كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي ،رئيس مجلس النواب المغربي،
ورئيس الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط،
في افتتاح أشغال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط
طنجة 28 ،ماي 2016

بسم هللا الرحمن الرحيم،
تغمرنا الغبطة بهذا اللقاء البرلمانً المتوسطً ونحن نستضٌف مؤتمر الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل
المتوسط ،فً دورتها الثانٌة عشر  .ولنا تقدٌر خاص لكون أصدقابنا وأشقابنا فً جمعٌتنا البرلمانٌة هذه
ٌمنحوننا شرف احتضان هذا المؤتمر على أرض المملكة المغربٌة ،وباألخص هنا فً مدٌنة طنجة.
إن لطنجة رموزٌتها المتعددة ،ولها أسطورتها كمدٌنة متوسطٌة بامتٌاز ،ولها أسرارها التارٌخٌة والحضارٌة
والثقافٌة والجغرافٌة  .مدٌنة تطل على الساحل األروبً وٌطل علٌها الساحل األوروبً ،ففً ٌوم صحو ال
ضباب فٌه ٌتبادل أهل طنجة النظر مع جٌرانهم االسبان فً الضفة األخرى للمتوسط الذٌن تفصل بٌنهم
مسافة مابٌة بطول  14كلم.
إن طنجة ،بموقعها الجغرافً واالستراتٌجً،تشعرنا جمٌعا فً المغرب بالتفاعل الخالق مع الزمن األوروبً
الحضاري والثقافً.
ومثل بابل أو االسكندرٌة فإن

لطنجة بعدها األسطوري العمٌق  .ففً األوديسا ،وصل أولٌس إلى

سواحلها  :وبلغتها جٌوش هرقل  .ولكونها تطل على البرزخ الفاصل أو الرابط باألحرى بٌن مٌاه البحر
األبٌض المتوسط ومٌاه المحٌط األطلسً (وٌمكنكم أن تشاهدوا هذا الملتقى بٌن البحرٌن بمجرد الوقوف عند
رأس سبّارطٌل ،هنا فً طنجة) ،فقد تحدث عن طنجة عدد من البحارة المغامرٌن والرحالة والجغرافٌٌن
والفاتحٌن

عبر التارٌخ .

كما أنجبت

المدٌنة طارق بن زٌاد الذي كان أول من عبر

إلى األندلس ،والرحالة إبن بطوطة الذي ترك لنا أحد أهم كتب الرحلة حول زٌاراته للكثٌر من الجغرافٌات
والبلدان واآلفاق.
وإلى طنجة جاء ُك َّتاب ومفكرون وفنانون عالمٌون من مختلف البلدان المتوسطٌة واألوروبٌة واألمرٌكٌة بل
ومن الٌابان وأمرٌكا الالتٌنٌة فكتبوا شهادات حٌة عن هذه المدٌنة.
ولم ٌفُ ْ
ت الكاتب العالمً الشهٌر

خورخٌلوٌس بورخٌس أن ٌكتب فً كتابه القصصً

"أَلِفْ : "Alef

"هومٌروس وأنا نفترق على أبواب طنجة ،وال أعتقد أننا نتوادع".
لقد وصل إلى طنجة الفٌنٌقٌون ،واإلغرٌق،والقرطاجٌنٌون ،والعرب المسلمون وظلوا جمٌعا ً ٌعبرون عن
اندهاشهم من امتداد البحر المحٌط،ورأى بعضهم أن طنجة هً آخر الدنٌا ،وأن العالم ٌنتهً عند طنجة وما
بعدها لٌس سوى محٌط النهابً من الماء سما
المتوسط

ه العرب القدماء "بحر الظلمات" فً حٌن أطلقوا على

 La méditerranéeإسم البحر األبٌض المتوسط.

