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َ
ا
َ
ةُّالخلقةُّالاستباقية ُّالتيُّاشتركناُّفيُّ
ُّ
أودُّ ُّفيُّالبدايةُّأنُّأُّثُّنُّ ُّي ُّعلىُّهذهُّاملبادر
إطلقها ُّ ُّواملتمثلةُّفيُّالدعوةُّإلىُّعقدُّقمةُّبرملانيةُّحول ُّالرهاناتُّاملناخيةُّوالبيئيةُّ
فيُّاملنطقةُّألاوروُّمتوسطيةُّ،والتيُّتسبقُّاملؤتمرُّالدوليُّحول ُّاملناخُُّّ COP21التيُّ
ستحتضنها ُّمدينة ُّألانوارُّ ،التي ُّلم ُّتتوان ُّكعاصمة ُّسياسية ُّفي ُّأخذ ُّاملبادرة ُّفيُّ
املراحل ُّالصعبة ُّالتي ُّيجتازها ُّاملجتمع ُّالدوليُّ ،وذلك ُّبهدف ُّإبداع ُّالحلولُُّّ
َ
مستقبلُّاملجتمعُّالدوليُّ.
َُّ
والقراراتُُّّفيُّقضايا ُُّّت ُّر َُّهنُُّّ
السيدات والسادة
الشك ُّأن ُّقيمة ُّورمزية ُّهذه ُّالقمة ُّالبرملانية ُّتكتس ي ُّأهمية ُّبالغةُّ ،إذ ُّأنهاُّ
تنعقد ُّقبل ُّأقل ُّمن ُّشهرين ُّمن ُّمؤتمر ُّألاطراف ُّحول ُّاملناخ ُّالذي ُّستحتضنهُّ
باريسُّ ،وهي ُّتجمعُّ ُّالبرملانيينُّ ،أي ُّاملشرعينُّ ،ولكن ُّأيضا ُّاملوكول ُّإليهم ُّمراقبةُّ
السياساتُّالعمومية ُّالوطنية ُّفي ُّمجال ُّالبيئةُّ ،وهي ُّتُّشُّ ُّركُّ ُّأيضاُّاملجتمع ُّاملدنيُّ
باعتباره ُّفاعل ُّأساسيا ُّفي ُّالعلقات ُّالدوليةُّ ،كما ُّفي ُّاملجتمعات ُّالوطنيةُّ،
وباعتبارهُّصوتاُّيُّ َُّندُّدُُّّبُّالسياساتُّالـمُّضرةُّبالبيئةُّوبالتاليُّبمستقبلُّالبشريةُّ.
ولئنُّكانتُّاملعضلتُّ(البيئيةُّفيُّاملنطقةُّألاوروُّمتوسطيةُّ،خطيرةُّومهدُّدةُّ
للتنميةُّوملستقبلُّاملنطقةُّ،فإنناُّتتفاقمُّوتتعقدُّوتزدادُّح ادةُّعندماُّتتشابكُّمعُّ
عواملُّوسياقاتُّأخرىُُّّاقتصاديةُّوُّجيوستراتيجيةُّوُّسوسيوُّ–ُّثقافيةُّ.
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وهكذاُّنواجهُّفيُّاملنطقةُّألاوروُّمتوسطية ُّالعديدُّمنُّالتحدياتُّاملشتركةُّ
َ َ
ألاخرى ُّليس ُّأقلها ُّخطورة ُّظاهرة ُّإلارهاب ُّالـمُّ ُّع ُّوُّلمُّ ُّوالعابرُّللحدودُّ،والتدفقاتُّ
حُّ ،ربما ُّلم ُّتشهدهاُّ
الهجروية ُّحيث ُّسجلت ُّخلل ُّالسنة ُّالجارية ُّمعدالت ُّنزو َ ُّ
املنطقة ُّمنذ ُّالحرب ُّالكونية ُّالثانية ُّمن ُّجنوب ُّوشرق ُّاملتوسط ُّإلى ُّأورباُّ ،حيثُّ
يبحث ُّآالف ُّألاشخاص ُّعن ُّألامن ُّوالسلم ُّوسبل ُّالبقاء ُّوألاكل ُّوالشرب ُّوإلايواءُّ
والشغل ُُّّ:إنهمُّ،باختصارُّ،يبحثون ُّعنُّالحدُّألادنىُّمنُّالكرامةُّ،التيُّفقدوهاُّفيُّ
بلدانُّانهارتُّفيهاُّالدولةُّوانتشرُّفيهاُّالعنفُّ.ولحقُّفيهاُّالدمارُّكلُّش يءُّ.
