الربملان وتسممي األجواء يف عالقاتنا املمتزية مع اجلارة 
اإلسـبانية وما يربطنا من مصاحل مشرتكة ومن حتد¯ت كبرية يف املسـتقبل، 

  .شرتكة كذ�م 
ومع ذ�، مل يتوان خصوم وحدتنا الرتابية يف تأليب الرأي العام 
اإلسـباين، خصوصا املتطرف منه، من خالل دفع الربملان األورويب أوال إىل 
اختاذ قرار مترسع، منحاز وجائر، وكذ� من خالل دفع جزء كبري من 

 خمتلف فصائل الرأي العام اإلسـباين إىل تسممي العالقات بني الشعبني وبني
الشعب اإلسـباين، يف الوقت ا¶ي يسجل فيه املغرب §رتياح كبري تزايد 

�قتناع ا3ويل بنجاعة املبادرة املغربية املمتث¹ يف احلمك ا¶ايت املوسع وحل 
  .املشلك املفتعل يف أقالمينا اجلنوبية بطريقة حضارية

ي العام فهل يريد خصومنا، ز¯دة عىل تضليل جزء كبري من الرأ
اإلسـباين وا3ويل وتسخري نوع من اللفيف األجنيب ضد بالدk، نسف 
املفاوضات املبارشة واحليلو[ دون الوصول إىل حل هنايئ للزناع املفتعل يف 

  أقالمينا اجلنوبية؟
وها حنن اليوم جند أنفسـنا أمام فصل جديد من املؤامرة اليت صارت 

إلسـباين عىل قرار مترسع، ظامل، فصولها جلية للعيان بتصويت الربملان ا
ضال ومضلل، مل يأخذ بعني �عتبار ال احلقائق الصادقة واملعطيات 
املوضوعية اليت قدمهتا بالدk وال شهادات املنظامت ا3ولية، املشهود لها 

 Human Rights(و) Amnesty International(§لزناهة واحلياد ك 
Watch (بنفس امللفات، واليت يشهد لها  وال املنظامت املغربية املهمتة

§لزناهة ومل يرش ولو مرة واحدة إىل قضية مصطفى و3 سلمى، وال الظمل 
املسلط عىل ساكن خمàت تيندوف، وال هضم حقوقهم، وال منع املندوبية 
السامية لالجئني عىل األقل من إحصاهئم ومعرفة عددمه وهويهتم، ومل يأخذ 

شرتكة وال �ستäرات الكبرية اليت مكنتنا بعني �عتبار ال املصاحل امل 
مجيعا من تأمني جنوب أورو§ من الهجرة الرسية ا�يفة واجلرمية العابرة 

  .للقارات
هذه اللحظة تقتيض منا أكرث من أي وقت مىض مزيدا من رص 
الصفوف وراء جال[ املï محمد السادس نرصه هللا من أجل احليطة 

لالزمة واحلزم عىل هذه الهجامت والتحرشات، واحلذر والرد §لرصامة ا
انسجاما مع ما عرب عنه الشعب املغريب قاطبة خالل املسرية الثالث 

نومفرب املايض، وكذا مع موقف ا5لس  28مليونية §3ار البيضاء يوم األحد 
نومفرب §حلرب  16املوقر ا¶ي ندد خالل جلسة األسـئ¹ الشفوية ليوم 

ا بعض وسائل اإلعالم �سـبانية عىل بالدk، واليت املسعورة اليت تشـهن
تöدى يف زرع الفتنة والبغض والعنرصية يف صفوف شعبينا وشعيب 
البøين، غري مكرثة ال §ملصاحل املشرتكة وال §لتحد¯ت املسـتقبلية وال 

  .§ملصاحل اآلنية اليت تربط وشاجئ احملبة والصداقة بني شعبينا
�، وهذا مل يأخذه الربملان اإلسـباين، تتطلب هذه املظاهر تتطلب كذ

جماهبهتا التنسـيق املسـمتر والواعي بني مجيع مصاحل بøينا يف إطار من 
�حرتام املتبادل والشعور §ملسؤولية وحسن اجلوار وعدم سد املسـتقبل 

  .حفاظا عىل مسـتقبل األجيال القادمة
  .شكرا لمك عىل انتباهمك

  .تدخل واللكمة لفريق األصا[ واملعارصةواآلن أعطي اللكمة ألول م 

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشششش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيد الوزير،
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  حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين، §مس فريق األصا[ واملعارصة، أن أتناول اللكمة يف هذه 

املستشارين ملناقشة خلفيات اجللسة �سـتثنائية اليت خيصصها جملس 
وأبعاد هذا الفصل اجلديد من فصول جهمة رشسة، لعلها غري مسـبوقة، 
تشـهنا �ات معادية ضد املصاحل العليا لبالدk، وحتديدا ملناقشة خلفيات 
وأبعاد هذا القرار اجلائر ا¶ي صدر عن الربملان األوريب، وا¶ي يبدو أنه 

التارخي واحناز بشلك سافر ألطروحات قد تنكر 5مل حقائق اجلغرافيا و 
وروا¯ت أعداء وحدتنا الوطنية، يف انسـياق فاحض جلزء من الطبقة 
السـياسـية اإلسـبانية وراء نزعة فرانكوية، يبدو أهنا مل تنهتـي جذورها 

  .وثقافهتا يف وعي وال وعي جزء من هذه الطبقة السـياسـية
الشعب املغريب �ودا وأريد أن أشري إىل أنه يف الوقت ا¶ي يبذل فيه 

نفسـية وسـياسـية واقتصادية كبرية لطي صفحات اآلالم واملعاkة جراء 
الفظاعات اليت ارتكبهتا القوات �سـتعامرية اإلسـبانية يف حق املغاربة، فإن 
إسـبانيا، وضدا عىل منوذ�ا ا3ميقراطي نفسه، ما فتئت تöدى يف اسـتفزاز 

ة، بإصدار برملاهنا مواقف معادية، مشاعرk، يف اسـتفزاز مشاعر املغارب
  .تسـهتدف النيل من حقوقهم واملساس بسـيادهتم الوطنية

إن آخر من ميكن � أن يعطي دروسا يف احرتام حقوق اإلنسان 
للمغرب، يه إسـبانيا §¶ات، يه دو[ إسـبانيا، اليت الزال �رخيها القريب 

  .رخيملطخا بأبشع حروب اإل§دة امجلاعية اليت عرفها التا
إن ذاكرتنا، أهيا السادة، الزالت متقدة، إننا مل ولن ننىس أن إسـبانيا يه 
اليت اكنت تقطع الرؤوس ومتثل جبثث الضحا¯ املدنيني، أطفاال ونساء 
وشـيوخا، إننا لن ننىس هذا املشهد البشع ا¶ي حتدثت عنه الكثري من 

صورة البشعة اليت املراجع التارخيية املوثوق يف صدقيهتا، ومن بيهنا هذه ال
يظهر فهيا جنود إسـبان وقد قطعوا رؤوس مواطنني مغاربة أبر¯ء، وترامه 
يف حا[ انتشاء وزهو §النتصارات املزعومة اليت حققوها، ويبدو أن 
إلسـبانيا ذاكرة قصرية، إذ تسعى إىل إعطاء دروس للمغرب يف احرتام 

  . حقوق اإلنسان
ترىق إىل مسـتوى جرامئ ضد إن من ارتكب مثل هذه اجلرامئ اليت 

اإلنسانية، واليت حتدثت عهنا مراجع أجنبية وليست مغربية، معمتدة يف ذ� 
عىل الو�ئق املوجودة يف األرشـيف اإلسـباين والفرنيس واألمرييك 
واإلجنلزيي، هو غري مؤهل ليك يعطي للمغرب دروسا يف احرتام حقوق 

  . اإلنسان
وحشة، جلأت إىل ما هو أبشع مهنا وحني مل تسعفها هذه األساليب املت

مسـتعم¹ غاز اإلبريت، حيث ذهب حضيهتا عرشات اآلالف من الساكن 
املدنيني، ومسمت جل األرايض الصاحلة للزراعة، وأ§دت القطيع والرثوة 
الغابوية، وسـببت يف أمراض الرسطان اليت ال تزال العديد من األرس 

الصورة اليت أراد الربملان اإلسـباين  املغربية تعاين مهنا إىل يومنا هذا، هذه
أن يعيدها إىل أذهان املغاربة ومعاkهتم مع خملفات املامرسات �سـتعامرية، 

مبا فهيا الغارات السامة اليت مل تنهتـي آ�رها بعد، ومل تندمل اجلراحات 
  .الغائرة والعذا§ت األلمية اليت عاىن ويعاين مهنا رشحية واسعة من املغاربة

 إسـبانيا اليت ارتكبت جرمية حرب من صنف اجلرمية ضد إن دو[
اإلنسانية، بدال من تقدمي اعتذار رمسي للشعب املغريب، عىس أن خيفف 
من آالمه ويساعد عىل بناء الثقة يف مسـتقبل العالقات بني الشعبني، 
اإلسـباين واملغريب، نراها مرصة عىل تأكيد طغيان املنطق �سـتعامري 3ى 

اسـية أو حتديدا 3ى جزء من طبقهتا السـياسـية، يف تعاملها مع طبقهتا السـي
قضا¯ الشعب املغريب، وحني مل يكفهيا ما أ§دته خالل حرهبا �سـتعامرية 
القذرة، جلأت إىل جتنيد األطفال املغاربة األبر¯ء مكرهني لتسـتعملهم دروعا 

وم الكشف برشية خالل احلرب األهلية اإلسـبانية، بل ونراها ترفض إىل الي
اإلسـبانية، و§ألحرى -عن عدد املغاربة ا¶ين قضوا يف هذه احلرب اإلسـبانية

أن تسمح بنقل جثاميهنم إلعادة دفهنم يف وطهنم حىت يتسـىن ¶وهيم الرتمح 
  .علهيم

ومن حيق � يف ضوء هذه الصفحات البشعة أن يعطي دروسا 
أبشع اسـتعامر شهده للمغرب، إنه حيق لنا فعال أن نصنف إسـبانيا §عتبارها 

التارخي، ويه الزالت حتتل أجزاء من املغرب، سبتة ومليلية واجلزر 
اجلعفرية والنكور و§دس وليىل، ضدا عىل حقائق اجلغرافيا والتارخي 

  .الساطعة
لقد اعترب املغرب دامئا أن الرشاكة مع إسـبانيا رضورة قصوى، وأن 

قد وفر املغرب لك مسـتوى هذه الرشاكة جيب أن يتطور §سـمترار، ول
املتطلبات ¶� من إماكنيات اكفية ملراقبة احلدود، وعرب §سـمترار ويف 
مراحل متعددة عن اسـتعداده التام حملاربة الشـباكت ا3ولية املتخصصة يف 
اجلرمية املنظمة، وجعل من إسـبانيا رشياك ذا امتياز، إال أن مقاربهتا 

يف وعي وال وعي جزء من  �سـتعامرية مع األسف ال تزال حارضة بقوة
  .طبقهتا السـياسـية

  السـيد الرئيس،
  حرضات السـيدات والسادة املستشارين،

لقد عودتنا إسـبانيا يف واقع األمر عىل تصدير ضغوطاهتا وأزماهتا 
ا3اخلية إىل املغرب، واليوم حيث تشهد أزمة اقتصادية مرحشة للتفامق، 

للتخفيف من أعباء وثقل هذه تتصور وامهة أن املغرب هو الو�ة األسهل 
األزمة، وتتصور وامهة أنه ميكن توظيف املصاحل العليا لبالدk يف أتون 
رصاعات ومحالت انتخابية سابقة ألواهنا، علام أن الضحية احلقيقية يف الهناية 
هو الشعب اإلسـباين، ا¶ي ال يعرف املغرب واملغاربة إال عن طريق 

الم ا¶ي تنكر ألبسط القواعد والقمي اإلعالم املشوه واملشـبوه، اإلع
املتعارف علهيا عامليا، وسعى بشلك ممهنج وفاحض إىل تسويق وتروجي 

  .أطروحة واحدة، يه أطروحة اجلزائر والبوليساريو
كام عودk احلزب الشعيب اإلسـباين عىل �فرتاء والكذب، فلام خرس 

ملسؤو[ عن �نتخا§ت األخرية ادعى أن منظمة إيتا الباسكية يه ا
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 ïتفجريات مدريد، وهو يدرك أن منظمة القاعدة يه املسؤو[ عن ت
التفجريات، فهذا ليس تعامال مع دو[ جارة، تربطها عالقات �رخيية 

ماليني مغريب kطقون  5وتتقامس معها الكثري من القوامس املشرتكة، وهناك 
من العائالت §للغة اإلسـبانية عىل احلدود معها، وهناك عرشات اآلالف 

  .عىل اجلانبني، حتابوا وتزاوجوا يف تالحق وتعايش فريد من نوعه
اليت أعطهتا ا3و[ لك أدوات  -منطقة الشامل  -إن هذه املنطقة 

التمنية، الحظنا أن رد الفعل اإلسـباين اكن رد فعل مغاير متاما، رد فعل 
ة الشامل، مع ينبين عىل حماربة و6امجة وعرق¹ لك برامج التمنية يف منطق

العمل أن هذه املقار§ت أصبحت اليوم متجاوزة يف عالقات ا3ول املتقدمة 
مع ا3ول اليت تربطها هبا عالقات �رخيية، وتربطها هبا كذ� أحاكم وحقائق 

  .اجلوار اجلغرايف والتارخي
لك هذا يدعوk يف فريق األصا[ واملعرصة إىل التساؤل من اخلارس يف 

العدائية؟ إننا نوجه سؤ� مبارشا للشعب اإلسـباين  لك هذه املواقف
الصديق، الشعب املعروف بتساحمه وبزنوعه التارخيي للتساكن والتعايش 

  . والتفاعل والتعاون مع خمتلف الثقافات واحلضارات
ما يه تلكفة تسممي العالقات بني جارين، حمكت علهيام اجلغرافيا 

صلحة من هذه الهسـتري¯ اليت يلجأ والتارخي أن يعيشوا جنبا إىل جنب؟ ومل
الميني اإلسـباين احلامل والوامه بإحياء الزنعة الفرانكوية املقيتة، اليت تتغذى يف 

  سـياق مح¹ انتخابية داخلية عىل إحياء املوروفوبيا؟ 
إهنا إسـبانية §لتأكيد، ذ� أن مجيع امللفات اليت يتعامل فهيا املغرب مع 

 صاحل إسـبانيا أساسا، سواء أتعلق األمر أورو§ بصدق وإخالص، يه يف
مبلف الهجرة الرسية اليت تدل املعطيات اإلحصائية مك هو كبري ا5هود ا¶ي 
بذلته بالدk، ومك يه التلكفة اليت قدمهتا بالدk يف سبيل وقف حجافل 
 ،kاملهاجرين §جتاه أورو§، أو تعلق األمر أيضا §�درات اليت بذلت بالد

أور§ ومنظامهتا ومؤسساهتا نفسها، �ودا مضنية يف سبيل احلد وبشهادة 
من تدفقها، مبا خيرب عقول شـباب أورو§، أو تعلق األمر �لثا مبلف 
اإلرهاب، اليت بذلت وتبذل بالدk �ودا كبرية ودورا أساسـيا يف حراسة 

  . أمن جنوب أورو§
 حفي: تعادي من اخلارس يف لك ذ�؟ إهنا إسـبانيا §لتأكيد، و§لتايل

املغرب تكون يه اخلارس أوال وأخريا، ألهنا املسـتفيدة قبل غريها من 
  .التعاون �قتصادي مع املغرب

إن املغرب يعي بأن سلوكه هذا، وهو يتعامل بأقىص درجات اجلدية 
مع لك هذه امللفات، هو مسامهة من مساهامته مضن املنظومة العاملية، وهو 

قعية وإىل اإلجيابية وقوة �قرتاح داخليا وخارجيا، حمتمك يف ذ� إىل الوا
وتندرج مضن ذ� أوراش اإلصالح الكربى، سواء يف ا5ال احلقويق أو 
السـيايس أو �جöعي أو �قتصادي، قناعة منه شعبا ودو[، دون أن 