كما أن هذه المدٌنة ظلت تشكل بوابة أفرٌقٌا على أوروبا وبوابة أوروبا على أفرٌقٌا بل كانت

طنجة إحدى

بوابات القارة األفرٌقٌة نحو العالم الجدٌد بعد أن اكتشف كرستوف كولمبوس القارة األمرٌكٌة.
والٌوم ،وحتى ال تتخلف طنجة عن مواصلة النهوض بهذه األدوار التارٌخٌة والحضارٌة والثقافٌة بل
االقتصادٌة واالجتماعٌة أولت الدولة المغربٌة اهتماما ً واسعا ً لمكانة ومستقبل طنجة .وٌقف صاحب الجاللة
الملك محمد السادس حفظه هللا شخصٌا ع لى األوراش الكبرى فً طنجة والجهة متتبعا ً بكٌفٌة عملٌة ومٌدانٌة
كافة مراحل الدراسة واإلنجاز  .وٌمكن التأكد مما تحقق حتى اآلن من بنٌات تحتٌة كبرى ،سواء تعلق األمر
بمٌناء طنجة المتوسط ،أحد أكبر موانا العالم،

أو على مستوى االستثمارات الصناعٌة والسٌاحٌة أو

على م ستوى بنٌات النقل الجوي والبري.
إن الحدٌث إذن عن طنجة ومنطقتها حدٌث ٌطول ،ولقد تحملت المسؤولٌة األولى فً هذه الجهة لعدة سنوات
وأعرف ما تمثله المنطقة من قٌمة فً البناء االقتصادي واالجتماعً للمملكة.
ولكن ما ٌهمنً هنا من هذا الحدٌث عن طنجة أٌضا هو أن أقربكم ،ا لسٌدات والسادة الرؤساء المحترمٌن،
من مدٌنة لم تتنازل أبداً عن هوٌتها المتوسطٌة ،ودورها كصلة وصل حٌوٌة فً الربط القاري ،بالمعنى
الرمزي والحضاري والثقافً واالقتصادي ،بٌن شمال القارة األفرٌقٌة وجنوب القارة األوروبٌة.

وقد سبق لً مرة أن قلت إن بعض أصدقابنا األو روبٌٌن ،خصوصا فً بلدان الشمال األوروبًٌ ،عتقدون أن
هم أٌضا -

المغرب بعٌد عنهم ،والحال أن وجودهم فً االتحاد األوروبً ٌجعلهم –

جٌرانا للمغرب ،وتربطهم به القضاٌا الراهنة التً التخلو من أسباب القلق واالنشغال .كما ٌربطهم بالمغرب
المصٌر المشترك ،والطموح المشترك إلى بناء مستقبل مشترك أساسه المشارٌع واألفكار التنموٌة ،والحفاظ
على الفضاء اإلٌكولوجً السلٌم ،وإٌالء االعتبار الدابم والالزم للمسألة األمنٌة ،والتصدي لقضاٌا الهجرة
السرٌة والمتاجرة بالبشر وتجارة المخدرات وتروٌج األسلحة غٌر المشروعة والجرٌمة المنظمة  ...وما إلى
ذلك.

زميالتي زمالئي،
السيدات والسادة الرؤساء،

منذ تأسٌس الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط سنة

2004

باسم الجمعٌة

البرلمانٌة األورومتوسطٌة ،قبل أن ٌتم تغٌٌره سنة  2010إلى االسم الحالً ،دأبنا فً المغرب البرلمانً
على تقوٌة هذا اإلطار واالنخراط ال فعلً والفاعل فً دٌنامٌته معتبرٌن أنه ٌشكل بالنسبة إلٌنا وألعضابه
جمٌعا مكسبا لعملنا البرلمانً المشترك وآلٌة من آلٌات التعاون وترجمة إلرادتنا المشتركة ،تلك اإلرادة التً
جددنا التأكٌد علٌها فً مؤتمر لشبونة حٌن تحملنا مسؤولٌة الرباسة الدورٌة لجمعٌتنا هذه ،ثم
مكتب الجمعٌة فً فبراٌر

2016

بالرباط.

فً اجتماع

اإلرادة المشتركة فً أن ٌتواصل

حوارنا األورومتوسطً وتتضافر جهودنا لدعم أسباب السلم واألمن واالستقرار فً منطقتنا والمزٌد من
التعاون ،والعمل فً أفق تعمٌق وترسٌخ نسقنا الدٌموقراطً.
إرادة مشتركة ،ولكن أٌضا وعً مشتر ك بالقضاٌا والتحدٌات المطروحة بل التهدٌدات الجدٌة التً علٌنا أن
نواجهها والتدابٌر واآللٌات التً علٌنا أن نبلورها بكٌفٌة مشتركة ،وأن نجدد الحوار والتشاور بشأنها
باستمرار .وما من شك فً أن لنا اإلحساس نفسه بهذه التحدٌات والمخاطر.