وفي ُّسياق ُّهذه ُّألاوضاع ُّاملتسمة ُّبالفوض ى ُّفي ُّأكثر ُّمن ُّرقعة ُّفي ُّالحوضُّ
املتوسطيُّتتنامىُّوتتوسع ُّشبكاتُّالاتجارُّفيُّاملمنوعاتُّمنُّالاتجارُّفيُّالبشرُّإلىُّ
الاتجارُّفيُّألاسلحةُّواملخدراتُّوآلاثارُّالنفيسةُّ.
هكذا ُّتحولت ُّمنطقة ُّحوض ُّاملتوسط ُُّّ :مهد ُّالحضارات ُّإلانسانية ُّالكبرىُّ
والديانات ُّالتوحيدية ُّوألانظمة ُّألاخلقية ُّالكبرىُُّّ ،ومن ُّحيث ُّانطلق ُّاملغامرونُّ
إلىُّحوضُّيحتضنُّكلُّعواملُّالتوترُّمنُّ
ُّ
الكتشافُّواستكشافُّعوالمُّجديدةُّ ،
خللُّالعديدُّمنُّالنزاعاتُّاملسلحةُّ ُّ،والخروقاتُّالجسيمةُّلحقوقُّإلانسانُّ،وعلىُّ
ََ
رأسها ُّحق ُّالشعب ُّالفلسطيني ُّفي ُّإقامة ُّدولته ُّالوطنية ُّاملستقلةُّ ُّ .أ ُّلسُّ َُّنا ُّفي ُّهذاُّ
الوضع ُّأمام ُّتراجع ُّحضاري ُّخطير ُّوأمام ُّتدمير ُّأرصدة ُّتاريخية ُّ؟ُُّّ
ألسناُّبصددُّمتابعةُّمشاهدُّمصادرةُّاملستقبلُّوتقويضُّللستقرارُّ؟ُّ
إنهاُّالتراجيدياُّالحقيقيةُّالتيُّينبغيُّأنُّتستنفرُّضمائرناُّجميعاُّ.
إننا ُّفي ُّقضية ُّالتنمية ُّوالديمقراطية ُّوالهجرة ُّوالسلم ُّوالاستقرارُّ ،أماُّ
مسؤولياتُّمشتركةُُُّّّ.responsabilités partagées
لقدُّأدركُّشركاؤناُّألاوروبيونُّ،أنُّألامنُّوالرخاءُّوالازدهارُّ،ينبغيُّأنُّيكونُّ
ً
ً
ُّمعرضاُّللتهديدُّفيُّقلبُّالقارةُّ.
ُّ
مشتركاُّوإالُّسيظل
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ك ُّأنُّالسياساتُّاملعتمدةُّإلىُّحدودُّاليومُّ،غيرُّ
ولكنُّعليناُّجميعا ُّأنُّنُّدُّ ُّر َ ُّ
كافيةُّ ،وأننا ُّفي ُّحاجة ُّإلى ُّمزيد ُّمن ُّالجرأة ُّوإلى ُّالتحلي ُّبشجاعة ُّأكبر ُّفي ُّاتخاذُّ
القرارات ُّالحاسمة ُّبشأن ُّعدد ُّمن ُّالقضايا ُّالتي ُّتنتج ُّأو ُّتبررُّ ،أو ُّهي ُّفي ُّأصلُّ
استدامةُّالفظاعاتُّالتيُّتعيشهاُّعددُّمنُّبلدانُّاملنطقةُّ.
