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  سم�هللا�الرحمن�الرحيم،�الحمد�'�والص$ة�والس$م�ع�ى�رسول�هللا�وع�ى�آله�وصحبه�ومن�و�هب

  

  :بخصوصعبد� له�ابن�ك��ان���ستاذرئيس�الحكومة��تصريح

ة"   "مستجدات القضية الوطني
  )2016 مارس 12( 1437 جمادى�2خرة 2 السبت

  

  النواب�ا/ح-�م، رئيس�مجلس السيد

  السيد�رئيس�مجلس�ا/ستشارين�ا/ح-�م،

  ن،و ا/ح-�م نو السيدات�والسادة�النواب�وا/ستشار 

 

ممث�ي�و كومة�الحتجمع��،Kي�لحظة�رمزيةالدستور،�من��68،�طبقا�Eقتضيات�الفصل�نلتقي�اليوم �

��مختلف �لقضيتنا�افئات �WخUVة �التطورات �من �اEغربي �اEوقف �عن �لنع\�Uسوية �اEغربي، لشعب

الوطنية�Wوaى�إثر�الزيارة�ال�ijقام�ghا�مؤخرا�WمVن�العام�لdمم�اEتحدة�إaى�اEنطقة�وما�تخللها�من�

Eات�مست�بحقوق�اUVغاربة،�بل�ومست�كذلك�بتصريحات�وتعبEصورة�ومصداقية�غرب�وبمشاعر�ا

  .بفعل��نزياح�الخط�UVعن�اختصاصات�اEنظمة�Wممية�والwxاماgtا�وتقاليدها�،Wمم�اEتحدة�ذاgtا

� � �يخفى، �� �فكما � السيدقام �من �اEمتدة �الفUxة �Kي �اEتحدة �لdمم �العام ��W04مVن مارس��06إaى

�للمنطق �جزئية �بزيارة �أن�الجاري �سبق �تفعي$�لرغبة �وذلك �والجزائر، �موريتانيا �ك$�من �شملت ة

�ع�gا �الصحراء�،أعلن �حول �ال�wاع �أطراف �بVن �اEفاوضات �مسلسل �إحياء �إعادة قصد��،ghدف

  .ه��طرافذالتوصل�إaى�حل�سيا���iعادل�ودائم�ومقبول�من�لدن�ه

�تا � �تحديد �اEغرب �من �طلبت �قد �اEتحدة �لdمم �العامة �Wمانة �بادر�وكانت �حيث �للزيارة، �م$ئم ريخ

كموعد��2015إaى�اقUxاح�شهر�نوفم\��U،انط$قا�من�روح�التعاون�البناء�مع�اEنظمة�Wممية�،اEغرب

�مست� �مستجدات �بدعوى ��ستبعاده �ذلك �بعد �لتعود �العامة، �Wمانة �به �قبلت �وهو�ما للزيارة،

  . مVن�العامW ندة�أِج 

�ثانيا�للزيارة�Kي�يناير�تفهم�اEغرب�Wمر�بحسن�نية،�و  وقد � ،�وهو��قUxاح�الذي�2016اقUxح�موعدا

�،UVصEي�البداية�حيث�تم�لقي�نفس�اKاجع�قبل�القبول�به�Uxبعدعنه�فيما�ال.  

موعدا�للزيارة،���أن�التاريخ�لم�يناسب��2016بعد�ذلك�عادت�Wمانة�العامة�لتقUxح�شهر�مارس� �

�صاح �وجود �مع �تزامنه �بفعل �اEلكية �زيارة�Wجندة �Kي �هللا �نصره �السادس �محمد �اEلك �الج$لة ب

 . رسمية�خارج�اEملكة
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وعوض�البحث�عن�تاريخ�مناسب�للطرفVن،�تشبثت�Wمانة�العامة�باقUxاحها�وقررت�القيام�بالزيارة� �

  .إaى�كل�من�موريتانيا�والجزائر،�ع�ى�أن�تتم�زيارة�اEغرب�Kي�تاريخ��حق�سيتم�التوافق�بشأنه

�نه�من�غ�UVاEعقول�إرجاء�زيارة�اEغرب��،رفض�هذا�التقسيم�إ� اEغرب�سع�لم�ي،�لوبطبيعة�الحا �

�بعد �ما ��،أبريل�شهر �إaى �Wمن، �مجلس �إaى �العام �تقرير�WمVن �تقديم �تاريخ �من�مع �ذلك �يعنيه ما

� �ذا�تكوين �بلدا �اEغرب �كون �فض$�عن �التقرير، �مضامVن �ع�ى ���محالة �ستنعكس �مجزأة صورة

  .كن��ي�جهة�كانت�أن�تم�ي�عليه�إرادgtاسيادة���يم

ورغم�ذلك�فقد�واكب�اEغرب�¡عداد�للزيارة�من�خ$ل�اتصا�ت�مكثفة�مع�محيط�WمVن�العام�� �

� �ب �قام �الذي �روس i�¢الشخ� �مبعوثه �ومع ��6بنيو�يورك �أبريل �منذ �للمنطقة حj¦��2015زيارات

i�§اEاير�اU\ف. 

�لو  � i�¢الشخ� �للمبعوث �WخUVة �الزيارة �العامأثناء ��،dمVن �عقدنا��25و�24و�23أيام ،i�§اEاير�اU\ف

�الجوانب �كافة �مناقشة �ف©gا �تمت �عمل، �جلسات �عدة �. معه �رغبة �عن �ع\�UباEناسبة السيد�وقد

WمVن�العام�Kي�تقديم�تصريح�أثناء�الزيارة،�الi�ªء�الذي�أثار�استغرابنا،�حيث�أكدنا�مجددا�ع�ى�

� �الwxام �ضرورة �بالالسيد �العام �أي�WمVن �اEتحدة، �لdمم �الحيادي �وبالدور �عل©gا �اEتفق ثوابت

�وفق� �وذلك �كسقف، �اEغربي �اEقUxح �مراعاة �مع �ومقبول �عادل iسيا��� �حل �إيجاد �ع�ى اEساعدة

 .قرارات�مجلس�Wمن

ي�ذال�،WمVن�العام�لهذين�البلدينالسيد�إضافة�إaى�ذلك،�وبعد�أن�اطلع�اEغرب�ع�ى�برنامج�جولة� �

رة�ب�UVلحلو،�البلدة�ال�ijتقع�إaى�شرق�الجدار�Wمi،�قام�اEغرب�با�تصال�با�مانة�أدرج�ضمنه�زيا

العامة�ل$ستفسار�عن�دوا¯ي�إدراج�البلدة،�وال�ijتعد�Wوaى�من�نوعها�من�مسؤول�أمم�iمن�هذا�

�و¹ي�بلدة�تقع�شرق�الجدار�WمNo man’s land .iخاصة�وأن�ب�UVلحلو�تعت\�Uمنطقة�عازلة�. الصنف

اEغربي�Kي�اEنطقة�العازلة�ال�ijتم��حتفاظ�ghا�بVن�هذا�الحزام�Wم�iوالحدود�مع�الجزائر�ghدف�

،�ولم�1976تخفيف�حدة�التوتر�بVن�البلدين�وتجنب�أي�مخاطر�للتصعيد�كما�كان�الحال�Kي�عام�

i�§راWيكن�أبدا�لتكريس�تقسيم�.  