إن التهدٌد اإلرهابً أصبح ٌواظ ب على الحضور على عتبات أبوابنا والتربص بطمأنٌنتنا جمٌعا  .وفً كل
ٌوم ،نطرح السؤال عن هذه العملٌة أو تلك ،فً هذا البلد األورومتوسطً أو ذاك .وكل ٌوم ،تزداد الخطورة
والوحشٌة ونزعة الدم اإلجرامٌة.
ولعل األسوأ الٌوم أن اإلرهاب ٌحاول أن ٌتخفى فً

زي دٌنً ،وٌسترخص ا ألرواح البرٌبة متحدثا أحٌانا

باسم اإلسالم ،واإلسالم منه بريء ،أو زاعما أحٌانا أخرى التعبٌر باسم بلدان أو شعوب مقهورة لم تنتدب
إرهابٌٌن كً ٌتحدثوا باسمها أو ٌمثلوا ضمٌرها.
واألسوأ أٌضا أن اإلرهابٌٌن أصبحوا ٌندسون بٌن آالف المهاجرٌن والالجبٌن الهاربٌن من جحً م الحروب
األهلٌة والنزاعات المسلحة ،مستغلٌن بذلك الحرص اإلنسانً والحقوقً واألخالقً لدى بعض دول االستقبال
كً ٌعمموا نزعتهم الدموٌة العمٌاء ،وٌخلطوا األوراق والمقاربات ،وٌفرضوا األمر الواقع فً أسوأ نماذجه .
متطرف بخصوص قضاٌا الهجرة تتسع مساحات
ة
وها هً الدٌموقراطٌات باتت مهددة بخطابات شعبوٌة
انتشارها ،وتتضاعف مخاطرها على األنظمة والمؤسسات وهوٌات الدول بدال من جعل الهجرة منظمة
وخالقة ومنتجة على المستوى االقتصادي واالجتماعً والثقافً والحضاري.
والمؤسف ،الٌوم ،أن بعض بلدان الجنوب ،جنوب العالم وجنوب المتوسط وجنوب ال ساحل والصحراء ،ال
تواجه فقط الفقر والتطرف واالنحرافات المختلفة ،وال تواجه فقط الحروب والتوترات والنزاعات المسلحة
واالنقالبات العسكرٌة وانهٌار الدول ،وإنما أصبحت تواجه مخاطر التصحر وزحف الرمال والتقلبات
المناخٌة وانعكاسات التحول البٌبً على مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وعلى التماسك واالستقرار،
وعلى عدد من التعبٌرات السوسٌوثقافٌة التً تندرج ضمن الرأسمال الحضاري والثقافً المادي والالمادي
للشعوب ،وهو ما ٌهدد بدوره مكونات الهوٌة الوطنٌة والمحلٌة.
إنها ظواهر خطٌرة كما نرى ،وما ٌزٌدها خطورة كونها مترابطة مع بعضها البعض  .وعلٌنا أن ندرك فعال
أن ال أحد الٌوم بمنأى عن هذه المخاطر المحدقة بنا جمٌعا ،وبالتالً فإننا مطالبون بإدراك حجم المسؤولٌة
التً ٌنبغً أن نقتسمها فً المواجهة ورفع التحدٌات المطروحة علٌنا.
ما نحن فً حاجة إلٌه حقا هو أن نبلور إرادة مشتركة لمواجهة
المشتركة ،والتقدم معا سوٌا نحو مصابرنا المشتركة.