  . تكون وسـي¹ للمزايدة أو الضغط أو التبايه أمام الرأي العام ا3ويل

رو§ لن خترس بسبب إسـبانيا، ولن ينال من معق عالقتنا مع أو 
وشاجئها هذا الترصف األرعن جلزء من الطبقة السـياسـية يف إسـبانيا، لقد 
تعود املغرب واملغاربة عىل احلصار من الرشق ومن الشامل ومن اجلنوب، 
وأk أشري يف ذ� إىل منطقة الساحل، حيث تنتعش أواكر وبؤر اإلرهاب 

تعود أن يدبر أموره يف ظل الصعو§ت، و§لتايل  والهتريب، وحنن شعب
فلسـنا حنن الضحية، حنن شعب قوي بأفاكره وبرسوخ مؤسساته وجبذور 
حضارته الضاربة يف العمق ومتيقن من نفسه رمغ حمدودية إماكنياته وملتف 
بلك ثبات خلف جال[ املï يف توطيد مرشوعنا الوطين ا¶ي يتخذ من 

  .ذ من احلداثة أفقاا3ميقراطية مرجعا ويتخ
إن قدر املغرب واسـبانيا حبمك أحاكم اجلغرافيا والتارخي هام كآدم وحواء، 

 - ال قدر هللا  -إما أن يزتوجا وتسـمتر احلياة يف حوض املتوسط أو ينفصال 
ولن تنعم عندئذ هذه املنطقة §ألمن والسالم أبدا، عىل الشعب اإلسـباين 

مكن يف توثيق وتوطيد عالقات أن يدرك أن مصاحله اإلسرتاتيجية ت
التعايش والتساكن والتعاون و�حرتام املتبادل و�عöد املتبادل مع 

  .الشعب املغريب
وحنن ندعو الشعب اإلسـباين الصديق أن يفطن لهذه اللعبة القذرة اليت 
تلعهبا جزء من طبقته السـياسـية، خصوصا تï اليت ال تزال مل تتحرر بعد 

 اخلطايب، ا¶ي لقن إلسـبانيا الكولونيالية أروع من عقدة عبد الكرمي
ا3روس، حني جسل يف التارخي القريب صفحات جميدة من تضحيات 

  .املغاربة دفاعا عن احلرية والتحرر، ودفاعا عن الكرامة واحلق
وحيق لنا يف ضوء توايل فصول هذه املؤامرة ا3نيئة، اليت غاب فهيا 

ابوية الضيقة، حيق لنا يف فريق األصا[ العقل وغابت فهيا املصاحل �نتخ
واملعارصة، أوال، أن ندعو احلكومة املغربية إىل امليض بثبات يف مراجعة لك 
برامج التعاون املشرتكة، وخصوصا فà يرتبط بقضا¯ الهجرة الرسية، وما 
يرتبط مبحاربة ا�درات، وما يرتبط بتضييق اخلناق عن شـباكت وأواكر 

لن نسمح ألنفسـنا يف فريق األصا[ واملعارصة أن نثري اإلرهاب، وطبعا 
األسـئ¹ الكربى، ويه أسـئ¹ جوهرية مرتبطة بأداء حكومتنا، سواء يف 
الشق ا3بلومايس أو اإلعاليم، وسـتكون لنا مناسـبة حني سـنجمتع بيننا من 

  .أجل إ�رة هذه القضا¯
بة بفتح حتقيق ونكتفي يف هذا الصدد بدعوة احلكومة املغربية إىل املطال 

دويل يف اجلرامئ ضد اإلنسانية اليت ارتكبهتا ا3و[ اإلسـبانية إ§ن حرهبا 
�سـتعامرية ضد الشعب املغريب، وتعرف احلكومة املغربية أن هذه اجلرامئ 
ال ميكن أن تتقادم، وتعرف احلكومة املغربية أن هناك منظامت ومجعيات 

يف سبيل فتح هذه امللفات اليت  من ا5متع املدين املغريب kضلت وتناضل
تبني الوجه البشع، واليت تبني مك أدارت إسـبانيا ظهرها حلقائق القانون 

  .ا3ويل اإلنساين
وأخمت مداخليت مبطالبة احلكومة املغربية كذ�، وبأقىص درجات 
اجلدية، بوضع ملف سبتة ومليلية و§يق الثغور احملت¹، ليس من §ب 



 

4 
 

تعاطي §النفعال، ولكن من §ب املطالب حبقه املزايدة أو من §ب ال 
التارخيي، نطالب احلكومة املغربية بأن تضع هذا امللف، خصوصا سبتة 
  . ومليلية و§يق الثغور احملت¹، 3ى اللجنة الرابعة §مجلعية العامة لألمم املتحدة

  .وشكرا عىل انتباهمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
 kاتفقنا عىل أن تكون التدخالت شكرا األسـتاذ بنشامش، أذكر فقط أ

ما اكين مشلك، أk أذكر فقط §التفاق د¯ل .. يف حدود ربع ساعة للجميع
  .السادة الرؤساء

  .لفريق �سـتقاليللشكرا، اللكمة اآلن 

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل رسو� النيب األمني

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة املستشارون،

يرشفين §مس الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية أن أتدخل يف إطار 
هذه اجللسة العامة �سـتثنائية والطارئة اليت يعقدها جملسـنا املوقر يف 
ظروف خاصة، بعد أن بلغ السـيل الزىب وطفح الكيل جراء ما قام به 

زب الشعيب اإلسـباين ومن يدور يف أعداء وحدتنا الرتابية، خاصة ساسة احل
فلكهم ويأمتر بأمرمه، وا¶ين أكدوا اليوم اكألمس، عرب التوصية اليت أقرها 
الربملان اإلسـباين، حنني العودة للاميض البغيض، ذ� املايض العنرصي 
�سـتعامري يف حصرائنا املغربية، وذ� قصد زعزعة اسـتقرار املنطقة برمهتا 

زمة اليت تعاين مهنا إسـبانيا حنو اخلارج، ال ليشء إال وتصدير انعاكسات األ
لتحويل أنظار الشعب اإلسـباين الصديق عن مشالكه احلقيقية ا3اخلية، 
�قتصادية مهنا والسـياسـية، وا3فع §لعالقات املغربية �سـبانية، اليت 
اكنت ممتزية، واليت ظلت حكومة البøين حريصة لك احلرص عىل تقويهتا 

ها، وذ� بتعاون ممثر يف جماالت متعددة، من مضهنا تقوية �ستäر وتطوير 
والتعاون وكذ� ماكحفة اإلرهاب بشـىت جتلياته وا�درات وانعاكساهتا 
والهتريب والهجرة الرسية، إىل الباب املسدود، وهو ما عربت عنه احلكومة 

األورويب املغربية بوضوح بعد صدور ذ� القرار املشؤوم من طرف الربملان 
من أسف وإعالن اضطرارها إىل إعادة النظر يف العالقات املغربية 

  .اإلسـبانية يف خمتلف جوانهبا، وذ� عن طريق مراجعة حسا§تنا
إننا اليوم، السـيد الرئيس، زماليئ زمياليت، جنمع عىل أننا أمام اعتداء 

ة واملوثقة شنيع وحقيقي عىل سـيادتنا الوطنية وعىل احلقوق القانونية املكتسـب
دوليا خبصوص أقالمينا اجلنوبية، وعىل لك أعراف احرتام عالقات اجلوار 

  .وعدم التدخل يف شؤون الغري ا3اخلية
وإننا نؤكد §ملناسـبة ما سـبق أن kدينا به، وما سـبق أن رصحنا به يف 
مناسـبات متعددة بأن مسارات بkø التمنوية الكربى اليت حولت املغرب، 

شارة إىل ذ�، إىل ورش كبري ورائد يف املنطقة، شامال وكام سـبقت اإل

وجنو§، رشقا وغر§، بفضل السـياسة الرشـيدة لصاحب اجلال[ املï محمد 
السادس حفظه هللا، وبأن تï املاكسب احملققة يف تï ا5االت ومعها 
جماالت احلرية وحقوق اإلنسان وا3ميقراطية احلقة وحاكمة املؤسسات، قد 

اليوم مصدر قلق وإزعاج حقيقي ألعدائنا، سواء الظاهر مهنم أو أصبحت 
  .اخلفي

كام نؤكد أن حزم بالدk وتالمح فئاهتا ا5متعية، السـياسـية مهنا واحلقوقية 
واإلعالمية والنقابية، حول قضية وحدتنا الرتابية وراء قائد األمة، صاحب 

هتا لنفث مسو6ا اجلال[ حفظه هللا، قد أخرجت األفعى من حجرها وحماول
املاكرة واحلقد واخلديعة و�سـتغالل الوحق لقضا¯k السـيادية من أجل رحب 
معركة انتخابية إسـبانية عىل حساب �رخي أمة، كتب بدماء شهداهئا 

  .األبرار
  السـيد الرئيس،

  زمياليت، زماليئ،
قد يعتقد البعض أننا اليوم نكرر أنفسـنا ونكرر ذاتنا أو نسـتعمل نفس 

رات أو جنرت من وراء نفس الVمن وهو اعتقاد فيه الكثري من اخلطأ العبا
والتجين، ألن الثوابت ثوابت أمة، ال ميكن أن تتغري 5رد نزوة عابرة أو 
قرار جائر أو رغبة يف المتيزي، إننا اليوم نؤكد وجنزم بأننا يف موا�ة خمطط 

رب صادر عن اسـتعامري �مني منظم، تظهر خيوطه شيئا فشيئا وخمطط أك
مرتزقة، يقتاتون من موائد أسـيادمه وعن طموح دو[ مبنية عىل الفكر 
ا3يكتاتوري والعسكري واملرهون §لقوة، وخمطط تبدو فيه مالمح تطرف 
الميني الرادياكيل �سـباين من خالل احلزب الشعيب ومن يسامهون يف 

وكذ�  متويX ودمع تو�اته بقوت شعوهبم بذل معاجلة مآيس شعوهبم،
التخيل عن منطق التفرقة بني شعوب املغرب العريب ورعاية اإلرهاب بلك 

  .أصنافه وأنواعه
إننا اليوم، أقول وأكرر، نقول بوضوح مرة أخرى لبعض ساسة إسـبانيا 
وحلاكم اجلزائر §لتحديد وصنيعهتم البوليساريو، إنمك تعرفون جيدا قبل غريمك 

ابن ز¯د، إىل عبد الكرمي أن املغرب ورجاالت املغرب من طارق 
اخلطايب، إىل الشهيد عالل بنعبد هللا، وحامن الفطوايك، وغريمه كثري من 
نساء ورجاالت هذا الوطن، ممن ال يتسع املقام ¶كرمه، قد معلوا عىل رحب 
املعارك، اليت اكنت دامئا حامسة من أجل المتسك الوطن بثوابته و§لعرش 

  . واجلالس عليه
ك الساسة أن بالدk اليت اسرتجعت لك أقالميها كام يعرف أولئ

املسـتعمرة من إسـبانيا §لوسائل املرشوعة، سـتواصل نفس املسار بنفس 
الروح ونفس العزمية من أجل وضع حد لالسـتعامر البغيض والغامش عىل 
مدينيت سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية، مع طرح ملف األجزاء املغتصبة من 

  .حصرائنا الرشقية
سـيد الرئيس، الشك أن أولئك ا¶ين يسـهتدفون وطننا مبطالب ال 

غريبة اليوم، تصل حد التلوحي بفرض امحلاية بأشاكل جديدة، يدركون قبل 
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غريمه كذ� أننا شعب مسلح §إلميان و§لوحدة و§لتوحيد وبعزمية قوية من 
  .وراء ملكه

ت عنه وإننا §ملناسـبة، نعلن للجميع أننا سـنعمل عىل إ�رة املسكو 
خبصوص ملفات �نهتااكت اجلسـمية حلقوق اإلنسان، اليت ارتكهبا 
�سـتعامر اإلسـباين، سواء يف حق أبنائنا يف الريف ا5اهدة أو يف حصرائنا 
املناض¹، وأيضا ضد أبنائنا يف سبتة ومليلية، ومواطنينا كذ� ا¶ين 

من طرف تعرضوا غري ما مرة ملعامالت عنرصية، وصلت حد القتل العمد 
عنارص من األمن اإلسـباين، وهو ما ينبغي التعامل معه كذ� برصامة 
خبصوص �عتداء عىل حقوق املغاربة املطرودين من اجلزائر و�عتداءات 

  .املتكررة للجيش اجلزائري عىل مواطنينا وترابنا §ملناطق احلدودية الرشقية
  السـيد الرئيس،

  زماليئ، زمياليت،
أن ندين مجيعا هذه املامرسات �سـتعامرية املقيتة  إذا اكن من البدهيـي

ضد بالدk، فإننا يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية، عىل غرار §يق 
املكوkت السـياسـية، ندعو احلكومة وفعاليات ا5متع املدين ومجيع الهيئات 
احلزبية والفعاليات احلقوقية واإلعالمية إىل بناء خطة معل اسـتعجالية 
ملوا�ة هذه ا�ططات �سـتعامرية العدائية، وأوىل هذه اإلجراءات إقرار 
مبدأ املعام¹ §ملثل من خالل حامية حدودk من دخول أولئك املندسني 
اإلسـبان لزعزعة اسـتقرار الوطن وا�تفني يف صور إما إعالميني أو فاعلني 

ومليلية واجلزر حقوقيني، واملطالبة رمسيا بوضع حد الحتالل مدينيت سبتة 
التابعة لها، حتت إرشاف أممي §عتبارها مناطق حمت¹ ضدا عن التارخي وعن 

  .اجلغرافيا
وا3عوة كذ� لتشكيل جلنة حتقيق دولية فà يعاين منه أبناؤk يف هذه 
املناطق احملت¹ وكذ� احملتجزين يف تندوف، وهذه يه املناسـبة اليت ينبغي 

§لنسـبة لهاته الفئة من أبنائنا من أقالمينا العزيزة أن ندق فهيا kقوس اخلطر 
علينا اجلنوبية، وإطالق مح¹ دولية 3مع مطالب أبنائنا من املطرودين 
كذ� من اجلزائر السـتعادة حقوقهم الاكم¹، ويف مقدمهتا احلقوق األرسية 
اليت عانت من تشـتيت عائالت باكملها ومنع التواصل بني أفرادها ضدا عن 

، ضدا عن األخالق، ضدا عن الرشيعة اإلسالمية السمحة اليت تكرم القمي
  .األرسة وتطالب §لعمل §لرأفة والرمحة

وختاما، السـيد الرئيس، علينا أن نعود حملاسـبة ا¶ات، لنعود حملاسـبة 
ا¶ات مجيعا ولنقول عىل لك من تبث تورطه يف سيناريو خممي العيون، 

ا هذا املسلسل اجلهمني ضد وحدتنا ا¶ي اكن الرشارة اليت انطلق مهن
الرتابية املقدسة، أن يتحمل مسؤولياته التارخيية فà تعيشه قضيتنا الوطنية 
اليوم من آ�ر سلبية، أعطت الفرصة ألعداء وحدتنا الرتابية السـتغاللها مع 
األسف ببشاعة وتسويقها بطريقة �منية، فهيا التجين عىل إعالمنا الوطين 

واسـتغالل ولو كذ� بعض الصور من طرف اإلعالم  وعىل احلقائق
اإلسـباين لتسويقها عرب العامل لتشويه مسعة املغرب اليت يه بعيدة لك البعد 

عام ينسب إلهيا وما أريد أن يلصق هبا من طرف أولئك اخلصوم، ا¶ين 
أ§نوا مرة أخرى عن احلقد ا3فني عرب العصور لهذا الشعب املسمل، املاكحف، 

ل بلك قمي وبلك ما تفرضه اآلن األعراف ا3ولية من تعامل يفيض املتعام
  . إىل التسامح وإىل التاكفل

كام ندعو ا5لس املوقر إىل اليقظة واحلذر الختاذ اخلطوات والقرارات 
الالزمة اليت تقتضهيا املرح¹ محلاية حقوقنا السـياسـية، اليت ينبغي أن نعمل 
عىل تتبعها مكمثلني لألمة وللشعب املغريب، دقيقة دقيقة، وال أقول ساعة 

النقاش ولالطالع  ساعة، مع العمل عىل اجöع اللجنة ا�تصة للتوسع يف
  . عىل املزيد من املعطيات الرضورية اليت تتوفر علهيا احلكومة

  .وشكرا

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيد الرئيس محمد األنصاري، اللكمة اآلن للفريق احلريك، 

عفوا اللكمة لفريق التجمع .. مع األسف أk اقرأ.. األسـتاذ السعداوي
  .ضلا3سـتوري املوحد، األسـتاذ الرايض، تف