إنناُّفيُّحاجةُّفيُّالدرجةُّألاولىُّإلىُّالتصديُّألصول ُّالشر ُّوجذور ُّاملعضلتُّ،
أيُّاحتللُّأراض يُّالغيرُّوالاستهتارُّبالقيمُّإلانسانيةُّ.
إنُّالتراجيدياُّوإلاهاناتُّالتيُّقلُّنظيرهاُّالتيُّيتعرضُّلهاُّالشعبُّالفلسطينيُّ
منذُّأكثرُّمنُُّّ06عاماُّفيُّمواجهةُّالاحتللُّإلاسرائيليُّ،تساءلناُّجميعاُّوتطرحُّعليناُّ
سؤال ُّمسؤولياتنا ُّالسياسية ُّوألاخلقية ُّوالتاريخيةُّ ،في ُّإنهاء ُّمعاناة ُّالشعبُّ
الفلسطينيُّوتمكينهُّمنُّحقوقهُّ.
وليست ُّممارساتُّسلطاتُّالاحتللُّإلاسرائيلي ُّفيُّهذهُّألايامُّفيُّالقدسُّ،إالُّ
حلقةُّفيُّمسلسلُّإلاهانةُّ ُّوالاستفزازُّوالخرقُّالسافرُّلحقوقُّإلانسانُُّّ.
إن ُّأوروباُّ ،بكل ُّثقلها ُّالتاريخي ُّوالسياس ي ُّوالاستراتيجي ُّمدعوة ُّإلى ُّالتدخلُّ
العاجل ُّمن ُّأجل ُّتمكين ُّالشعب ُّالفلسطيني ُّمن ُّدولة ُّوإنهاء ُّالاحتلل ُّألراضيهُّ
ووضعُّحدُّللظلمُّالتاريخيُّالذيُّتعرضُّلهُّ.
السيدات والسادة
تنضافُّهذهُّاملخاطرُّوالتحدياتُّالتيُّتواجهُّاملنطقةُّألاوروُّمتوسطية ُّإلىُّ
التحديات ُّاملناخية ُّوالبيئية ُّوتدهور ُّاملحيط ُّالبيئي ُّجراء ُّممارسات ُّوسياساتُّ
تراكمتُّعلىُّمدىُّعشراتُّالسنينُّ،حيثُّسوءُّتدبيرُّاملواردُّالطبيعيةُّ،واستنزافُّ
املجاالتُّالغابويةُّوتلويتُّاملواردُّاملائيةُّوسوءُّاستعمالهاُّ.
ومماُّيفاقمُّهذهُّألاوضاعُّارتفاعُّدرجةُّحرارةُّألارضُّ،وتواليُّمواسمُّالجفافُّ
ُّواستنزافُّالتربةُّوزحفُّالتصحرُّمماُّيطرحُّإشكاالتُّحقيقيةُّومعضلتُّكبرى ُّفيُّ
ماُّيخصُّضمانُّالغذاءُّلفئاتُّواسعةُّمنُّشعوبُّاملنطقةُّ.
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و ُّإذاُّكانُّشح ُّاملياهُّمنُّاملعضلتُّالبنيويةُّفيُّجنوبُّوشرق ُّاملتوسطُّ،فإنُّ
سوء ُّتوزيعه ُّوتلويثه ُّيطرح ُّسؤال ُّالبقاء ُّوالحياة ُّفي ُّمناطق ُّشاسعة ُّمن ُّمنطقةُّ
املتوسطُّ.
وفيما ُّكانت ُّمنطقة ُّالحوضُّاملتوسطي ُّمهدا ُّللزراعةُّ ،والغابات ُّالواسعةُّ،
أصبحتُّاليومُّمقبرةُّللنفاياتُّبمختلفُّأشكالهاُّالسائلةُّوالصلبةُّوالغازيةُّحتىُّ
تحولُّاملتوسطُّإلىُّالبحيرةُّألاكثرُّتلوثاُُّّ.