المخاطر المشتركة ،ورفع التحٌات

ٌنبغً أن نبادر مع بعضنا البعض فً االشتغال على الواقع بدال من أن نترك الواقع ٌشتغل علٌناٌ .نبغً أن
نستبق استراتٌجٌا واقتصادٌا وثقافٌا وأمنٌا كما بتنا نؤمن بذلك فً المغرب.
صحٌح أن عدداً من أصدقابنا وحلفابنا ،من المالحظٌن والمتتبعٌن،

ٌسجلون وٌؤكدون الٌوم على أهمٌة

المغرب كبلد مستقر ،وكمالذ للحوار واالستثمار والعمل المثمر بل هناك من ٌعتبر ،عن حق ،أن بالدنا تشكل
نوعا ً من االستثناء فً فضاء محٌط مهدد بالتوترات والنزاعات واالنفجارات .ومع ذلك ،فإن المغرب الذي
أعطى نموذجا ً فً النجاعة األمنٌة والعمل االستباقً الٌقظ ٌدرك مدى أهمٌة التعاون مع أصدقابه وأشقابه
وجٌرانه فً رفع مختلف التحدٌات المطروحة.
ولطالما أسعدنا وشرفنا تنوٌه األصدقاء بجهود المغرب فً واجهة العمل األمنً ومواجهة اإلرهاب والتطرف
فً كل من الفضاء المغاربً الكبٌر ومنطقة الساحل جنوب الصحراء التً بات الجمٌع ٌدرك أنها تشكل
خلفٌة أمنٌة للفضاء المتوسطً واألورومتوسطً.
وفً هذا السٌاقٌ ،لح المغرب كثٌرا على أهمٌة بناء المغرب الكبٌر كأولوٌة استراتٌجٌة ٌنبغً أن
نرقى بها فوق االعتبارات غٌر الموض وعٌة التً ال تتالءم مع منطق عصر التكتالت

وسٌرورة التارٌخ

والبناء المستقبلً  .كما ألح المغرب وبادر وعمل على المساهمة الفعلٌة فً إنجاح تسوٌة موضوعٌة لألزمة
اللٌبٌة.
وفً األفق نفسه ،نتطلع إلى أن ٌساهم أعضاء الجمعٌة البرلمانٌة لالتحاد من أجل المتوسط ،كل من موقعه
وعلى قدر ما ٌستطٌع ،فً الدعوة والعمل على إعادة إطالق مسلسل التفاوض الفلسطٌنً اإلسرابٌلً ،وذلك
من أجل إٌجاد صٌغ لتسوٌة عادلة منصفة للقضٌة الفلسطٌنٌة وتحقٌق مطامح الشعب الفلسطٌنً فً بناء
دولته الوطنٌة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقٌة على أساس قواعد ومبادئ الشرعٌة والقانون الدولً.
لقد بتنا جمٌعا ً ندرك أن غٌاب مثل هذا اإلنصاف فً الشرق األوسط والكٌل بمكٌالٌنلدى البعض فً التعامل
مع القضٌة الفلسطٌنٌة لمما ٌبعد األمل فً تحقٌق السلم واألمن واالستقر

ار فً المنطقة ،فً الفضاء

المتوسطً وفً العالم ،وٌواصل توفٌر أحد أهم أسباب التوتر والكراهٌة والحقد ونزعات التطرف
واإلرهاب.

فإذا أضفنا إلى ذلك انعكاسات ونتابج الحروب فً عدد من بلدان الشرق األوسط ،وتردي األوضاع
االقتصادٌة واالجتماعٌة فً هذه البلدان ،سندرك إلى أي حد معنى أن ٌستغل بؤس بعض الفبات والشرابح
االجتماعٌة فً تغذٌة الٌأس والعدمٌة والتطرف والعنف المسلح وتبنً ثقافة الموت والنزعة االنتحارٌة.
من هنا ،علٌنا أن نساهم فً أسباب الحٌاة وصناعة األمل.
إنها مسؤولٌتنا – نحن أٌضا – كممثلٌن لشعوبنا التً تستحق الحٌاة والحٌاة الكرٌمة.
مر ًة أخرى ،أجدد الترحٌب بكم جمٌعا ً فً طنجة ،وعلى أرض المغرب.

أرحب بكم فً بلدكم الثانً ،المملكة المغربٌة ،وآمل أن تكون إقامتكم طٌبة ،وأن تكلل أشغال مؤتمرنا هذا
بالنجاح على طرٌق تعزٌز إرادتنا المشتركة ،والمزٌد من التقارب والتعاون والحوار فً أفقنا المشترك.