        ::::املستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايضاملستشار السـيد إدريس الرايض
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد وزير ا3و[ احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

السـيد الرئيس، مبجرد تلقينا خرب إصدار الربملان اإلسـباين مللمتس ميس 
§لوحدة الرتابية للبالد، دعوk يف فريق التجمع ا3سـتوري املوحد إىل عقد 

  . هذه اجللسة الطارئة لتكون تعبريا عىل وحدة الصف الوطين
مفن الصعب الVم خالل هذه اجللسة الطارئة للمجلس املوقر، نظرا 

ور §حلرية ا¶ي ينتابنا وحنن نتابع بقلق كبري ما بدأ يصدر عن أصدقائنا للشع
التقليديني من مواقف ومصادرات غري kبعة من تقيص دقيق للواقع 

  . واألحداث املؤسفة اليت عرفهتا مدينة العيون
مل نكن أيضا نتوقع مكغاربة، وحنن ا3و[ اليت شلكت عرب التارخي البوابة 

يف اجتاه إفريقيا والعامل العريب، أن خيضع الربملان األورويب الكربى ألورو§ 
لøعا¯ت املغرضة خلصوم وحدتنا الرتابية ليصدر ملمتس أبسط ما يقال عنه 
أنه جائر وظامل يف حق املغرب، مل نكن أيضا نتوقع أن تتجند التيارات 

، خيدم املعادية للبالد إلقناع أعضاء الربملان اإلسـباين للتصويت عىل ملمتس
مصلحة �نفصال، وجيعل من اإلرهايب حضية، ومن الضحية جالد، فال 
غرو أن نعرب حنن املغاربة عن دهشتنا أمام هذا العمل املمهنج ضد مصلحة 

  . البø يف هذا التوقيت §¶ات
  السـيد الرئيس، 

موقعهيام، األول كبوابة لإلحتاد  إن إسـبانيا، كام املغرب، يعي لك مهنام أن
ويب، واآلخر كبوابة إلفريقيا، جيعل مهنام ومن عالقهتام وتعاوهنام حمددا األور
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 øين، إسـبانيا كذ� أكرث بøأساسـيا يف أمن واسـتقرار وازدهار قارتني ال ب
يستشعر ا�اطر القصوى املتص¹ بنشاط الشـباكت اإلجرامية العام¹ يف 

ة ما بني هذه جمال الهتريب وا�درات وهتريب البرش، والعالقة املؤكد
  . الشـباكت والتنظàت اإلرهابية اليت هتدد األمن اإلقلميي

وإسـبانيا كذ� واعية أيضا حبجم ا5هود ا¶ي يبذ� املغرب يف ماكحفة 
هذه الظواهر، تكريسا الخنراطه يف حميطه املتوسطي، ووعيا منه برضورة 

  . احملافظة عىل �سـتقرار يف املنطقة
بصفهتا مسـتعمرا سابقا لألقالمي اجلنوبية  من �ة أخرى، إسـبانيا

للمملكة تعي أكرث مكن غريها التفاصيل احلقيقية للزناع املفتعل حول الوحدة 
الرتابية للمملكة، ولها اليقني أن املغرب ا¶ي يشلك الضحية يف هذا الزناع 
ظل دامئا حيافظ عىل هنج مزتن �رخييا يف تدبري عالقاته املتينة معها ويف 

  . امل مع ملف الصحراء املغربيةالتع
واملغرب اليوم، كام إسـبانيا §ألمس، اكن حضية أعامل للرتهيب 
والتقتيل، مورست يف حق مواطنيه من 3ن تنظمي الغدر واهلمجية واملواقع 

  . املأجورة واملواقف املنغلقة واملتحزية واملتحجرة، تنظمي البوليساريو اإلرهايب
مسه مؤسساته الرمسية ا�ول لها ذ�، يضبط إن إسـبانيا كبø، تنطق §

جيدا أطراف املعاد[ ويزن §لتأكيد الكفتني يف املزيان، ذ� املزيان ا¶ي يف 
طرفيه من �ة التعاون والتشارك اإلسرتاتيجي الشامل مع املغرب القوي 
بوحدة ترابه وبنعمة أمنه وديناميته ا3ميقراطية واحلقوقية احلداثية، ومن �ة 

رى حماو[ زعزعة أمنه واسـتقراره والطعن يف قضا¯ه املصريية، مع أنه لن أخ
يسمح بأي يشء من ذ�، مفن شأن ذ� أن حيدث تداعيات خطرية لن 
تبق إسـبانيا وشعهبا، ا¶ي نكن � لك األخوة و�حرتام، يف منأى عهنا، 

، عالقاتنا البد أن تتوطد أكرث فأكرث، وأحسب أنه ال خيار لنا سوى ذ�
  .إهنا حمتية اجلوار وحمتية املصاحل اإلسرتاتيجية املشرتكة

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة والسـيدات املستشارون،
أما اآلن وبعدما قيل، فنحن مع املساحات اخلفية واملظلمة، لن نكون 
جبناء يف املوا�ة، ولن نتسرت يف ذ� ببساطة، ألننا ال حنمل قضية 

وال خنوض معركة §لواك[، إمنا حنمل قضية مرشوعة ألمة بأمكلها، مأجورة 
قضية نعتربها قضية موت أو حياة، ألن كرامة املواطن من كرامتنا ووجوده 

  .من تضحياتنا اليت نعزت هبا
  . أظن، السـيد الرئيس، أن الرسا[ قد وصلت

وحيث أننا تلقينا كبø يف األ¯م القلي¹ األخرية رسائل يف �جتاه 
املعاكس من رئاسة احلكومة ومن اخلارجية �سـبانية، ويه رسائل كيفام اكن 
احلال مدعاة للتفاؤل، وترتمج احلمكة يف التعامل مع األزمات، فإننا اندهشـنا 

وحنن مل نندهش  أمام امللمتس الصادر §إلجامع عن الربملان اإلسـباين،
ملضمون امللمتس أو طبيعته، بقدر ما اندهشـنا لإلجامع ا¶ي حصل حو�، 

مما دفعنا إىل التساؤل عن جحم املؤامرة املو�ة ضد املغرب وضد وحدته 
الرتابية، مؤامرة قد تسـهتدف ا3ينامية �قتصادية لبالدk وكفاءهتا عىل 

ضد المنوذج املغريب كمنوذج يف  �نفتاح والبناء ا3ميقراطي، مبعىن مؤامرة
إفريقيا والعامل العريب لøميقراطية و�نفتاح واملصاحلة مع املايض ومنوذج أيضا 

  .حلقوق اإلنسان
إن ما وقع §لعيون، إخواين احملرتمون، أعطى صورة واحضة عىل مغرب 
دميقراطي وحضاري، أىب إال أن يعاجل التوترات واملشالك بعيدا عن لغة 

  .لك هذا جعل املغرب اآلن حضية لهذا �ختيار. والرصاصالسالح 
إن أحداث العيون شاهدة عىل اإلرهاب ا¶ي مارسه املنحرفون، 
املدفوعون من اجلزائر والبوليساريو بقتل األبر¯ء وذحب وتقتيل األشخاص 
وترهيب املواطن وختريب املنشآت العمومية واخلاصة والسـيارات 

  .واملمتلاكت
هل يقبل الربملان اإلسـباين وقوع أحداث مماث¹ بإقلمي : روحالسؤال املط

الباسك هتدد أمن واسـتقرار املواطنني اإلسـبان؟ هاذ السؤال يطرحوه عىل 
  . أنفسهم

هل سـيكون موقف الربملان اإلسـباين مماثال لنص امللمتس أم سـيكون 
  هناك كيل مبكيالني؟

ميارس وصايته أيريد الربملان اإلسـباين الضغط عىل املغرب كأنه 
�سـتعامرية عىل الرتاب املغريب وثرواته البحرية، أقول ثرواته البحرية، 

  .مسـتغال موقعه يف �حتاد األوريب؟ هاذ اليش اليل خص يعرفه املغاربة
  أيريد كذ� حتصني احتال� لسبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية املغربية؟

 عريقة يف التارخي، لها جيب أن يعمل الربملان اإلسـباين أن املغرب دو[
سـيادهتا وغري مسـتعدة للتنازل عن أي شرب من أراضهيا، 6ام لكفها ذ� من 

  .تضحيات
جيب عىل الربملان اإلسـباين كذ� أن يدرك متام اإلدراك أن املغرب يف 
الصحراء وأن الصحراء يف املغرب، وال ميكن لهذا الواقع أن يتغري 5رد 

  .بيات السـياسـية اإلسـبانيةنزوات انتخابية لبعض اللو 
جيب عىل الربملان اإلسـباين كذ� أن يبحث عىل خمرج  لألزمة 
�قتصادية ا3اخلية اليت تعرفها إسـبانيا، بعيدا عن املزايدات السـياسـية 

  .اليت جيعل املغرب ومصاحل املغرب إطارا لتفريغ تï األزمة
قد تسامح كثريا جيب عىل الربملان اإلسـباين كذ� أن يعمل أن املغرب 

مع إسـبانيا يف قضا¯ اجلرامئ اليت ارتكبت ضد اإلنسانية بشامل املغرب 
  .وجنوبه من طرف اجليش اإلسـباين �سـتعامري

جيب عىل الربملان اإلسـباين أن يقتنع بأن عهد �سـتعامر قد وىل، 
وعىل إسـبانيا أن ختضع ملنطق التارخي وأن تنسحب من سبتة ومليلية 

  .احملتلتني
إننا إذ نعرب عن امتعاضنا وجشبنا ملواقف النخبة السـياسـية والربملان، و

جيب عىل الربملان اإلسـباين أن يدرك أن لك املغاربة §لشامل واجلنوب، من 
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طنجة إىل الكويرة، صف واحد وراء جال[ املï محمد السادس نرصه هللا 
راضيه وأيده للتصدي للك احملاوالت اليائسة للنيل من سـيادته عىل أ

  .ومياهه اإلقلميية
وجيب عىل الربملان اإلسـباين أن يعرف أن الربملان املغريب مارس واجبه 
واختصاصاته السـيادية، وشلك أيضا جملس النواب املغريب جلنة لتقيص 

  .احلقائق، ومل ينتظر أن ميىل عليه ذ� من اخلارج
  السادة احلضور الكرمي،

، إذ نسـتحرض يف هذه املناسـبة إننا يف فريق التجمع ا3سـتوري املوحد
املالمح التارخيية للشعب املغريب ووحدة صفه لكام تعلق األمر §لهوية 

، فإننا نمثن مواقف لك "هللا الوطن املï"والسـيادة واملقدسات الوطنية 
الهيئات السـياسـية والنقابية وهيئات ا5متع املدين واإلعالم من اليسار 

بلك مسؤولية عن اختالفاهتا وجعلت والوسط والميني، اليت تزنهت 
  . مصلحة الوطن يه العليا

وإننا إذ نعرب عن امتعاضنا وجشبنا ملواقف النخبة السـياسـية والربملان 
  :اإلسـبانيني من قضية وحدة املغرب، فإننا ندعو احلكومة إىل

أوال، مراجعة العالقات مع اجلارة إسـبانيا مبا جيعل مصلحة املغرب فوق 
  لك اعتبار؛
نيا، وضع ملف سبتة ومليلية واجلزائر 3ى اللجنة الرابعة للجمعية �

  العامة لألمم املتحدة؛
�لثا، تشكيل جلان لالسـöع لضحا¯ وذوي القتىل واملفقودين جراء 
اجلرامئ ضد اإلنسانية اليت مارسها اجليش �سـتعامري اإلسـباين ضد 

  املواطنني املغاربة يف شامل وجنوب املغرب؛
ندعو لك القوى احلية واألحزاب السـياسـية واملنظامت والهيئات  رابعا،

النقابة واملدنية إىل اليقظة ووحدة الصف والتصدي للك املؤامرات اليت 
  حتاك ضد املغرب؛ 

وندعو احلكومة إىل وضع نظام التأشرية عىل دخول اإلسـبان إىل املغرب 
  يف إطار املعام¹ §ملثل؛ 

بيان اخلتايم لهذه اجللسة للمطالب اليت ندعو الرئاسة إىل تضمني ال 
  . طالبنا هبا

وال يسعنا القول يف اخلتام أنه 6ام اكن و6ام وقع، و6ام حيكت من 
مؤامرات، فإن املغرب دو[ عريقة يف التارخي، دو[ موحدة بتنوعها، وقوية 
بتعدديهتا ودميقراطيهتا وانفتاpا، وإن الشعب املغريب أ§ن عرب التارخي عن 

  .التحامه مبلكيته
  . عاش الوطن، عاش املï، عاش الشعب املغريب

  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

    

    

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا األسـتاذ الرايض، اللكمة اآلن للمستشار احملرتم السـيد عبد 

  .امحليد السعداوي §مس الفريق احلريك، فليتفضل

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني ،بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيد وزير ا3و[ احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  أهيا احلضور الكرمي،
نعود مرة أخرى §مس الفريق احلريك لنعتيل هذا املنرب يف ظرفية دقيقة 
تواجه فهيا بالدk مح¹ سـياسوية مغرضة ومفربكة من 3ن أطراف سـياسـية 
وإعالمية بإسـبانيا وبتدبري من حاكم اجلزائر وفق خمطط حمبوك، يسـهتدف 

الرتابية  فاشال اإلساءة إىل احلقوق املرشوعة للمملكة املغربية يف وحدهتا
الراخسة §لتارخي والطبيعة والقانون وبر§ط البيعة املقدس بني العرش 

  . والشعب من طنجة إىل الكويرة
خمطط بدأت فصو� بتسخري رشذمة من اخلونة §فتعال زوابع مغلفة 
بلبوس حقويق مزيف، حتت مسميات خمتلفة، تالها إرسال قوافل بلبوس 

اإلسـبان واملتوافدين يف أجندة زمنية عىل  احلقوقيني والصحفيني املزيفني من
أقالمينا اجلنوبية، حاملني غال انفصاليا، تفوح منه راحئة الغاز اجلزائري 

  . وإكراميات حاكم اجلزائر واحلزب الشعيب اإلسـباين
ولتكمتل حلقات ا�طط السـياسوي املنسوج يف دهالزي ا�ابرات 

بانية لتحريف احلركة �حتجاجية اجلزائرية، يمت جتنيد اآل[ ا3عائية اإلسـ 
مبدينة العيون عن سـياقها �جöعي بعد تسخري ميلشـيات إجرامية قتلت 
أفراد من القوات العمومية اليت تدخلت بشلك سلمي لتفكيك خممي أكدمي 
إزيك، هذا ا�مي ا¶ي حولته رشذمة من املرتزقة القادمني من اجلزائر إىل 

مت بهنب املمتلاكت العامة واخلاصة بقلب وكر لالحتجاز واإلرهاب، وقا
مدينة العيون يف سلوك إرهايب ومهجي، ال ميت بص¹ إىل أبناء الصحراء 
املغربية األفداد ا�لصني لوطهنم، سلوك ال جند مثيال � إال يف مذاحب النظام 

  . اجلزائري وفيالق القاعدة جبنوب الصحراء و3ى عصا§ت البوليساريو
دت أبواق احلزب الشعيب اإلسـباين للتغطية عن جرامئ وحبقد دفني جتن

هذا التحالف اإلرهايب واإلجرايم لزتييف احلقائق واصطناع األاكذيب ونرش 
األ§طيل والزنوع املصلحي �نتخابوي، حبثا عن جثث ومهية مل جتدها إال 

  . يف حضا¯ غزة وسـيدي مومن
الربملان  ويه مؤامرة انطوت معها لألسف بشلك غري مفهوم عىل

األورويب ونظريه اإلسـباين بإصدارهام لتوصيات جمحفة ودامعة خلصوم 
املغرب بشلك مترسع ودومنا سـند أو دليل وبدون مراعاة احلقائق واحلجج 

  . ا3امغة اليت قد6ا املغرب والكفي¹ بدحض رواية اخلصوم املفربكة
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  السـيد الرئيس احملرتم، 
 ال يربره أي منطق، وال ميكن أن إن ما أقدم عليه الربملان اإلسـباين

يدرج إال يف إطار اخلرق السافر لسـيادة املغرب كبø عضو يف األمم 
املتحدة، وال ميكن أن يصنف إال مضن التدخل غري املقبول يف الشؤون 
ا3اخلية للمملكة املغربية ذات سـيادة عىل اكمل أراضهيا وحدودها احلقة، 