ً
عاُّللخبراءُّاملتخصصينُّ،فإنُّ
وإذاُّكانُّالتقييمُّالتقنيُّلألوضاعُّالبيئيةُّمشروُّ ُّ
مسؤوليتنا ُّكسياسيينُّتقتض ي ُّاعتمادُّسياساتُّعموميةُّوإجراءاتُّعاجلةُّللحدُّ
من ُّتدهور ُّالبيئة ُّواملناخُّ ،وسن ُّالتشريعات ُّالضرورية ُّلزجر ُّومنع ُّألاعمالُّ
والسلوكاتُّامللوثةُّمنُّجانبُّكافةُّامللوثينُّصغاراُّكانواُّأمُّكباراُّ.
إننا ُّأيها ُّالسيدات ُّوالسادة ُّأمام ُّمسؤولية ُّتاريخية ُّوأمام ُّتحدي ُّحقوقيُّ
َ
الحياةُّ.فقدُّ
ُّ
والتزامُّمنُّأجلُّألاجيالُّاملقبلةُّالتيُّعليناُّأنُّنورثهاُّبيئةُّنظيفةُّتُّ َُّيسُّرُُّّ
باتُّالحقُّفيُّالبيئةُّالنظيفةُّوفيُّاملاءُّوالهواءُّالنقيُّوفيُّمحيطُّنظيفُّوأخضرُّمنُّ
الحقوق ُّألاساسية ُّالتي ُّينبغي ُّأن ُّيتمتع ُّبها ُّإلانسانُّ ،الذي ُّينبغي ُّأن ُّتضمن ُّلهُّ
تنميةُّمستدامةُّمسؤولةُّ.
إننا ُّمطالبون ُّباعتماد ُّسياسات ُّوتشريعات ُّللتحول ُّإلى ُّالاقتصاد ُّألاخضرُّ
واستغللُّماُّتتيحهُّالتكنولوجياُّاملعاصرةُّلتحقيقُّهذاُّالهدفُّ،كماُّأنناُّمطالبونُّ
بأنُّنعطيُّاملثالُّونكونُّنموذجاُّلألجيالُّالصاعدةُّفيُّماُّيرجعُّإلىُّاحترامُّالبيئةُّ.
ُّ
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السيدات والسادةُّ،
َ َ
َ
تعتبر ُّاملنطقة ُّألاورو ُّمتوسطيةُّ ،و ُّ ُّي ُّال ُّها ُّمن ُّمفارقةُّ ،املنطقة ُّالتي ُّتجذبُّ
أكبرُّعددُّمنُّالسياحُّوالزوارُّ،ألنهاُّأرضُّاستقبالُُّّ ُّ Une terre d’accueilوألنهاُّ
مهدُّالحضاراتُّوآلاثارُّ،إالُّأنُّهذهُّالنعمةُّتتسببُّفيُّاستغللُّمفرطُّللمياهُّ،وفيُّ
إنتاج ُّمفرط ُّللنفاياتُّ ،لذلك ُّينبغي ُّتطوير ُّالسياحة ُّالخضراء ُّوالطبيعيةُّ
والنظيفةُّواملسؤولةُّوالتضامنيةُّ.
جهادُّسيزدادُّ ،بفعلُّالحركاتُّالهجرويةُّإلىُّالحوضُّألاوروُّ
والشكُّأنُّهذاُّإلا َُّ
ُّ
متوسطي ُّمنُّمناطقُّجغرافيةُّقريبةُّمن ُّاملنطقةُّأوُّحتىُّمنُّمناطقُّبعيدة ُّعنهاُّ.