�الwxمت�به�Wمانة�وقد�حذر�اEغرب�من�أي�استغ$ل�لزيارة�ب�UVالحلو�م � ن�طرف�الخصوم،�وهو�ما

  .العامة�م\Uزة�أن�الهدف�يقتصر�ع�ى�تفقد�عناصر�اEينورسو�اEتواجدة�هناك

�اEغرب � ��حظ �الزيارة، �أثناء �أنه ��،باستغراب�،إ� �أن ��بwxاز�السيد �استسلم iممW� �العام �مVن

،حيث�لضمانات�اEقدمة�للمغربKي�خرق�ل$لwxامات�وا�،من�خ$ل�فرض�أمر�واقع�،Wطراف�Wخرى 

� �السيد �Wممiسمح �العام �اEزاعم��،لdسف�،�مVن �ع�ى �مصداقية �¾ضفاء �استغ$له �يتم بأن

  .اEغلوطة�لdطراف�Wخرى 

� �U\سبتم� �النار�Kي �إط$ق �وقف �تنفيذ �بعد �نتذكر�أنه �أن �ينب¿ي �الصدد، �هذا �يتوان�1991وKي �لم ،

�م �انتباه �لفت �من �مناسبة، �كل �Kي �وبعثة�اEغرب، �اEتحدة �لdمم �العام �وWمVن �Wمن جلس
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اEينورسو،�ع�ى�جميع�اEستويات،�إaى�انgÀاكات�وضعية�هذه�اEنطقة�كمنطقة�عازلة�وإaى�خطورة�

Wعمال��ستفزازية�لdطراف�Wخرى�حيث�ندد�اEغرب�بتكرار�هذه��نgÀاكات،�مطالبا�Wمم�اEتحدة�

 .قية�من�الحزام�Wمiبتحمل�مسؤولياgtا�Kي�اEنطقة�الشر 

 

  حضرات�السيدات�والسادة،

� � �أعلن �لقد �اEتحدةالسيد �لdمم �العام ��،WمVن �يوم �عقده �الذي �اEؤتمر�الصحفي مارس��6خ$ل

  :عن�أربعة�أهداف�لجولته�باEنطقة�،بالجزائرالجاري�

 إجراء�تقييمه�الخاص�للوضع�اEيداني�وإحاطة�مجلس�Wمن�الدوaي�بذلك،� .1

2. �� ى�الحالة�¡نسانية�بمخيمات�تندوف،�ط$ع�ع

 زيارة�اEينورسو،� .3

 .وتحليل�الوضع�Wم�iع�ى�Wرض� .4

WمVن�العام�لdمم�اEتحدة،�وخ$ل�زيارته�إaى�ب��UÅالسيد�إ��أنه�وعكس�كل��لwxامات�اEعلنة،�فإن �

�التصريحات �خ$ل �من �فقط �ليس �واEوضوعية، �الحياد �عن �تخ�ى �خ$ل��،لحلو، �من �كذلك بل

شارات�رمزية�كتعب�UVصريح�عن�تساهل�مدان�مع�كيان�وهم�iيفتقد�لكل�مقومات�الدولة�اEتعارف�إ

  . عل©gا�Kي�القانون�الدوaي�ومن�طرف�Wمم�اEتحدة�نفسها

� � �لقد �و تجاوز �الزيارة، �لهذه �حددها ijال� �Wهداف �العام �WمVن �إaى �لفظتمادى �استعمال  ةدرجة

��" �حت$ل" �اEغرب �اسUxجاع �Kي�لوصف �اEتحدة �Wمم �قاموس �Kي �سابقة �و¹ي �الجنوبية، قاليمه

ويعت\�Uاستحضارها�Kي��،إذ���تستند��ي�أساس�سيا���iأوقانوني�،تناولها�Eلف�الصحراء�اEغربية

 .هذه�الحالة�مخالفا�للقانون�الدوaي�ولdعراف�اEعمول�ghا

�قضي � �إثارة �عن �العام �WمVن �تغا§�¦ ��نحياز�اEفضوح، �Kي �لحقوق�وإمعانا �اEكثفة �الخروقات ة

ال�ijارتكبت�Kي�مخيمات�تندوف�بالجزائر،���سيما�قضية��ختطافات�" ال$جئVن"¡نسان�وحقوق�

امرأة�وكانت�حديث�الصحافة�العاEية،�وخاصة��150ال�ijشملت�أزيد�من�،و واسعة�النطاق�للنساء