ين يسري، بتارخي مرشف وحضارة معيقة بø عريق يعرف من أين أىت وإىل أ
اجلذور، جتعX أكرب من أن يتلقى دروسا من حزب عشعشت فيه بذور 
ا3كتاتورية والزنوع �سـتعامري، ومن نظام جمث عىل أنفاس شعبه الشقيق 
وحول نفطه بقرة حلوب لزرع املاكئد وا3سائس ومعاكسة اجلريان يف حتدي 

  . سافر للك املواثيق ا3ولية
ن هذا املنرب، نود التأكيد لهؤالء وألولئك أن املغرب ا¶ي خرب احملن وم

وعاش وسـيظل منارة لألمن و�سـتقرار والوحدة يف هذه املنطقة من 
العامل، لن تزعزعه مؤامرات وماكئد اخلصوم واملرتبصني حبقوقه ومصاحله، 

تنكرس  وأن إجامعه الوطين املتني وجهبته ا3اخلية املöسكة يه خصرة صلبة
علهيا، كدامئ العهد، لك املناورات، ولن حترك فيه ساكنا توصيات مدجبة 

  . خبلفيات اسـتعامرية، كام نعتقد أهنا ولت إىل غري رجعة
غري أن جزء من الطبقة السـياسـية واإلعالمية اإلسـبانية أبت إال أن 

من قاموسها يف سعي لتحقيق أطامع دنيئة ضدا عىل املصاحل واحلقوق  متتح
  . الرشعية لبø عظمي من جحم املغرب

إن املغرب بø املؤسسات، بø لøميقراطية : فلربملانيني اإلسـبان نقول
العريقة، بø حلقوق اإلنسان واحلر¯ت، ولن يقبل بأي جحر أو وصاية من 

أية دميقراطية تتحدثون وأنمت تصطفون أي اكن، وهلم أيضا نقول أن عن 
بدون وجه حق إىل جانب رشذمة من �نفصاليني يف نزاع أنمت تعلمون أنه 
انهتـى مبوجب اتفاقية مدريد واسرتجاع املغرب لصحرائه، وتدركون أن هذا 
الزناع املفتعل من طرف حاكم اجلزائر مطروح عىل األمم املتحدة، ومع ذ� 

ا3ولية ومنارصة األطروحة �نفصالية، يف  ترصون عىل خرق الرشعية
وقت توا�ون فيه ثقافة �نفصال §لنار واحلديد يف بøمك، فهل هو حالل 

  عليمك وحرام علينا؟
إننا ندرك أن ما حيرك األطراف السـياسـية املعادية للمغرب يف بøمك 
اجلار هو اإلرصار عىل تفادي النبش يف ملف سبتة ومليلية و§يق اجلزر 
احملت¹، ولكن ههيات فلن نفرط يف شرب من أراضينا يف الشامل كام يف 
اجلنوب، وحنن البø الوحيد ا¶ي kل اسـتقال� عىل مراحل، ولتتأكدوا أن 
ثغورk اليت حتتلوهنا مصريها اليوم أو غدا أن تعود إىل وطهنا األم، وأن 

لشعب املغريب اسـتعامرها إىل زوال، فروح املسرية اخلرضاء أبدية ومالمح ا
وعرشه ا5يد متواص¹ وأوراشـنا التمنوية الكربى يف الشامل واجلنوب لن 

  . تتوقف
وحنن ندرك أن هذه الطفرة التمنوية الكربى يف سواحل الشامل كام يف 
أقىص اجلنوب يه اليت تزعزع لوبياتمك، كام تقض مضاجع جارk الرشيق 

ووحدته، وبدل رد التحية  ا¶ي تنكر لتضحيات املغاربة من أجل اسـتقال�
بأحسن مهنا أىب بدوره إال أن يواصل الصيد يف املاء العكر والنفخ يف رماد 

 . �نفصال املقيت
لكن إن أخالق املغرب وعلو كعبه، حقوقيا ومؤسساتيا ومسعته كرشيك 
اسرتاجتي يف العامل واحرتامه ا3امئ للمواثيق واألعراف ا3ولية، جعلته دامئا 

احرتام وحدة ا3ول، kئيا بنفسه عن اخلوض يف الشؤون  حريصا عىل
ا3اخلية لøول والشعوب، مفاذا سـيكون رد فعل الربملان اإلسـباين وحاكم 
اجلزائر لو تعاملنا معهم §ملثل، علام أهنم حيفالن بقنابل انفصالية موقوتة 
ومتقدة ومبشالك سـياسـية قاب¹ لالشـتعال؟ ولكن حنن أكرب من هذا 

  . الطائش ا¶ي يلعب §لنار كام مه يفعلونالسلوك 
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السادة املستشارين احملرتمني، 
إن حمط اسـتغرابنا لهذه التوصيات املدبرة من طرف الربملان اإلسـباين 
هو بناؤها عىل أسس واهية، إذ بذل أن يدينوا املامرسات اإلجرامية اليت 

لتعازي لشهداء الواجب الوطين، تعرضت لها مدينة العيون ويقدموا ا
يرصون ظلام وعدواk عىل جماراة مزامع �نفصاليني، وبذل إدانة �حتجاج 
يف تيندوف واجلرامئ املتواص¹ يف هذه ا�àت ضد الصحراويني املغاربة 
احملارصين، يزايدون عىل بالدk يف ملف حقوق اإلنسان، ويه منوذج 

  . و�و¯ ودولياومنارة يف هذا ا5ال إقلمييا 
وبذل إدانة اجلرمية العابرة من الرتاب اجلزائري، تنسج لها ا3عاية 
اإلسـبانية لباس الضحية، ملاذا سكمت أهيا الربملانيون اإلسـبان عن مصري 
املناضل الصحراوي مصطفى سلمى و3 مولود، وهو ا�تطف أمام مرأى 

اإلنسان ومن حقه العامل، وهو الزال حىت اليوم حمروما من أبسط حقوق 
يف العودة إىل عائلته وممارسة حريته يف التعبري، هذه احلقوق اليت ال جتد لها 

  ماكk يف خمàت تندوف؟ 
وبدل أن يتجند الربملان اإلسـباين للضغط عىل النظام اجلزائري ا¶ي 
ميرغ وجه حقوق اإلنسان يف الرتاب وحيارص هو وصنيعته البوليساريو 

§لنار واحلديد، يدجب هذا الربملان توصيات عن حصار  الصحراويني بتندوف
متومه ألقالمينا اجلنوبية اليت تركها �سـتعامر اإلسـباين أرضا خلع وحولهتا 

  .سواعد املغاربة أمجعني قطبا تمنو¯ منقطع النظري
إن التوصيات اليت كنا ننتظرها من الربملان اإلسـباين يه اإلشادة 

يف جمال التعاون املشرتك، سواء يف جمال حماربة مبواقف املغرب ومبجهوداته 
الهجرة الرسية وماكحفة اجلرمية العابرة للحدود وماكحفة ا�درات ويف جمال 
التعاون �قتصادي وتبادل �ستäرات، توصيات يدعو من خاللها حاكم 
اجلزائر إىل الكف عن معاكسة حقوق املغرب بدل �نصياع حلسا§ت 

، تضع العالقات التارخيية واإلسرتاتيجية املمتزية بني اململكة انتخابوية ظرفية
  .املغربية واململكة اإلسـبانية وبني شعيب البøين اجلارين عىل احملك
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رسالتنا إىل زمالئنا اإلسـبان يف هذا اإلطار أننا ملزتمون برشاكتنا 
 وعازمون عىل تعزيز التعاون اإلسرتاتيجي معمك ملصاحل البøين املشرتكة،

ولكن لن نقبل أبدا أن يكون ذ� عىل حساب سـيادتنا وحقوقنا، ولن 
نقبل أن ميارس علينا أي ضغط من أية �ة اكنت، فكام لن نفرط يف شرب 
من أراضينا، فإننا لن حنيد عن حقوق ومصاحل بkø، ولن نفرط يف ثرواهتا 

لرشق، اليت يه مï مجليع املغاربة يف الشامل كام اجلنوب، يف الغرب كام ا
فنحن ندرك أن الوازع املصلحي لبعض اللوبيات يف إسـبانيا هو ا¶ي مييل 
املواقف العدائية للحزب الشعيب اإلسـباين وأبواقه اإلعالمية جتاه املغرب، 
خاصة وحنن مقبلون بعد شهور قلي¹ عىل جتديد اتفاقية الصيد البحري، 

ما أردمت إال وعليه نؤكد للك هؤالء أن البحر حبرk ولن يتحقق لمك 
  .برشوطنا، فنحن أحصاب الرثوة واألرض والسـيادة والقرار

  السـيد الرئيس احملرتم،
بناءا عىل ما سـبق، نقرتح اختاذ مبادرة عاج¹ من خالل تشكيل وفد 
عن جملسـنا املوقر، يضم خمتلف مكوkت ا5لس قصد ز¯رة الربملان 

لقرارات املنافية اإلسـباين بغية الوقوف عىل حيثيات هذه التوصيات وا
للمواثيق واألعراف وا5انبة للصواب وقصد كشف التداعيات اخلطرية ملا 
أقدمت عليه مؤسسة ترشيعية، يفرتض فهيا التأين واحلمكة والتبرص قبل 

  .اختاذ املواقف املترسعة
كام نقرتح وضع برkمج معل لتعزيز العمل ا3بلومايس ملؤسستنا 

املسـتو¯ت من خالل تفعيل وتطوير معل مجموعة الترشيعية يف خمتلف 
الصداقة والتعاون واعöد إسرتاتيجية دبلوماسـية استباقية ومقدامة بدل 

  .�كتفاء بسـياسة رد الفعل
نقرتح أيضا دعوة اإلحتاد الربملاين العريب واجلامعة العربية ورابطة جمالس 

 إىل التعبري عن مواقفهام الشـيوخ و ا5الس املامث¹ واإلحتاد ا3ويل الربملاين
جراء هذا التدخل السافر يف الشؤون ا3اخلية و�سـهتداف املشني 
لسـيادة وحدة املغرب، العضو النشـيط هبذه املنظامت، من طرف الربملان 

  .اإلسـباين
وهبذه املناسـبة كذ�، ندعو الشعب املغريب إىل املزيد من التعبئة اليت 

طات واملعارك اليت خاضهتا بالدk عىل مر أ§ن علهيا دامئا يف خمتلف احمل
�رخيها املرشق، اكن آخرها تلمك املسرية املليونية اليت نظمت §3ار البيضاء 

  . نومفرب 28يوم األحد 
كام نؤكد عىل أن خري جواب خلصوم بالدk هو مواص¹ األوراش 

اجلال[ احلقوقية والتمنوية اليت تنجزها بالدk حتت القيادة احلكمية لصاحب 
املï محمد السادس نرصه هللا، واليت مشلت خمتلف ا5االت واجلهات، 
واليت جعلت بالدk يف مصاف ا3ول اليت تواجه األزمة العاملية بشجاعة 
ورؤية إسرتاتيجية، عكس أولئك ا¶ين يصدرون أزماهتم ا3اخلية ويؤجلوهنا 

  .§ختالق مناورات إللهاء شعوهبم عهنا
  السـيد الرئيس،

إننا إذ نؤكد تمثيننا خليار اجلهوية املوسعة، اليت تؤسس لها بالدk، ويف 
طليعهتا مبادرة احلمك ا¶ايت ألقالمينا اجلنوبية، فإننا ندعو إىل الترسيع بتزنيل 
هذا املرشوع عىل أرض الواقع، كحل هنايئ لزناع مفتعل، يعيش عليه 

  . يف بøاهنماخلصوم لتربير جعزمه يف تدبري األزمات املرتامكة 
ولهؤالء نقول إن ركن بkø من جحر وسقفه من حديد، ولن ينال منا 
مكر املاكرين وال حقد احلاقدين، ولكنا جنود هذا الوطن العظمي ا¶ي نعزت 

  . §النöء إليه ونفتخر أن نكون من طينه وترابه
عاش املغرب، عاش املï، عاشت الراية املغربية رفرافة فوق لك شرب 

  . راب هذا الوطن ا5يدمن ت
  .وشكرا عىل حسن اسـöعمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا السـيد املستشار احملرتم األسـتاذ السعداوي، اللكمة اآلن 

  .لألسـتاذة زبيدة بوعياد عن الفريق �شرتايك

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  زمياليت، 
  زماليئ،

يرشفين §مس زمياليت وزماليئ يف الفريق �شرتايك، وحنن جنمتع اليوم 
يف هذه اجللسة اخلاصة 5لس املستشارين، ولكنا معبؤون مكؤسسة 
دسـتورية ومكمثلني لِألمة من أجل موا�ة لك حترش أو مس بثوابت 

ني، جتاوز بالدk أو بوحدتنا الرتابية، مفا صدر عن الربملان اإلسـباين قبل يوم
لك احلدود ا3بلوماسـية والسـياسـية واألخالقية املفروضة بني ا3ول 
ومؤسساهتا ا3سـتورية، بل إنه عرب التوصيتني الصادرتني عن جملسـيه إمنا 
يبني عن تشـنج وعداء جماين للمغرب ومؤسساته وإجنازاته التمنوية 

  . وا3ميقراطية
ىل أهنا أو عىل األقل إن ترصف املؤسسة الترشيعية اإلسـبانية أ§ن ع

جزء كبري مهنا اكنت وراء ما صدر عن الربملان األوريب منذ أ¯م، وا¶ي 
اكن حمط استناكر وتنديد شعيب عارم يف مسرية ماليني املغاربة مبدينة ا3ار 

  .البيضاء
وإننا اليوم يف جملس املستشارين وبتنامغ مطلق مع زمالئنا مبجلس 

مس، إمنا نردد صدى ذ� اإلجامع الشعيب النواب ا¶ين اجمتعوا مساء أ
املتالمح ا¶ي عربت عنه امجلاهري املغربية بلك أطيافها السـياسـية، والنقابية، 
وامجلعوية، ومبختلف رشاحئها امجلعوية، معلنة رفضها للك مس حبرمة الوطن 

  . ومبشاعر املغاربة
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الل لقد عشـنا مراحل من التوتر يف عالقاتنا مع اجلارة اإلسـبانية خ
عقود، وعرفنا حلظات من التشـنج يف هذه العالقة، لكننا اليوم أمام عداء 
ممهنج واسـهتداف مدروس، صادر عن املؤسسة الترشيعية اإلسـبانية، وهو 

  .ما نعتربه جتاوزا للك احلدود املنطقية يف العالقات املؤسساتية بني ا3ول
األحداث  لقد عشـنا مجيعا كيف سعت الصحافة اإلسـبانية إىل اختالق

وتزوير احلقائق وتلفيق الصور واملعطيات، وهو مسـتوى فظيع من التدين 
املهين واألخاليق، استنكره عقالء العامل واسـهتجنوه، و�بعنا قبل ذ� 
حترشات احلزب الشعيب اإلسـباين وعدائه املعلن للمغرب، وجهومه 

لعالقات �نتخابوي عىل املهاجرين املغاربة، وسعيه احلثيث إىل تسممي ا
السـياسـية والشعبية بني البøين وإذاكئه للروح �سـتعامرية والز¯رات 

  . الفرنكوفونية للمدينتني السليبتني سبتة ومليلية
ورأينا كيف أدت محالت العداء ضد بالدk ومصاحلها إىل جتييش بعض 
الفئات اإلسـبانية املترضرة من السـياسة اإلسـبانية مثل فئة الصيادين 

¶ين مت توجهيهم بشلك خمدوم ملوا�ة الصادرات الفالحية اإلسـبان ا
الوطنية يف ابزتاز رخيص للمغرب من أجل جتديد اتفاق الصيد البحري 
§لرشوط اإلسـبانية، وتتبعنا بعض �نزالقات الرمسية اخلطرية يف مراحل 

وسعي احلكومة الميينية اإلسـبانية إىل " خصرة ليىل"سابقة مثل احتالل 
غرب ومدى تعبئته ويقظته اليت ملسـهتا عىل لك املسـتو¯ت اختبار امل

  .الرمسية والشعبية
لكننا اليوم نعيش اسـتفزازا مؤسساتيا، تقوده املؤسسة الترشيعية 
اإلسـبانية مبجلسـهيا بشلك مدروس وبطريقة ال تراعي اعتبارات العالقات 