فالحروب ُّوالفقرُّوالاستبدادُّوالجهلُّعوامل ُّتدفعُّآالفُّالشبابُّإلىُّالبحثُّعنُّ
حياةُّأفضلُّوكريمةُّفيُّمناطقُّالرخاءُّ،كماُّالفوض ىُّالتيُّتعيشهاُّعدةُّبلدانُّفيُّ
ضعُّ ُّوإع َمالُّالقوانينُّالضروريةُّلذلكُّ.
املنطقةُّالُّتُّ َُّيسُّرُُّّالحفاظُّعلىُّالبيئةُّ ُّوو َ ُّ
واستدراكا ُّلذلك ُّنحن ُّمطالبون ُّباعتماد ُّخطط ُّدولية ُّوإقليمية ُّفي ُّإطارُّ
ص َُّلُّ
مخططُّدوليُّاستراتيجيُّمنُّأجلُّالبيئةُّ،واستعمالُّذكاءناُّالجماعيُّحتىُّي َُّت َُّمفُّ َُّ
هذاُّالهدفُُّّمعُّأهدافُّالدمقرطةُّوالسلمُّوالاستقرارُُّّ.
فيُّهذاُّالصددُّ،الُّيسعنيُّإالُّأنُّأستحضرُّببالغُّالتقدير ُّالنداء ُّالذيُّوقعهُّ
وأطلقه ُّصاحب ُّالجللة ُّامللك ُّدمحم ُّالسادس ُّوفخامة ُّالرئيس ُّالفرنس ي ُّفرانسواُّ
ا
الشهُّ َُّرُّاملاض يُّمنُّطنجةُّوالذيُّحملُّعنوانُّ"نداءُّطنجةُّمنُّأجلُّاملناخ"ُّ
هوالُّندُّ ُّ
وهوُّالتزام ُّودعوةُّ ُّلنجاحُّالقمةُّالعامليةُّحول ُّاملناخُُّّالتيُّتحتضنهاُّباريسُّقريباُّ
والقمةُّالتيُّتليهاُّفيُُّّ6600التيُّسيحتضنهاُّاملغربُّ.
فيُّهذاُّالصددُّأيضاُّالبدُّأنُّأذكرُّبجهودُّوسياسةُّبلديُّمنُّأجلُّالبيئةُّ،
َ
ن
وخاصةُّ َسعي ُّاململكة ُّاملغربية ُّإلىُّاعتمادُّواستعمالُّالطاقةُّالنظيفةُّكمكو ُّ ُّفيُّ
الاقتصادُّألاخضرُّإذُّننجزُّمشاريعُّإستراتيجيةُّلنتاجُّالطاقةُّالشمسيةُّوالربحيةُّ
باعتماداتُّماليةُّضخمةُّولكنهاُّمفيدةُّللبشريةُّ.
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ولن ُّيفوتني ُّأيضا ُّأن ُّأذكر ُّباملشاريع ُّالتضامنية ُّالتي ُّيدعمها ُّاملغربُّ ،منُّ
خللُّعددُّمنُّاملؤسساتُّالوطنيةُّوخاصةُّاملكتبُّالشريفُّللفوسفاطُّمنُّأجلُّ
تطويرُّالزراعةُّفيُّإفريقياُّوتوفيرُّالغذاءُّوتيسيرُّالديناميةُّالاقتصاديةُّفيُّالقارةُّ.
تلكم ُّالسيدات ُّوالسادةُّ ،بعض ُّالقضايا ُّالتي ُّوددت ُّأن ُّأتقاسمها ُّمعكمُّ
وسط ُّهذا ُّالحضور ُّاملتنوع ُّالذي ُّيعكس ُّمركزية ُّاملسألة ُّالبيئية ُّفي ُّالسياساتُّ
الوطنيةُّوالدوليةُّوحجمُّالرهاناتُّالتيُّتطرحهاُّ.
شكرا ُّعلى ُّحسن ُّتتبعكم ُّومتمنياتي ُّألشغال ُّهذا ُّاللقاء ُّبكامل ُّالتوفيقُّ
والنجاحُّ.
ُّ
ُُُُُُُّّّّّّّ
ُّ
ُّ
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