حيث�تم�. ات�ومجهو�ت�اEص�UVيحملن�الجنسية��سبانية�سبانية�م�gا،�بحكم�أن�أغلب�اEختطف

وقد�أشار�اEغرب�ع�ى�سبيل�اEثال،�إaى�حالة�. احتجازهن�Kي�مخيمات�تندوف�أثناء�زيارgtن��سرهن

�اEتحدة،� �Wمم �ع�ى �حالgÀن �عرض �وتم �سنة، �أك�UÇمن �منذ �محتجزات �صحراويات �نساء ث$ث

مجلس�حقوق�¡نسان�من�طرف�عائ$gtن�وكذا�من�وخاصة�اEفوضية�السامية�لحقوق�¡نسان�و 

  .طرف�اEنظمات�الدولية�لحقوق�¡نسان�وأخرى���حكومية
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فض$�عن�هذا�كله،�أعلن�WمVن�العام�عزمه�تنظيم�مؤتمر�EانÈي�اEساعدات�¡نسانية�للمحتجزين� �

 :Kي�مخيمات�تندوف،�دون�أن�يتطرق�لقضيتVن�بالغW�ijهمية

Kي�ضرورة�إجراء�إحصاء�لهاته�الساكنة�والذي�دعا�إليه�السيد�WمVن�العام��القضية�Wوaى�تتمثل �

بنفسه�Kي�العديد�من�تقاريره�ويفرضه�القانون�¡نساني�الدوaي�وتؤكده�جميع�قرارات�مجلس�

 .W2011من�منذ�

وghذا�الخصوص،�تجدر�¡شارة�إaى�وجود�محاو�ت�¾قناع�اEفوضية�السامية�ل$جئVن�وبرنامج�

�توزيع�الغذ �Kي �الشفافية �ضمان �بذريعة �للمحتجزين �التموين �بطائق �¾حداث iالعالم� اء

�اEحتجزين �إحصاء �ضرورة �ع�ى �التفاف �مجرد �أنه �حVن �Kي �اEبعوث�. اEساعدات، �حذرنا وقد

الشخ¢��iمن�إمكانية�انز�ق�Wمم�اEتحدة�وراء�هذه�اEناورة�الهادفة�إaى�إعطاء��نطباع�أن�

أن�إجراء�¡حصاء�مطلب�استعجاaي�ينب¿ي�أن�يتم�وفق�مقتضيات�القانون�¡حصاء�قد�تم،�مع�

  .الدوaي�¡نساني

�القضية�الثانية،�فgÀم��خت$س�اEؤكد�واEنتظم،�منذ�أربعة�عقود،�للمساعدات � ¡نسانية� أما

�الغذاء� �وبرنامج �ل$جئVن �السامية �تقارير�اEفوضية �أكدته �والذي �اEخيمات، �لساكنة اEوجهة

  .لم�iومكتب�محاربة�الغش�با�تحاد�Wوروبي�وندد�به�اEجتمع�الدوaي�والدول�اEانحةالعا

� � �فإن �هذا، �لكل �أعلنه �الذي �الهدف �تحقيق �عن �تكون �ما �أبعد �¹ي �التجاوزات، �هذه WمVن�السيد

  . العام�خ$ل�هذه�الزيارة�واEتمثل�Kي�إحياء�اEفاوضات،�قبل�بضعة�أشهر�من�انgÀاء�و�يته

  يدات�والسادة،حضرات�الس �

إن�هذا�التطاول�الخط�UVليس�Wول�من�نوعه،�فقد�سبقته�خروقات�Kي�السنوات�WخUVة،�وتحديدا� �

 :،�كما�تجسد�ذلك�الوقائع�التاليةمنذ�تعيVن�اEبعوث�Wمم�iالحاaي

�وهو�ما��2012ففي • �Wمن، �مجلس �قرارات �صياغة �مفاوضات �Kي �مباشرة �التدخل حاول

 .اEغرب�إaى�سحب�ثقته�منه�اعت\�Uآنذاك�سابقة�اضطرت

 .أوعز�بفكرة�توسيع�ص$حيات�اEينورسو�2013وKي� •

�ت$ها��2014وKي • �العامة، �Wمانة �مع �جديدة �أزمة �أحدث �تقرير�مجحف �بصياغة قام

�ع�ى��لwxام� �تصال�الهاتفي�بVن�ج$لة�اEلك�والسيد�WمVن�العام،�تم�خ$له��تفاق



 6 

 Wحددة�من�طرف�مجلس�Eا�UVعايEى�باaطراف�للوصول�إWن�Vمن،�أي�تسهيل�مفاوضات�ب

�عليه �متفق �اEصداقية�. حل �وذات �الجادة �باEجهودات �يعUxف �Wمن �مجلس �وأن خاصة

 .للمغرب�متمثلة�Kي�مقUxح�الحكم�الذاتي

�أن � �تبVن �WخUVة �التطورات ��وها¹ي �و�لwxام�السيد �اEلك �ج$لة �مع ��تفاق �خرق �العام WمVن

EكاEا� �أضر�بمضمون �كما �الهاتفية، �ة �هو��الحيادبمبدأ �كذلك�الذي �ومس �اEتحدة، جوهر�Wمم

 .بالقانون�الدوaي�Kي�هذا�اEجال،�وهو�ما�ستكون�له�تبعات�بالنسبة�للموقف�اEغربي

�و  � �أن �كيف �حقا، �لنستغرب �¾ط$ق�إننا �السامية �اEلكية �اEبادرة �بعد �مباشرة �تأتي �التطورات هذه

تقل�قوة�عن�Wوaى،�قوامها�الجهوية�اEوسعة�واEخطط�التنموي�الضخم�مسUVة�خضراء�جديدة���

�وبVن� �ب$دنا �بVن �ك\Uى �وصل �وحلقة �اEنطقة �Kي �استثنائية �حالة �الجنوبية �Wقاليم �سيجعل الذي

 .سياسته�WفريقيةKي�وقت�يقوي�فيه�اEغرب�أك�UÇفأك�UÇإفريقيا�و

� � ��سUxاتيÐيإن �اEشروع ��،هذا �ترسيخ �إaى �وتقديم�الرامي �أفريقيا، �وKي �اEنطقة �Kي �اEغرب مكانة

�الجنوب �Kي �Eواطنيه �تنموي �إaى��،نموذج �أزعج �الهشاشة، �من �يعاني �خارÓي iإقليم� �محيط وسط

�ijال� �ب$دنا �ضد �شرسة �حملة �من �ننتظر�أقل �أن ���يمكن �وبالتاaي �اEغرب، �خصوم �الحدود أبعد

  .تتعاظم�أهميgÀا�يوما�بعد�يوم

�أنو  � �القول، �خ$صة �و به �اEغرب �بVن �الثقة �عودة �من �قليلة �شهور �عد �لdمم�السيد �العام WمVن

اEتحدة،�يبدو�أن�الجانب�Wمم�iلم�يUxاجع�عن�الخطوات�ال�ijشرع�Kي�تحضUVها�منذ�تعيVن�مبعوثه�

�يناير� �Kي i�¢بضمانات�2009الشخ� �طالب �الذي �اEغرب �جانب �من �قوية �فعل �ردود �أثارت ijوال� ،

�¡طار  �عن �الخروج ��بعدم �لتحركات �الدوaي �Wمن �مجلس �قرارات �ترسمه �الذي �العام�السيد WمVن

  .ومبعوثه�Kي�ملف�الصحراء

� ��� �حلول �مناقشة �إaى �جّر�اEلف �ومحاولة �الخصوم �لضغوط �الخضوع �¡صرار�ع�ى �مؤشرات إن

�تحفظ�الوحدة�الUxابية�للمغرب،�ستدفع�ب$دنا�إaى�اتخاذ�ما�تمليه�عليه�مصالحه��سUxاتيجية�وKي