تحد¯ت ا3بلوماسـية وال سـياسة حسن اجلوار وال اتفاقيات الرشاكة وال ال 
  .األمنية وال املصاحل �قتصادية بني البøين اجلارين

  السـيد الرئيس،
إننا، إذن، أمام حترك مؤسسايت ضد بالدk، حيمكه الهاجس 
�سـتعامري والعقلية املتعالية للميني اإلسـباين، ا¶ي يرى املغرب بعيون 

األحرار املسـتعمر القدمي، ا¶ي اسـتغل خريات املغرب وأ§د اآلالف من 
املغاربة ا¶ين kهضوا الظمل و�سـتعباد، واسـتعملوا يف موا�هتم أخطر 
أنواع أسلحة اإل§دة آنذاك والتنكيل §لنساء واألطفال يف أبشع جرامئ 

  .اإل§دة اإلنسانية
وإننا اليوم، كربملانيني مغاربة، وأمام هذا املنحى ا¶ي اختذه الربملان 

م لننبه زمالئنا الربملانيني اإلسـبان إىل املزنلق اإلسـباين لنقف بإجامع وطين �
اخلطري ا¶ي يتجهون حنوه وخناطب عربه الشعب اإلسـباين الصديق لنوحض 

  :هلم املعطيات الثابتة التالية
أوال، إن املغرب دو[ راخسة يف التارخي عرب قرون من البناء املؤسسايت 

�حتالل الرصني وعرب عقود من الكفاح ضد لك أشاكل الغزو و
و�سـتعامر املقيت ا¶ي قاومه املغاربة وأدوا يف سبيل جالئه الغايل 

  والنفيس يف لك �ات الوطن؛

�نيا، إن الشعب املغريب األيب يرفض لك أشاكل الوصاية واحلجر 
 والتدخل يف شؤونه ا3اخلية حتت أي ذريعة اكنت أو تربير؛

جمندون بإجامع وطين حامس  �لثا، إن املغاربة اليوم، كام اكنوا §ألمس،
من أجل �سـöتة يف ا3فاع عن املقدسات الوطنية وعىل رأسها وحدتنا 
الرتابية، وإننا مسـمترون يف النضال باكفة الوسائل املرشوعة السـتكامل 
  حترير اكمل ترابنا مبا فيه املدينتني العزيزتني سبتة ومليلية واجلزر اجلعفرية؛

املغريب نرفض لك أشاكل الضغط و�بزتاز، رابعا، إننا يف الربملان 
ونعلن أننا نرفض أية مساومة أو مقايضة فà يتعلق بثوابتنا الوطنية 
ووحدتنا الرتابية أو فà يتعلق بتحرير أراضينا وسـيادتنا علهيا وحرية 

  .مواطنينا
خامسا، إننا نتوجه إىل زمالئنا يف الربملان اإلسـباين ا¶ين أصدروا 

ن عن احتقار واسـتعالء عىل األمة املغربية لنقول هلم إننا توصيتني ت:
آسفون للمسـتوى ا¶ي أنزلمت إليه مؤسسـتمك ا3سـتورية الترشيعية 
لترصيف مواقف سـياسوية ضيقة لن تدفع إال إىل املزيد من التشـنج، يف 
الوقت ا¶ي اكن حر¯ بمك أن ترفضوا �نسـياق وراء هذا التيار 

  .ا¶ي يسعى إىل إذاكء العداء بني البøين والشعبني�سـتعامري املتطرف 
فقد كنا نظن أن للربملانيني اإلسـبان األصدقاء أو عىل األقل غالبيهتم ما 
يكفي من احلمكة من أجل صيانة روح اإلخاء والتعاون والتعايش بدل إذاكء 
احلقد والضغينة وتسممي العالقات ا3بلوماسـية، فكيف توا�ون أهيا الزمالء 

إلسـبان حتد¯ت �نفصال يف شامل بالدمك وتسعون إىل إذاكئه بلك ا
الوسائل يف جنوب بالدk؟ وكيف تسعون إىل توحيد قارتمك األوروبية يف 
شامل البحر األبيض املتوسط وتعملون عىل إذاكء التفرقة والترشذم بني 
دول املغرب العريب ويف جنوب البحر األبيض املتوسط؟ وكيف تناهضون 

ذم و�نفصال وا3ويالت القزمية وحتاولون زرعها يف منطقتنا ويف الترش 
  إفريقيا اليت عانت والزالت تعاين من اسـتغاللمك وأطامعمك؟ 

وكيف تدعون أنمك دو[ حقوق اإلنسان وتزمعون أنمك تسعون إىل 
إرساهئا يف بkø، وأنمت املسـتعمرون ا¶ين أ§دوا آالف املواطنني املغاربة 

هبم وال زلمت حتتلون مدننا وتنلكون بشعبنا يف سبتة ومليلية، ا¶ي ونلكوا 
خرج يف مسريات احتجاجية اضطررمت إىل مقع املواطنني ا¶ين خرجوا 

  لالستناكر §لظمل والعنرصية و�سـتعامر؟
وكيف ترفضون دخول الصحافيني ألداء 6ا6م يف سبتة ومليلية وأنمت 

ومتنعوهنم من احلركة والعمل رمغ توفرمه املتبجحون حبرية الرأي والتعبري 
عىل لك الشلكيات القانونية، يف الوقت ا¶ي تدعون فيه أن بعض 
حصافييمك منعوا من دخول أقالمينا اجلنوبية، وأنمت تعلمون ما قاموا به من 

  خروقات وافرتاءات وأاكذيب؟
نا أهيا الزمالء الربملانيون اإلسـبان، إننا ال ننتظر جوابمك عىل أسـئلت 

البدهيية هاته ألننا نعمل حتاملمك وتفطنا إىل أنمك اخرتمت طريق التحجر 
والعدوانية ضد بالدk، وعليه فإننا نتوجه إليمك خبطابنا هذا لعلمك تسـتوعبون 
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أن املغرب دو[ قوية مبؤسساهتا وبشعهبا املوحد واملعبأ وراء ثوابته 
ميقراطية لتعزيز ومقدساته، ولعلمك تفهمون أن املغرب اختار طريق ا3

وحدته وحتقيق ازدهاره وتمنيته اليت انطلقت بوترية جشاعة وممثرة مند هناية 
القرن املايض بفضل النضاالت والتضحيات اليت قام هبا املغاربة وبفضل 

  .التعبئة الوطنية وبفضل القيادة احلكمية لصاحب اجلال[
مع خملفات  ولقد تتبعمت كيف أهنـى املغرب بلك جشاعة ونكران ل�ات

املايض القريب، واسـتطاع بلك حترض ومسؤولية أن يتصاحل مع ماضيه وأن 
ينتبه إىل بناء مسـتقبX ا3ميقراطي احلدايث، وها أنمت ترون كيف أن جارمك 
املغرب يتقدم رمغ حش اإلماكنيات ورمغ عراقيل اخلصوم ورغام عن أطامعمك 

كربى عىل مقربة منمك ويف فتح يف بناء بنياته التحتية ويف تشييد املشاريع ال
  . األوراش الضخمة اليت سـتعطي مالمح جديدة ملغرب الغد

وها أنمت ترون ا3مع الكبري ا¶ي حظي به اقرتاح املغرب الشجاع 
املتعلق §حلمك ا¶ايت يف أقالمينا اجلنوبية، وكيف أن املنتظم ا3ويل وا3ول 

ادا ومسؤوال وقد اكن موقفمك الكربى تعاملت معه §حرتام §عتباره مقرتحا ج
يساير هاذ �جتاه، فكيف تتغلب �نفعاالت الظرفية عىل مسار احلمكة 
والعقل خاصة وأنمك مؤسسة دسـتورية مسؤو[؟ وكيف تنطيل عليمك احليل 

  واألالعيب املكشوفة للمتناورين واملبزتين واملتاجرين بقضا¯k العاد[؟
حكومتمك إىل املزيد من ا3مع ملرتزفة أهيا الزمالء اإلسـبان، لقد دعومت 

البوليساريو، وأنمت تعلمون أن تï املساعدات تتالعب هبا عصا§ت 
الهتريب وا�درات ورمبا بعض املتعاونني مع اإلرهاب ا3ويل ا¶ي عانينا من 

  . ويالته مجيعا يف مغربنا
ودعومت حكومتمك إىل مراجعة العالقات مع املغرب، ويه العالقات 

 سعينا مجيعا حبمكة إىل تعزيزها وتنقيهتا من خمتلف خملفات املايض األلمي اليت
  . وشوائب احلارض املتناقض وإكراهات املصاحل

ودعومت إىل مراقبة احرتام حقوق اإلنسان يف حصرائنا، وأنمت تعلمون 
مدى ال:ء و�زدهار ا¶ي أصبحت عليه منذ حتريرها من اسـتعامرمك لها 

السلمية اليت أهبرت لك العامل، هذا يف الوقت ا¶ي تغضون مبثل املسريات 
فيه الطرف عن �نهتااكت اخلطرية حلقوق اإلنسان يف خمàت تندوف 
و�حتجاز امجلاعي آلالف املواطنني املغاربة يف هذه اخلàت املذ[ للكرامة 

  .اإلنسانية
ولعلمك �بعمت اختطاف وتعذيب السـيد مصطفى سلمى و3 سـيدي 

لود، ا¶ي عاد إىل وطنه وانهبر بتقدم ومناء أقالميه اجلنوبية وجبو احلرية مو 
وا3ميقراطية ليقرر العودة إىل تندوف من أجل ا3فاع بلك اقتناع عن 
مقرتح احلمك ا¶ايت لكن مصريه ظل جمهوال يف معتقالت عصا§ت 

الالجئني البوليساريو وخمابرات اجلزائر إىل أن مسعنا أخريا بتسلميه ملفوضية 
  .بعد شهور من التعذيب

أهيا الزمالء اإلسـبان، بعد توضيح لك هذه املعطيات اليت تبني عن 
ترسعمك عن إصدار توصيتمك املاسة مبشاعرk وعن هتافتمك يف التدخل يف 

شؤوننا وعن احنراف سـياسـتمك اليت تزرع العداء بيننا، وعن انسـياقمك وراء 
تعامر، فإننا نقول لمك يف اخلتام إننا تيارمك املتطرف املتعطش لزمن �سـ 

نرفض دروسمك املغلوطة يف ا3ميقراطية، إننا نرفض توصياتمك املهتافتة 
واملتدخ¹ يف شؤوننا، ونرفض السامح هبا خاصة من طرفمك وأنمت املسـتعمر 

  .املتسلط واجلار املبزت الطامع يف خرياتنا وثرواتنا
خا§تمك اليت نفهم أن التنافس إننا نرفض أن نكون ورقة سـياسـية يف انت

  .احملموم فهيا أعاممك عن مصاحلمك وعن احلمكة املفروضة يف برملان وطين
إننا نرفض �نفصال والترشذم املقيت يف بالدk كام يف بالدمك اليت 

  .نساند فهيا شعبمك الطامح للوحدة
نمت إننا نرفض �سـتعامر بلك أشاك� ألننا عانينا من ويالته ورشوره، وأ

املسـتعمر ا¶ي الزال حيتل مدننا وجزرk اليت لن ندخر �دا يف حتريرها 
  .6ام طال الزمن

إننا نرفض اسـتغاللمك لرثواتنا البحرية واألرضية ولعاملنا املهاجرين 
والتعامل معهم بلك انهتازية، ومه ا¶ين بنوا إسـبانيا وسامهوا يف تمنيهتا، كام 

ع جيوش املهاجرين الراغبني يف دخول أورو§ أننا نرفض اسـتعاملنا كدريك ملن
  .هر§ من اجلوع والقهر ا¶ي تسـببت فيه حكومات اسـتعامرية

  السـيد الرئيس،
  السادة الربملانيني،

إننا يف الفريق �شرتايك، وبناء عىل ما سـبق، نطالب حكومتنا 
§لتحرك العاجل ضد أي تدخل يف سـيادتنا ومؤسساتنا ووحدتنا الرتابية، 
وندعوها إىل أن ترتاجع وبشلك جذري ومشويل يف عالقاتنا غري املتوازنة مع 

ة اجلارة إسـبانيا عىل اكفة املسـتو¯ت األمنية و�قتصادية واملؤسساتي
والثقافية، فلعل حتركنا وحزمنا بفهم جرياننا أننا ال خنضع لالبزتاز، وأن ا3و[ 
املغربية بلك مؤسساهتا وأحزاهبا وجممتعها معبأة لøفاع عن وحدة املغرب 

  . واسـتقال� وازدهاره وسـيادته بقيادة صاحب اجلال[ نرصه هللا
  .وشكرا عىل اإلنصات

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
دة بوعياد، اللكمة اآلن للمستشار احملرتم السـيد شكرا األسـتاذة زبي

  .العريب خربوش رئيس فريق التحالف �شرتايك، فليتفضل

        ::::املستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربواملستشار السـيد العريب خربوشششش
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارين،
 kمس فريق التحالف �شرتايك مبجلس املستشارين، أعرب عن تنديد§
واستناكرk ملوقف الربملان اإلسـباين من قضية وحدتنا الرتابية واصطفافه 
بدون حتفظ جبانب �نفصاليني وحمتضنهيم وتدخX يف شؤون بالدk بشلك 
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حل ال يراعي ال عالقة اجلوار وال سـيادة املغرب وكرامة شعبه وال مصا
  .الشعبني املغريب واإلسـباين

إننا نعرب عن قلقنا الكبري من هذا الهتور ا¶ي أصاب أطيافا واسعة من 
الطبقة السـياسـية يف إسـبانيا ومن اإلرصار عىل خلق حا[ توتر وتسممي 
أجواء العالقات املغربية اإلسـبانية وانسـياق الربملانيني اإلسـبان بشلك أمعى 

ء الوحدة الرتابية الوطنية لبkø ووراء املصاحل وراء أطروحات ومصاحل أعدا
�نتخابية الظرفية عىل حساب املصاحل اإلسرتاتيجية لبøينا احملكوم علهيام 
�رخييا وجغرافيا وحضار¯ ومصلحيا بتوطيد العالقات والتعاون والرشاكة ملا 

  .فيه مصلحة بøينا وشعبينا
هذه األبعاد ليضع املؤسسة وكنا نأمل أن يراعي الربملان اإلسـباين لك 

الربملانية يف خدمة هذا البعد اإلسرتاتيجي يف عالقة إسـبانيا §ملغرب، وليس 
  .خدمة أجندة انتخابية ظرفية ومصاحل حزبية جد ضيقة

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارين،

إننا بø � سـيادة، و� شعب � كرامة، ووطن � حرمة، وال ميكن لنا 
شاكل أن نقبل أبدا هبذا التدخل السافر يف شؤوننا بأي شلك من األ

ا3اخلية واملس بقضية شعب برمته من منطلق احلنني لعهد �سـتعامر 
  . وتومه وصاية انهتـى فرضها §لقوة منذ زمن

أحداث العيون مسأ[ مغربية داخلية وتعاجل داخل السـيادة الوطنية 
يون و§يق مدننا اجلنوبية منذ املغربية، وإسـبانيا مل يعد لها أي عالقة مع الع 

بعد حتريرها من �سـتعامر البغيض، وعىل جرياننا اإلسـبان أن  1975
يسـتوعبوا هذه احلقيقة وأن يتخلصوا بصفة هنائية من الرواسب �سـتعامرية 
وخملفات عهد فرانكو البائد ومن املناورات الصغرية اليت هتدف إىل إدامة 

لتصفية �سـتعامر يف مدينتينا العزيزتني  التوتر يف جنوبنا حىت ال نتفرغ
علينا، املسـتعمرتني يف الشامل سبتة ومليلية، واجلزر اجلعفرية، اليت مضن 

  . آخر بؤر �سـتعامر يف العامل
واكن من املفروض مبدئيا أن تنتبه القوى التقدمية وا3ميقراطية 
ا اإلسـبانية إىل هذا الوضع املشني، وخلق أجواء ورشوط تصفية هذ

�سـتعامر عوض العمل عىل إدامته وا3فاع عن إسـبانيا كبø مسـتعمر، 
  .وهو ما ال يليق لها وما ال يليق هبذا العرص

  السـيد الرئيس،
  السادة املستشارين،

إن ما يفرس هذا الهتور يف التعامل مع بkø وقضيته الوطنية من طرف 
خيي، ا¶ي يعرب جزء هام من الطبقة السـياسـية اإلسـبانية هو احلقد التار 

عنه يف لك مناسـبة ورثة ا3يكتاتور فرانكو، املنظمني وامللتفني حول 
احلزب الشعيب والومه ا¶ي ال يريد جزء من اليسار اإلسـباين التخلص 
منه، ومه زعزعة النظام السـيايس لبkø و�سـمترار يف �عتقاد رمغ لك 

يايس وليست قضية ا3الئل امللموسة أن قضية الصحراء يه قضية نظام سـ 

شعب، والعجز عن استيعاب تالمح العرش والشعب منذ زمن طويل، 
وبشلك خاص فà يتعلق §لوحدة الرتابية الوطنية ولك القضا¯ الكربى 

  . للوطن
ويفرسه أيضا هذا �نسـياق احملموم وراء أصوات kخبني تغيب عهنم 

حقوقية مسخرة من  احلقائق بفعل التعتمي اإلعاليم املنحاز ونشاط منظامت
قبل أعداء وحدتنا الرتابية يف ظرب سافر ملصداقيهتا وعىل حساب املصاحل 

  .اإلسرتاجتية إلسـبانيا نفسها
إن األمور تتطور بشلك سـ� للغاية رمغ بعض �تزان ا¶ي مزي 
سلوك احلكومة �سـبانية حلد اآلن إزاء املزايدات الرخيصة جلزء هام من 

طبقة السـياسـية، واليت ابتدأت §لزتوير والكذب ا¶ي اإلعالم اإلسـباين ولل 
مارسه اإلعالم اإلسـباين، وا¶ي يعرفه لك العامل، مرورا بتأثري احلزب 
الشعيب اإلسـباين داخل الربملان األورويب إلصدار موقف منساق وراء 
أطروحاته ومصاحله بشلك مترسع ومنحاز، ومبوقف الربملان �سـباين 

اه وطننا، مث أخريا امللمتس املعمتد من قبل اللجنة املنظمة السليب والعدايئ جت
  . ملؤمتر حزب اليسار األورويب يوم أمس بإيعاز من أوساط يسارية إسـبانية

وهذه مناسـبة لنندد بقوة وشدة مبا تضمنه هذا امللمتس من جهوم 
مرفوض عىل املغرب وعىل ثوابته الوطنية ومؤسساته ا3سـتورية، حيث 

قدم و�شرتاكية ا¶ي اكن يشارك يف هذه األشغال إىل اضطر حزب الت
�نسحاب بعد جمهودات مضنية بذلها إل�رة �نتباه إىل خطورة اعöد 
ملمتس من هذا النوع، فهل ينبغي أن ننتظر األسوأ ويتوج لك هذا الطيش 

ولك هذا العداء واحلقد عىل بkø ولك هذا الضبط الرهيب مبوقف 
  .ة يساير هذه املوجة العدائية العارمةللحكومة اإلسـباني

كنا نعتقد يف فريق التحالف �شرتايك أن هذه املوجة سـتقف عند 
أاكذيب إعالمية مفضوحة، متكنا من موا�هتا بنجاح، وعند مزايدات حزبية 
داخلية وظرفية، لكن األمر وصل إىل مؤسسة دسـتورية وازنة يف إسـبانيا 

ننتظر الطوفان، علينا إيقاف املوجة عند  ويه الربملان، وال ميكن لنا أن
  .حدها وأن نتساءل جبد

  السـيد الرئيس، 
  السادة املستشارين،

ماذا تريد هذه األوساط اإلسـبانية §¶ات؟ هل تريد رشاكة وتعاون يف 
خمتلف ا5االت مع بø موحد، دميقراطي، kيم، بø رشيك يف معاجلة 

ورشيك يف التمنية، بø دخل يف مدى  امللفات الشائكة املطروحة بني بøينا
اإلصالح منذ أزيد عقد من الزمن، بø يقامس مع إسـبانيا و§يق ا3ول 
األوربية عددا من القمي الكونية املشرتكة، القامئة عىل ا3ميقراطية والتعددية 
واحلرية واحلداثة، بل يشلك اليوم ص¹ وصل بني العامل الغريب والعامل 

  واإلفريقي يف جتاه حوار ممثر للثقافات واحلضارات؟املغاريب والعريب 
هل تريد بø يف جوارها يسري يف هذا املنحى بلك اسـتقاللية وسـيادة، 

  أم تريد بøا ضعيفا مفكاك وملكفا يف نفس الوقت حبراسة الضفة اجلنوبية؟



 

13 
 

هل تريد رشاكة إسرتاتيجية أو التعاون يف ملفات حمدودة تزجعها مثل 
  ية وا�درات واإلرهاب و�سـتفادة من ثرواتنا البحرية؟ ملف الهجرة الرس 

بkø لن يقبل هبذه �نتقائية يف جماالت التعاون والرشاكة وهبذه الزنعة 
املتعالية جلزء هام من الطبقة السـياسـية بإسـبانيا، علينا أن نرشح جلرياننا أن 

هنا، لكن هناك ملفات هتمهم §3رجة األوىل، وحنن مسـتعدون للتعاون بشأ
هناك أيضا ملفات هتمنا حنن §3رجة األوىل، وعلهيم أن يعربوا عن نفس 
�سـتعداد للتعاون والرشاكة بشلك متبادل وانطالقا من احرتام سـيادة 

øومصاحل لك ب.  
ومن هذا املنطلق، فإننا ننوه مبوقف احلكومة املغربية وندمع التوجه حنو 

إسـبانيا يف لك ا5االت لتكون هذه التفكري يف تقيمي مجمل العالقات مع 
العالقات ذات طابع إسرتاتيجي ومبنية عىل �حرتام املتبادل لسـيادة 
البøين وعىل التوازن وخدمة املصاحل املشرتكة بني البøين ملا فيه مصلحة 

  .الشعبني اإلسـباين واملغريب
مايس كام نؤكد مرة أخرى عىل رضورة قيام الربملان املغريب بدوره ا3بلو 

بشلك أقوى من أي وقت مىض وبشلك خاص ما يتعلق بعالقاتنا مع 
الربملان اإلسـباين مكؤسسة ومع الفعاليات الربملانية داخلها يف أفق بناء عالقة 
تشاور واحرتام متبادل، تعزز ما نريده من تعاون ورشاكة وحسن اجلوار، 

سـبان بلك ما واحرتام السـيادة ومصاحل شعبينا، علينا أن ننبه زمالءk اإل
يلزم من قوة إىل خطورة هذا املنحى السليب عىل مسـتقبل العالقات بني 
بøينا ومسـتقبل األمن و�سـتقرار يف املنطقة ويف حوض البحر األبيض 

  . املتوسط
ويف نفس �جتاه، يتعني العمل 3ى خمتلف مكوkت الربملان األوريب 

فهناك خماطر حقيقية هتددk والربملاkت الوطنية 3ول �حتاد األوريب، 
مجيعا وبشلك خاص خطر اإلرهاب ا¶ي أصبح يتضح للجميع ما يشلكه 
وجود عصا§ت من املرتزقة يف منطقة الساحل مبا يف ذ� يف الصحراء 
اجلزائرية غري خاضعة للضبط وال ألي قانون دويل، من خطر إن عاجال أو 

العريب، بل كذ� آجال، عىل أمن واسـتقرار ليس فقط منطقة املغرب 
  .إسـبانيا وأورو§ برمهتا

علينا أن ندعومه للتعقل وإعامل املقاربة اإلسرتاتيجية والتخيل عن 
األوهام، فاملغرب بø مسـتقل، قوي بإجامعه الوطين، ظهر للعامل يف مسرية 
ا3ار البيضاء التارخيية اليت تعترب وقفة وطنية صارمة للشعب املغريب دفاعا 

øقوي بإرادته السـياسـية يف حل الزناع بأسلوب حضاري،  عن وحدته وب
يتجىل بشلك واحض يف مقرتح احلمك ا¶ايت اليت حيظى بدمع مزتايد كحل 
وطين ودميقراطي لزناع يعرف امجليع من اختلقه ومن يريد اسـمتراره بأي 

  .مثن
فلتعي إذن األوساط اإلسـبانية برضورة العدول عن هتورها وبرضورة 

ع إىل الصواب، ا¶ين ال ميكن للمغرب أن يلزتم هبام لوحده، التعقل والرجو 
  . والصحراء مغربية وستبقى مغربية إىل األبد

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا األسـتاذ العريب خربوش، رئيس فريق التحالف �شرتايك، 
اللكمة اآلن للسـيد الرئيس عبد امحليد فاحتي، رئيس الفريق الفيدرايل 

  .وا3ميقراطيةللوحدة 

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

  السـيد وزير ا3و[،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

§مس الفريق الفيدرايل للوحدة وا3ميقراطية، نسامه يف هذه اجللسة اليت 
  . تفرضها الوطنية ويفرضها ا3فاع عن وحدتنا الرتابية

 2010نومفرب  8عىل األحداث اإلجرامية ليوم  ياكد الشهر أن ينقيض
مبدينة العيون، والزالت حلقات املؤامرة متواص¹ تأكيدا لقناعتنا املشرتكة أن 
األمر يتعلق مبخطط وضعت ترتيباته يف دهالزي ا�ابرات اجلزائرية ومباركة 

  .قرص املرادية وبتعاون وثيق مع ورثة الفكر الفرناكوي بإسـبانيا
بدم §رد ألفراد القوات العمومية والتوظيف اإلعاليم املبين بعد القتل 

عىل الزيف والتلفيق، حيث توحد اإلعالم المييين واإلعالم اليساري 
واإلعالم املرتزق، اكن الربملان األوريب ا�دوع حمطة أخرى  يف مسلسل 

  .املؤامرة
هية وها حنن اليوم أمام وجه إسـبانيا املكشوف، املرصع §حلقد والكرا

عىل بø عريق يف التارخي، يبين دميقراطيته جحرا جحرا، ويبين دولته بلك 
  .مكوkهتا من حق وقانون ومؤسسات

  هل ختىش إسـبانيا مغر§ دميقراطيا؟
هل إسـبانيا عنرصية إىل درجة أن تزنع عن املغاربة حقهم يف أن يكونوا 

  دميقراطيني؟ 
  هل تريد إسـبانيا قتل طارق ابن ز¯د من جديد؟

أمل تكفهيا أهنار ا3ماء اليت سالت عىل أ¯دي الكونطادورس يف أمرياك 
  إلشفاء غليلها؟

  أمل تكن حمامك التفتيش اكفية لتفريغ احلقد والكراهية؟ 
أمل تكن عقود �حتالل اإلسـباين يف شامل املغرب وجنوبه بعذا§هتا 

  وإ§داهتا جديرة بأن تكون هناية ملنطق يسري ضد التارخي؟
يشفع للمغاربة أن يساقوا إىل أتون احلرب األهلية يف الثالثينات، أمل 

  وجتعل مهنم الفراناكوية حضا¯ها املفرتضني واحلقيقيني؟
  أخوايت، إخواين،

إننا اليوم أمام حقائق صعبة يف عالقتنا مع إسـبانيا، إذ انتقلنا من 
بانية توظيف وسائل اإلعالم اإلسـبانية إىل توظيف املؤسسات الرمسية اإلسـ 

  .واألوروبية يف معاداة وحدتنا الرتابية
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الربملان اإلسـباين من مؤسسات ا3و[، وعلينا أن نواجه األمر حنن 
أيضا مبؤسسات ا3و[، فاملغرب ا¶ي اعتقد أن توضيح احلقائق اكف 
3حض الكذب والزتييف، قوبل بصمم ال أخاليق من حماورينا اإلسـبان، 

خايب أولوية عىل العالقات مع املغرب، وقبلوا ا¶ين جعلوا من الرصاع �نت
§لتعامل §لرشاوى �قتصادية والسـياسـية الرسية والعلنية مع اجلزائر اليت 
الزال أبناؤها حيصون حضا¯مه ويبحثون معن اختفى مهنم يف أتون اإلرهاب 

  .ا3اخيل املتبادل
ضد املغرب يف أرضه، والشعب املغريب قال ال للمؤامرات وا3سائس 

الوحدة الرتابية يف مسرية ا3ار البيضاء، وحقائق التارخي واجلغرافيا معنا، 
فلن نأبه ألحد، ولن يكون ما جيري ضدk إال سببا إضافيا لوحدتنا 

  .ومتاسكنا
املغرب � من مقومات القوة ما يكفي لصد لك احملاوالت املشككة يف 

لبناء �قتصادي وحدة البالد، بدءا §ملسار السـيايس ا¶ي اختاره وا
و�جöعي ا¶ي يتبناه، واملعرتف به من طرف أورو§ نفسها اليت منحته 

  .الوضع املتقدم داخل �حتاد األورويب
وأظهر املغرب إرادته احلقيقية يف التعاون مع اجلوار، إن يف العالقة مع  
إسـبانيا و�حتاد األورويب أو يف اإلطار املتوسطي، وشلك حلقة أساسـية 

 موا�ة أخطار حقيقية، املترضر األول مهنا إسـبانيا نفسها، وعىل رأسها يف
  .قضا¯ اإلرهاب والهجرة الرسية وا�درات

هل يعتقد األوروبيون، ويف مقدمهتم اإلسـبان، أن ميسوا بفظاظة 
§لوحدة الرتابية للمغرب ويف نفس اآلن أن جيعلوا من املغرب ا3ريك احلايم 

  حلدودمه اجلنوبية؟
هنم وامهون، املغرب بø ذو سـيادة، قادر عىل حامية وحدته يف دائرة إ

حدودها احلقة، وقادر عىل حامية مواطنيه، وعىل اآلخرين أن يبحثوا عن 
يد أكرث صفاء من اليد املغربية يف دهالزي السلطة يف اجلزائر أو يف أدغال 

  .�رتزاق يف تندوف إن وجدوها
عهدا جديدا مع حكومة اشرتاكية، رمبا  لقد كنا نعتقد أن إسـبانيا دخلت

تكون متفهمة لسـياسة احلوار واجلوار أكرث من سابقهتا الميينية، مدركة أن 
بني املغرب وإسـبانيا عالقات متشابكة ومعقدة �رخييا، مما جيعل من 
سـياسة ثنائية ممثرة وعالقات يطبعها جو التعايش والتفامه خطوة يف اجتاه 

ضاج الرؤى حول القضا¯ املصريية املشرتكة ولتدارك احلديث عن إماكنية إن
الوقت الضائع، إال أن اللويب املعادي للمغرب اكنت � و�ة نظر أخرى، 

  . حيث استمثر لك مؤهالته يف األاكذيب وقلب احلقائق
ففي الوقت ا¶ي تعمل فيه إسـبانيا جاهدة التقدم مبفاوضاهتا مع التاج 

ة جبل طارق، نراها ترفض التخيل عن الربيطاين من أجل اسرتجاع خصر 
التعامل §ملنطق �سـتعامري، كام ترفض احلديث عن احتاللها لألرايض 
املغربية، بل والتأكيد عىل أن سبتة ومليلية أرايض إسـبانية، إذ ماف� 
املسؤولون اإلسـبان يؤكدون عىل أن لك يشء قابل للمباحثات إال قضية 

طة املغرب اجلغرافية ومضن حقوقه سبتة ومليلية الواقعتني مضن خري
  .التارخيية

ويف هذا السـياق، نرى رضورة وضع ملف سبتة ومليلية 3ى اللجنة 
الرابعة لألمم املتحدة من أجل تصفية �سـتعامر اإلسـباين لسبتة ومليلية 
و§يق اجلزر املتوسطية وترسـمي احلدود البحرية، خاصة يف منطقة جزر 

  .اخلا3ات
داخل الشعب �سـباين وداخل سـياسييه وداخل جممتعه وإذ ندرك أن 

املدين قليل من بذور احلمكة والتبرص وبعض من املؤمنني بصدق التارخي، 
نتوجه إىل صوت العقل واحلمكة يف اجلانب اإلسـباين، من مسؤولني 
سـياسـيني ومثقفني وجممتع مدين وحصافة، كام نتوجه إىل الشعب اإلسـباين 

وارص �رخيية وعالقات جوار، ونتوجه من خال� إىل ا¶ي تربطنا وإ¯ه أ
لك الضامئر احلية اإلسـبانية لتعديل مواقفها املنحازة ألطروحات اجلزائر 
حول الصحراء املغربية، خاصة أن الشعب اإلسـباين اكتوى والزال يكتوي 