ن�سنة�اEاضية�WVربعوإن�. ��×�iء�يعلو�فوق�قدسية�الوطنإذ�،�الوطنية�والUxابيةمقدمgÀا�الوحدة�

  .     كفيلة�بأن�تعطي�الدروس�Eن�هم�Kي�حاجة�إل©gال

�نستحضر�و  � �أن �يجب �فإنه �الخصوص، �Wخgh�UVذا �اEلكي �الخطاب �تضّم�gا ijال� �القوية العبارات

Eؤكدة�ع�ى�عدم�استعداد�اEغرب�تقديم�أي�تناز�ت�جديدة�بعد�بمناسبة�ذكرى�اEسUVة�الخضراء،�ا

�و  �الذاتي، �اEتحدة،�كذا�مضامVن�مقUxح�الحكم �الجمعية�العامة�لdمم الرسالة�اEلكية�اEوجهة�إaى

�و  �الج$لة �صاحب �بVن �الهاتفية �واEكاEة �ضرورة�السيد �ع�ى �اEغرب �حرص �تؤكد ijال� �مون �كي بان

�اEنحازة" �اEقاربات �باEخاطرتجنب �اEحفوفة �والخيارات �ملف�"، �مع �التعاطي �Kي ،

�؛و الصحراءاEغربية �مجلس�"ع�ى �طرف �من �تحديدها �تم �كما �بمعاي�UVالتفاوض ��حتفاظ ضرورة
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�الحالية �¡طار�و2ليات �ع�ى �والحفاظ �الصحراء" Wمن، �ملف �Kي �اEتحدة �Wمم �منظمة . �نخراط

� �أن �الج$لة �صاحب �أكد �"وقد �عن �ابتعاد �اEسلسل�أي �إجهاز�ع�ى �بمثابة �سيكون �النهج هذا

  " .الجاري،�ويتضمن�مخاطر�بالنسبة�Eجمل�انخراط�Wمم�اEتحدة�Kي�هذا�اEلف

إن�Wجدر�بالسيد�WمVن�العام�لdمم�اEتحدة،�أن�يقدر�مخاطر�¡رهاب�وعدم��ستقرار�ال�ijتحوف� �

�الد �بالنموذج �العظم¦، �الدول �كما �يعUxف، �وأن �اEغرب،�باEنطقة، �يشكله �الذي �والفريد يمقراطي

والذي�يشكل�مثا��يحتدى�Kي�اEنطقة،�بما�يحققه�من�تزاوج�بVن�تحقيق�Wمن�و�ستقرار،�وترسيخ�

الديموقراطية�وحقوق�¡نسان،�عوض�تشجيع�الكيانات�الوهمية�ومنطق�التجزيء�الذي���يمكن�

  .أن�يؤدي�إ��Eزيد�من�عدم��ستقرار

ومجتمع�مدني�نقابات�و أحزاب�سياسية�و �مؤسساتلتأكيد�بأن�اEغرب،�مواطنVن�و أعود�لختاما،�و  �

�و  �و فعاليات �حقوقية �مجتمعية، �واحد، �جسد �وقفة �Wمر�بيقف �يتعلق �الوطنيةحVن لقد�. الوحدة

ألفنا�Kي�مسعانا�النبيل�لبناء�الديمقراطية�اEغربية�أن�نحول�هذا�الفضاء�إaى�فضاء�للنقاش،�الحاد�

�Wحيا �بعض �Kي �ولكننا �كذلك، �الصارمة �والتقييمات �ن، �الحاaي، �الظرف �مثل �يد�Kي �إaى نتحول

  .وأيدهحفظه�هللا�اEغرب�أو��وأخUVا،�بقيادة�ملكنا�: صوت�واحد،�يصدحو واحدة،�بإرادة�واحدة،�

 .والس$م�عليكم�ورحمة�هللا�تعاaى�وبركاته