  .بنار �نفصال، ولن يرىض أن نقف غدا دامعني النفصاليي الباسك مثال
مبواص¹ اجلهد والعمل عىل تكريس مصداقية خطابنا  إننا مطالبون

السـيايس ومصداقية أدائنا ا3بلومايس وتفعيل لك اإلماكنيات ا3بلوماسـية، 
ومن بيهنا ا3بلوماسـية الربملانية اليت جيب أن تعمتد عىل املعرفة والكفاءة 

  .واخلربة واخلروج من دائرة األعراف السابقة
بة واحضة وجديدة مللف وحدتنا الرتابية من إن ما وقع، يفرض علينا مقار 

خالل وحدة الرؤية وحتديد املسؤوليات والتجرد من احلسا§ت الضيقة، 
عىل ا3و[ املغربية �سـمترار بأقىص ما ميكن من إبداع يف بناء املغرب 
املوحد املتضامن املعزت بعمقه التارخيي واحلضاري واحلريص عىل وحدته 

  . الرتابية
د عىل األعداء واخلصوم هو التقدم يف بناء مغرب دميقراطي إن أحسن ر 

مبؤسسات منتخبة بشلك شفاف ونزيه، مغرب حترتم فيه حقوق اإلنسان 
  . وتشاع فيه حرية التعبري

إن أحسن رد عىل األعداء واخلصوم هو التقدم يف بناء اقتصاد وطين 
ه وأغنيائه قوي منافس، وبناء وطن بدون فوارق اجöعية صارخة بني فقرائ

وبدون فوارق جمالية بني �اته ومناطقه، مغرب يوفر فرص النجاح بشلك 
  .متساوي مجليع أبنائه

إن أحسن رد عىل األعداء واخلصوم هو التقدم يف بناء مغرب األوراش 
الكربى، ا¶ي جيعل من أولو¯ته تمنية اقتصادية قوية، تنتج الرثوة وتقوم 

  . بتوزيعها بشلك عادل ومنصف
التحية واإلجالل وا5د واخللود لشهداء الواجب الوطين، هذا  لك

  . الوطن القوي والعظمي برجا� ونسائه
  .والسالم عليمك
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        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا لألسـتاذ عبد امحليد فاحتي، اللكمة اآلن لألسـتاذ منصور عبد 

  .السالم عن مجموعة اإلحتاد املغريب للشغل

        ::::املستشار السـيد عبد السالم منصوراملستشار السـيد عبد السالم منصوراملستشار السـيد عبد السالم منصوراملستشار السـيد عبد السالم منصور
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، وصىل هللا وسمل عىل رسو� الكرمي وآ� وحصبه

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد وزير ا3و[ احملرتم،

  أخوايت املستشارات، 
  إخواين املستشارين احملرتمني،

  السادة احلضور احملرتمني،
يئ إن عقد جلسات طارئة للربملان املغريب بغرفتيه لرد عىل املوقف العدا

الصادر عن الربملان اإلسـباين أمر ذو أمهية §لغة ورد فعل مرشوع إلظهار 
  . احلق عىل الباطل، وسوف يكون الباطل بإذن هللا زهوقا

و¶�، فإننا يف �حتاد املغريب للشغل مكنظمة عاملية متثل الطبقة 
ان العام¹ املغربية، نعترب أن هذا امللمتس الصادر عن الغرفة السفىل للربمل

اإلسـباين، نعتربه مترسعا، مبيتا، حقودا وعدائيا، وكيفام اكن احلال ال هيمنا 
  . يف يشء وال يلزمنا

نعتربه مترسعا ألنه غري مزتن ومل يأخذ األمور من مجيع جوانهبا، وال 
§عتبار الرأي والرأي اآلخر، ملمتس مبين عىل أسس اكذبة وواهية، غايته 

ومبتغى حمدد وهو إبراز العداء ا5اين  الوحيدة الوصول إىل هدف مرسوم
للمغرب والتنكر مجليع �تفاقيات الرمسية وغري الرمسية املتخذة منذ أكرث من 

  . سـنة 35
ونعتربه مبيتا ألنه جاء نتيجة لسلس¹ من العمليات املنسوجة واملفربكة 
بأكرب شلك من الوقاحة وعدم املسؤولية، وذ� ابتداء من أحداث العيون 

متت تغطيهتا من طرف الصحافة اإلسـبانية §لشلك ا¶ي أرادت أن  اليت
تظهره وتؤثر به عىل الرأي العام اإلسـباين واألورويب للزج يف األخري 
§لربملان األورويب واإلسـباين يف ارتاكب أخطاء جمانية قد تكون سببا يف 

  .زعزعة منطقة شامل إفريقيا وجنوب أورو§ بأمكلها
اد¯ ألنه موقف تفوح منه راحئة الكراهية واحلقد، ال ونعتربه حقودا ومع

ليشء إال ألن بkø وامحلد � يشق طريقه حنو التقدم والتمنية وا3ميقراطية 
وا3فاع عن وحدته الرتابية، ومطالبته §سرتجاع أراضيه املغتصبة سبتة 
 ومليلية واجلزر املوالية، وذ� بتضامن اكمل للشعب املغريب، موحدا وراء

ملكه، يقطع األشواط تلو األشواط واملسريات تلوى املسريات، وما 
ترصف احلزب المييين اإلسـباين املبيت إال دليل قاطع عىل جناح املغرب يف 

  . مجيع خطواته ومقاصده
ونعترب هذا امللمتس يف األخري ال هيمنا يف يشء وال يلزمنا ألنه لن يوقف 
مسريتنا ولن يكون جحر عرثة أبدا يف مسارk الصحيح، املبين عىل بناء 

اقتصادk وا3فاع عىل وحدة ترابنا، أرضنا وشواطئنا شربا شربا جبميع 
يب يف ا3اخل الوسائل املرشوعة، وما جناح املسريات التعبريية للشعب املغر

واخلارج إال دليل قاطع عىل وحدة صفنا وتالمح مجيع قواk لالسـمترار يف 
  .مسار التمنية وا3ميقراطية

  السـيد الرئيس،
  السادة احلضور،

إن �حتاد املغريب للشغل، يف إطار ا3بلوماسـية النقابية، وعرب عالقاته 
والصديقة عرب خمتلف ا3ولية الواسعة مع خمتلف املنظامت النقابية الشقيقة 

القارات، قام ويقوم §لتصدي للهجومات املعادية لبالدk، وهكذا ويف املؤمتر 
األخري ا¶ي مض مجيع نقا§ت العامل يف فانكوفر بكندا، حاول مرتزقة 
البوليساريو وأولياء نعمهتم من النقا§ت اإلسـبانية إحقام ما تسمى نقابة 

أكرث من هذا طالب هؤالء §لعضوية  البوليساريو إىل قاعة املؤمتر، بل
و�نضامم إىل هذا �حتاد، فتصدى هلم املناضلون النقابيون بقيادة �حتاد 
املغريب للشغل، وأحبطنا هذه املؤامرة ا3نيئة ورفض هذا الطلب، وهزمت 
بذ� النقابة اإلسـبانية املسامة §للجن العاملية اإلسـبانية، واكن نرصا كبريا 

قائية، أمالها علينا واجبنا الوطين داخل �حتاد املغريب للشغل، مببادرة وتل
  . كام اكن ذ� يف روما ويف لويم ويف حمطات أخرى

وإننا من أعىل هذا املنرب نوجه نداءا للنقا§ت اإلسـبانية، وخاصة النقابة 
ونقابة �حتاد العام للشغل  (comisiones obreras)العاملية اإلسـبانية 

)U.G.T(إطار التضامن النقايب والروابط التارخيية اليت جتمع بني ، ويف 
الطبقة العام¹ املغربية واإلسـبانية إىل القيام بدورمه النقايب وحتمل 
مسؤوليهتم §لضغط عىل احلزب الشعيب اإلسـباين وعىل لك اللوبيات 
اإلسـبانية اليت هتدف وحتن إىل الرجوع بنا إىل القرون املاضية، قرون 

د و�حتالل وهنب ثروات الشعوب وخلق وإبداع اسـتعامر �سـتعبا
  . جديد من نوع جديد

إن �حتاد املغريب للشغل لن يقبل مثل هذه الترصفات واملامرسات 
اليت سـتؤثر ال حمال عىل عالقاتنا النقابية عامة وعىل �قتصاد اإلسـباين 

  . بصفة خاصة
رير، قاومنا إن �حتاد املغريب للشغل كفصي¹ من معركة التح

�سـتعامر الفرنيس واإلسـباين، وقدمنا أروح عاملنا وعامالتنا لالستشهاد يف 
للمطالبة  52سبيل حترير الوطن، فلنتذكر اإلرضاب العام 3جنرب 

§السـتقالل والتصدي لهجومات املسـتعمر، ولنتذكر اإلرضاب الوطين 
  . حلاليةوا¶ي اكنت من ورائه نفس املسببات واألسـباب ا 54لنومفرب 

وإننا اليوم نعترب أنفسـنا يف معركة حترير وطين من نوع آخر ومبعطيات 
أخرى، وإذا اكنت معركة األمس قد توجت بتحرير األرض وخرجنا مهنا 
مرفوعي الرأس، مفعركة اليوم يه معركة من أجل الكرامة ومعركة الوطن 

ن الطبقة ضد �سـتعامر املغلف §ألساليب التدليسـية، هذه املعركة سـتكو
العام¹، من عامل وعامالت، كام اكنت §ألمس يف املقدمة ويف الصفوف 



 

16 
 

األمامية لøفاع عن حوزة الوطن واحملافظة عىل مجيع ترابه واسرتجاع لك 
  .أجزائه املغتصبة

  السادة احلضور، 
دجنرب احلايل مؤمتره  12و 11إن �حتاد املغريب للشغل يعقد أ¯م 

حاليا للمشاركة يف هذا املؤمتر عرشات من الوفود  العارش، وتتوافد علينا
األجنبية من العامل العريب والقارات اإلفريقية واألوروبية واآلسـيوية، وقد 
قررت األمانة الوطنية ملنظمتنا ختصيص جلسة خاصة لهذه الوفود ولرشح 

  . املوقف العدايئ اإلسـباين من منظورk النقايب
، أخريا، نؤمن §حلوار جبميع مسـتو¯ته، إننا يف �حتاد املغريب للشغل

حناور من حياورk، نتفاوض مع من يتفاوض معنا ونعادي من يعادينا، هكذا 
كنا وهكذا سنبقى مكغاربة أحرار، ال ميسون يف أرضهم وال يف كرامهتم 

  . وسـيكون النرص حليفنا ألن قضيتنا قضية عاد[ ومصريية
  .وشكرا لمك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
لألسـتاذ منصور عبد السالم، اللكمة اآلن 5موعة احلركة شكرا 

  .ا3ميقراطية �جöعية، األسـتاذ عرشان عبد الصمد

        ::::عرشانعرشانعرشانعرشان    عبد الصمدعبد الصمدعبد الصمدعبد الصمداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد وزير ا3و[ احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة يف هذه اجللسة الربملانية §مس مجموعة احلركة 
ا3ميقراطية �جöعية لنعرب عن رأينا خبصوص التطورات املتالحقة 
لقضيتنا الوطنية األوىل، قضية وحدتنا الرتابية وموقف الربملان اإلسـباين 

تطرفني األخري من أحداث العيون، اليت قام هبا بعض �نفصاليني امل 
  . وأحصاب السوابق اإلجرامية

تï األعامل اليت تدخل يف خانة اإلرهاب، واليت الزتم احلزب الشعيب 
اإلسـباين الصمت إزاءها ومن سار يف فلكه من األحزاب اإلسـبانية وبعض 
األحزاب األوروبية، ويه األحداث اليت الحقهتا عيون احلاقدين واحلساد 

تمنوية وراء صاحب اجلال[ املï محمد النامقني عىل مسرية املغرب ال 

السادس نرصه هللا من طرف حاكم اجلزائر، ا3امعني ماليا وإعالميا 
وسـياسـيا النفصاليني من البوليساريو ومن طرف املسـتعمر اإلسـباين،  
ا¶ي كرش عن أنيابه وكشف عن أحقاده من خالل موقف احلزب  

ربملان األورويب، اليشء ا¶ي الشعيب اإلسـباين وعدائه للمغرب وجهومه يف ال
جعل جير وراءه يف محالت إعالمية تضليلية أحزا§ وأصوا� أخرى يف 
الكورتيس اإلسـباين ا¶ي تبىن قرارا §إلجامع ضد املغرب وضد وحدته 

  . الرتابية

كشف من ورائه عىل أنه ضالع يف املؤامرة اليت حتاك يف الرس والعلن 
اون مكشوف مع حاكم اجلزائر يف امحل¹ ضد قضا¯k الوطنية بتنسـيق وتع

املسعورة اليت يعاكسون هبا سـياسة املغرب ونضا� من أجل إهناء هذا 
املشلك املفتعل عن طريق اقرتاح احلمك ا¶ايت كحل عقالين وواقعي، 
اسـتجاب � املنتظم ا3ويل وجملس األمن §عتباره احلل ا3ميقراطي األجنع 

ء املغربية ا¶ي خلقه �سـتعامر اإلسـباين، إلهناء مشلك اسرتجاع الصحرا
حيث بقيت الصحراء املغربية غصة يف حلقه، مل يسـتطع ومل يقبل أن هيضم 
رجوعها إىل البø األصيل املغرب عن طريق معجزة املسرية اخلرضاء اليت 

  . أبدعها املغفور � احلسن الثاين قدس هللا روحه
سرية اخلرضاء واسرتجاع سـنة اليت تفصلنا عن امل  35ومنذ أزيد من 

املغرب لصحرائه واجلهود املادية واملعنوية اليت قام به املغرب يف األقالمي 
اجلنوبية اليت عرفت قفزة تمنوية هامة، جند اجلزائر تتبجح مبقاومة املليون 
شهيد، ويه تتآمر مع املسـتعمر اإلسـباين وتؤيده يف اسـتعامر أقالمينا 

صت لنفسها أن تأخذ أرايض مغربية من اجلنوبية وسـبة ومليلية، ورخ
طرف �سـتعامر الفرنيس، ومازالت إىل اليوم مöدية يف غهيا وخططها 

  . ومؤامراهتا مع إسـبانيا كدو[ اسـتعامرية
وعندما قطع املغرب أشواطا متقدمة يف دميقراطيته وتمنيته ألنه معروف 

 ا3فاع §سـöتة عرب �رخيه القدمي واحلديث بعراقته وحضارته وعلو كعبه يف
عن سـيادته ووحدته الرتابية والوطنية، ها مه أبناء �سـتعامر وأجيا� وغلته 
يف الميني اإلسـباين املتطرف ا¶ي حيارب العرب واملسلمني، يرفع عقريته 
وسعاره ضد املغرب وضد قضا¯ه الوطنية خبسة وق¹ حياء للجمع حو� يف 

التقدمية ضد وحدتنا الرتابية وضد تطلعاتنا الربملان اإلسـباين اآلراء الرجعية و 
ا3ميقراطية، ال ليشء سوى للمسـتوى املتقدم للعالقات املغربية األوروبية 
وللمسـتوى التمنوي ا¶ي يعرفه املغرب يف عهد جال[ املï محمد السادس، 
ا¶ي يدشن األوراش الكربى تلو األوراش، وعىل رأسها امليناء املتوسط 

§هتا أمام خضامة املرشوع واإلسرتاتيجيات �قتصادية  ا¶ي ترك العدو
وأثرها عىل مسرية املغرب التمنوية، وغريه من املشاريع �قتصادية 
والسـياحية الكربى اليت جتعل املغرب يتقدم خبطوات حمسوبة وخطط 
ومناجه لبناء مسـتقبX بأ¯دي أبنائه ا¶ين يذودون عن حوزهتم وكياهنم ولك 

  . راهئمحبة رمل من حص
لقد تفهمنا املوقف العدايئ لإلسـبان واألسـباب اليت دعته إىل ذ� ألهنا 
متالحقة عرب التارخي منذ انتصار املغرب يف معركة امللوك الثالث 
و�نتصارات املتوالية، لكها جتعل من  اجلار اإلسـباين يغار وحيقد عىل 

ت يف نفسه املنجزات الكربى للمغرب وعىل سـياسـته وطموحاته، حيث بقي
أشـياء من املايض �سـتعامري ا3كتاتوري، يريد توظيفها اليوم إلخفاء 
أزمته �قتصادية و�جöعية ويضعها مضن أجنداته �نتخابية ورصاعاته 

  .  مع احلزب �شرتايك احلامك
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وللرد عىل أعداء املغرب وخصومه من الطغمة العسكرية احلامكة يف 
�نفصاليني يف هذه الظروف ا3قيقة اليت متر هبا اجلزائر وأحزاب إسـبانية و

قضية وحدتنا الرتابية، نعلن أن احلركة ا3ميقراطية �جöعية تدعو اكفة 
القوى احلية §لبالد من األحزاب السـياسـية واملنظامت النقابية ومكوkت 

وطين ا5متع املدين إىل املزيد من تقوية اجلهبة ا3اخلية ودمع روابط اإلجامع ال
حول مغربية الصحراء وراء القيادة احلكمية لصاحب اجلال[ محمد السادس 
نرصه، والرشوع يف حتقيق السـياسات املعلنة، اكجلهوية املوسعة واملتقدمة 
و�سـمترار يف املبادرات الوطنية  للتمنية البرشية، واملزيد من التضامن 

ت ا3سـتورية والوحدة الوطنية بروح املواطنة وا3فاع عن املؤسسا
واملقدسات العليا للبالد ألن تضامننا واحتادk قوة يف وجه األعداء حىت 

  . حنقق لبkø املزيد من �نتصارات
  . والسالم عليمك رمحة هللا

  . شكرا لمك

        : : : : رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا اليس عرشان، اللكمة اآلن 5موعة �حتاد الوطين للشغل 

  . §ملغرب، عبد اإل� احللوطي

        : : : : ستشار السـيد عبد اإلستشار السـيد عبد اإلستشار السـيد عبد اإلستشار السـيد عبد اإل���� احللوطي احللوطي احللوطي احللوطيامل امل امل امل 
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيد الوزير، 

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 
أترشف §مس مجموعة �حتاد الوطين للشغل §ملغرب أن أتقدم هبذه 
املداخ¹ حول األحداث األخرية وحول موقف الربملان اإلسـباين من قضية 

  . وحدتنا الرتابية
تواصل بعض اجلهات احلزبية والسـياسـية واإلعالمية املوالية للطرح 

لرتابية للمملكة �نفصايل مسلسل مواقفها العدائية وا3عائية للوحدة ا
وسـيادهتا عىل الصحراء املغربية املسرتجعة بعد افتضاح شأهنا من خالل 
ظهور زيف �دعاءات اليت روجهتا حول حقيقة األحداث اليت عرفهتا 

، وبعد أن قال الشعب املغريب بلك 2010من نونرب  8مدينة العيون يوم 
§ kته يف تعبئة ووعي وحامس منقطع النظري، يذكرkملسرية اخلرضاء مكو

  . املظفرة اليت وضعت حدا للوجود �سـتعامري اإلسـباين §لصحراء املغربية
وهكذا، معلت هذه اجلهات جاهدة عىل اسـتصدار مذكرة تدين ما 
 ïمسته أحداث العنف يف العيون، وتطلب فهيا  من احلكومة التنديد بت
األحداث، وتدعو املينورسو إىل فتح  حتقيق  بشأن عدد األشخاص ا¶ين 
 ïاألحداث وتطالب فهيا من احلكومة التنديد بت ïراحوا حضية ت

السلطات املغربية §نشغاهلم بشأن وضع حقوق اإلنسان  األحداث وإبالغ
  . يف الصحراء

وعىل الرمغ من أن وزارة اخلارجية اإلسـبانية قد أكدت بأهنا تبقي لك 
أبواب احلوار مفتوحة، ودعت إىل احرتام مؤسسات لك بø، وأن احلزب 
�شرتايك ا¶ي يزتمعه رئيس الوزراء خويس لويس ثباتريو وافق عىل دمع 

� ïقرتاح برشط أن ال يلقي مبارشة عىل عاتق املغرب مسؤولية ت
األحداث، فإننا نرى يف القرار ويف املواقف اليت حركها احلزب الشعيب 
اإلسـباين احلاقد، سواء داخل إسـبانيا أو داخل �حتاد األوريب، إرصارا 
مفضوحا عىل املواقف العدائية مع سـبق اإلرصار والرتصد، اليت سـبق أن 

تضح هتافهتا وإرصارا عىل تبين الرواية �نفصالية رمغ تأكد مغالطاهتا، ا
وتدخال سافرا يف السـيادة املغربية وتشكياك متواصال يف احلقائق اليت 
قررهتا مجموعة من التقارير احلقوقية ا3ولية والوطنية املسـتق¹، وإساءة 

لتقيص واحضة للشعب املغريب وملؤسسـته الترشيعية اليت شلكت جلنة 
  . احلقائق يف األحداث املذكورة واسـهتزاءا §لرأي العام العريب والغريب

إننا ال نفهم هذه املواقف اليت يسعى احلزب املذكور أن جير إلهيا إسـبانيا 
جبميع مؤسساهتا ويرهن هبا مصاحلها اإلسرتاتيجية، متجاوزا سـياسة حسن 

السـياسـية اليت اكنت متلهيا اجلوار مع املغرب، والركون العقمي إىل املزايدات 
عىل ا3وام الهواجس �نتخابوية، وتغذهيا بعض البقا¯ الفكرية والنفسـية 
املريضة اكحلنني إىل املايض �سـتعامري، والغرية من أن يكون املغرب دو[ 
قوية مسـتقرة واكم¹ السـيادة عىل مجيع ترابه الوطين، مع العمل أن إسـبانيا ال 

رية يف القارة حتت سلطهتا �سـتعامرية مدينتا سبتة تزال آخر قوة اسـتعام
  .ومليلية املغربيتان

ونؤكد يف �حتاد الوطين للشغل §ملغرب، §عتبارk من احلركة النقابية 
املغربية املواطنة ومن النقا§ت األكرث متثيلية، رفضنا هذا �سـهتداف 

املعادية �ارا املتواصل من 3ن بعض هذه اجلهات السـياسـية واإلعالمية 
هنارا لوحدة املغرب واسـتقراره من خالل مواقفها املتحزية، اليت سـمتس يف 
العمق املصاحل اإلسرتاتيجية املشرتكة، آملني أن تتغلب احلمكة وينترص يف 

  .إسـبانيا صوت العقل واملنطق واحلمكة
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
مبدينة العيون " اكدمي إزيك"اعتربk عند اندالع مشلك خممي  لقد

املغربية األسـبوع األخري من شهر أكتوبر واألسـبوع األول من شهر نونرب 
املاض أن األمر يتعلق §حتجاج عادي، عرب من خال� مواطنون مغاربة 
§لعيون عن عدة مطالب اجöعية من قبيل املطالبة §حلق يف الشغل 

وأنه يندرج مضن حتراكت عادية وطبيعية تدخل يف إطار احلراك والسكن، 
  . �جöعي والسـيايس يف املغرب

فالتظاهر و�حتجاج أصبحا جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية يف 
املغرب، كام تشهد عىل ذ� الساحة املقاب¹ للربملان وشارع محمد اخلامس، 
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حتجاجية اليت تنظمها وكام تشهد عىل ذ� اإلرضا§ت والوقفات �
  .املركز¯ت النقابية يف مواقع خمتلفة من املغرب

وإىل جانب احلركة النقابية، يوجد جممتع مدين وجممتع حقويق يتابع حقوق 
اإلنسان ويصدر تقارير منتظمة، وألن املغرب يمتتع بوجود حركة نقابية 

بأن وحقوقية حقيقية ومسـتق¹، وألنه ال أحد داخل هذه احلركة يقول 
الوضع �جöعي أو احلقويق هو وضع مثايل، فإننا نقول ونؤكد أن احلركة 
النقابية واحلقوقية يف املغرب ليست قارصة يك تتعمل دروسا يف ا3فاع عن 

  .احلقوق املدنية والسـياسـية و�جöعية
لقد رفض املغاربة الوصاية، ورفض املغاربة احلجر عىل وطن حضى 

 إثر ذ� ثورة وطنية، اصطف فهيا الشعب ملكه بعرشه، وقامت عىل
املغريب وراء ملكه إىل أن أهنـى عرص �سـتعامر الغامش، وkل املغرب 
اسـتقال� وواصل نضا� وسـيواصX من أجل تعزيز سـيادته عىل حصرائه 

  .املسرتجعة وحترير ما تبقى من أرضه احملت¹
ليت تلعب لك ذ� اكن يقتيض من بعض اجلهات اإلسـبانية املذكورة ا

بنار �نفصال، ويه أول من اكتوى بناره وأعام� اإلرهابية، الرتيث 
والتحيل §ملوضوعية والزناهة الفكرية قبل �نزالق وراء بعض نزعات 
العداء التارخيي للمغرب والسقوط يف خف التضليل ا¶ي جتيده وسائل 

ر بأمرها، وهو ا3عاية واإلغراء اجلزائرية وصنيعهتا البوليساريو اليت تأمت
التضليل ا¶ي سقط يف خفه اإلعالم اإلسـباين إىل حد اجنراره إىل �عتداء 
عىل ذاكرة األطفال من حضا¯ العدوان اإلرسائييل عىل حرب غزة األخرية، 
وضبطه متلبسا §لسعي إىل حماو[ تغليط الرأي العام اإلسـباين وا3ويل 

ا §لعيون فوق أرض الصحراء بإهيامه أن تï الصور واملشاهد جرت وقائعه
املغربية، وهو ما يكشف زيف ا3عا¯ت �نفصالية وعدم مصداقية من 

  .يقف وراءها ويدمعها
حنن يف اإلحتاد الوطين للشغل §ملغرب، ومن منطلق مركزية النضال 
من أجل تثبيت السـيادة الوطنية عىل حصرائنا وحترير §يق األرايض احملت¹، 

لتقرير ا¶ي صادق عليه مؤمترk الوطين اخلامس، إذ كام أكد عىل ذ� ا
نندد هبذه امحل¹ العدائية والتاكلب ا¶ي يسـهتدف املغرب ووحدته 
وسـيادته، كام عربk عن ذ� من خالل مشاركتنا يف إطار ا3بلوماسـية 
النقابية يف التصدي ملناورات خصوم وحدتنا الرتابية يف عدة مناسـبات، كام 

ويب وغريها من احملطات، ومن خالل عدد من حدث يف روما ونري 
املراسالت اليت و�ها األخ الاكتب العام لإلحتاد الوطين للشغل §ملغرب 
األسـتاذ محمد يتمي لعدد من املنظامت النقابية ا3ولية واملؤسسات األوربية 
ومن خالل مشاركتنا الفاع¹ يف املسرية الوطنية حتضريا وتنظà وتعبئة 

كد سـنواصل التعبئة وراء جال[ املï، ويف إطار اإلجامع وحضورا، نؤ
الوطين والتعبئة الوطنية الرائعة كام جسدهتا املسرية الشعبية ملدينة ا3ار 

  .البيضاء

 kحنن نقول ونؤكد أنه قد حصلت 3ينا القناعة، سواء من خالل مصادر
نية وا3ولية، النقابية §لعيون أو من خالل التقارير احلقوقية املسـتق¹ الوط 

أن األمر يف أحداث العيون األخرية يتعلق بدخول بعض األطراف املناوئة 
للوحدة الرتابية املغربية من بعض العنارص �نفصالية، بتخطيط ودمع 
مكشوف أل�زة ا�ابرات اجلزائرية واحلامكون واملتحمكون §مس العسكر 

لركوب علهيا اجلزائري، من أجل السعي إىل تسـييس �حتجاجات §
  .وارتاكب أعامل إجرامية ختريبية وإرهابية

اكن §ألوىل أن هيمت الربملان اإلسـباين بأوضاع حقوق اإلنسان يف خمàت 
العار بتندوف وإىل ما يعانيه احملتجزون من أوضاع متدهورة ومقع لألصوات 
ا املعارضة، وهو ما يؤكده الزنيف ا3اخيل احلاد داخل جهبة البوليساريو، مم

جعل العرشات من املواطنني احملتجزين يفرون من خمàت تندوف 
  .ويلتحقون بوطهنم املغرب

اكن األوىل أن خيصص هذا الربملان جزءا من غريته احلقوقية من أجل 
فضح املامرسات املسيئة إىل حقوق الصحراويني احملتجزين، والضغط عىل 

أجل الكف عن  حاكم اجلزائر ورهائهنم من مسؤويل البوليساريو من
اسـتخدام املواطنني الصحراويني يف جلب عطف املنظامت ا3ولية وا3مع 

  .املايل ا¶ي يسـتخدم خلدمة املصاحل الشخصية للمسؤولني النافدين مهنم
و§لعكس من ذ�، لقد اكن صوت الميني غائبا ومل نسمع أنه حترك 

تطاف واحتجاز داخل �حتاد األورويب أو داخل الربملان اإلسـباين إثر اخ 
السـيد مصطفى سلمى و3 مولود القيادي السابق يف جهبة البوليساريو، 
وا¶ي التحق §ملغرب وقرر الرجوع إىل معسكرات تندوف يك يرشح 

  .ويدافع بقناعة عن املقرتح املغريب حول احلمك ا¶ايت املوسع
مل نسمع لهذه الهيئات طي¹ عقدين من الزمن حركة من هذا القبيل من 

جل املطالبة بتشكيل اللجان أو مطالبة املنتظم ا3ويل §لكشف عن أ
حقيقة ا5ازر اليت عرفهتا اجلزائر طي¹ احلرب األهلية، واليت فضحها 

  .عاملون سابقون §�ابرات اجلزائرية
ال نفهم كيف تسمح تï اجلهات أن تدافع عن معل إرهايب منظم، 

ن أعامل ختريبية، وتلبس ذهب حضيته رجال من القوات العمومية وع
  .الضحية هتمة اإلخالل حبقوق اإلنسان وتطالب §لتحقيق ا3ويل فيه

هل يرىض اإلسـبان أهنم إذا تدخلت أ�زهتم األمنية للتصدي لألعامل 
اإلرهابية �نفصالية الباسكية أن يقوم الربملان املغريب بإصدار توصية 

أين هو موقف احلزب للحكومة §ملطالبة بفتح حتقيق دويل مسـتقل؟ 
الشعيب اإلسـباين من األعامل اإلرهابية اليت انطلقت من أرض اجلزائر طي¹ 
ربع قرن تقريبا، واسـهتدفت املغرب قبل أن حتسم القوات املسلحة امللكية 

  الباس¹ املوقف ببناء اجلدار الرميل؟
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  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون،
إننا نؤكد، كام جاء ذ� عىل لسان األخ الاكتب العام يف ترصحيه للقناة 
الثانية يوم املسرية، أن مسرية ا3ار البيضاء الرائعة تشلك جتديدا وجتددا 
نوعيا يف مسار الوعي الوطين، وأهنا اكنت مسرية �بعها وشارك فهيا بلك 

يف التعبري مبختلف  قوة اجليل ا¶ي و3 بعد املسرية اخلرضاء، وا¶ي أبدع
الوسائل متسكه §لوحدة الوطنية والسـيادة املغربية عىل الصحراء واسـتعداده 

  .للنضال والتضحية من أجل التصدي ملؤامرات اخلصوم
ويف نظرk، يتعني احملافظة من قبل امجليع، دو[ وحكومة وأحزا§ 

ه ا3بلوماسـية ونقا§ت وجممتعا مدنيا، عىل هذا الزمخ ا¶ي تتنامغ وتتاكمل في
 ةــــــالرمسية، اليت ندعو إىل تطويرها وجتديد وسائل معلها مع ا3بلوماسي

املوازية واملبادرة الرمسية §ملبادرات الشعبية، فاملغرب عىل أرضه وعىل  
 ،ïت املغرب مبختلف ألواهنا وأشاكلها ملتفة وراء جال[ املkحصرائه ومكو

والسـيادة والكرامة الوطنية، وما ضاع وموحدة حني يتعلق األمر §لوحدة 
  . حق وراءه مطالب

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  . شكرا

اللكمة اآلن 5موعة الشورى و�سـتقالل، هل هناك من متدخل؟ 
إن مل يكن هناك متدخل فقد أهنينا تدخالت للفرق الربملانية ومجيع 

  . ا5موعات النيابية
  .انتباهمك، ورفعت اجللسةوشكرا لمك عىل 


