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 حمضر اجللسة الرابعة
 

يناير  91ه )9341ربيع الثاين  91األربعاء  : التاريخ
 م(.7192
  .يبي  اامالي  ريي  لجس  الناا السيد احل : الرائسة

 من الساعة الرابعة ابتداء ،ساعتان وعشر دقايق : التوقيت
 .شرع والدقيقة الرابعة

الدراسة والتصايت عسى مشروع القانان  :جدول األعمال
 ريق قانان التأسيس  لالحتاد اإلفياافق مباجيبه عسى ال 19.92

، كما 7111ياليا من سنة  99ااماقع بسام  عاصمة الطاغا يف 
ع، األول مت شرو مت تعديسه من خالل بروتاكالني مسحقني هبذا اام

والثاين مباباتا  7114فرباير من سنة  4اب أاباعتماده أبدي  
 .7114 ياليا من سنة 99مة اامازميبيق يف عاص

 

 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة:
 والصالة والسالم على أشرف ،الرحيمسم هللا الرمحن ب

 .املرسلني
 السيدة الوزيرة، 
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
خيصص لجس  الناا  أول جسسة تشريعية لساالية احلالية 

ياافق مباجيبه  19.92لسدراسة والتصايت عسى مشروع قانان رقم 
عسى القانان التأسيس  لالحتاد اإلفريق  ااماقع بسام  عاصمة 

، كما مت تعديسه من خالل 7111ياليا من سنة  99الطاغا يف 
اب ي  أاب اعتماده أبدشروع، األول متبروتاكالني مسحقني هبذا اام

 99 مة اامازميبيق يفوالثاين مباباتا عاص 7114فرباير من سنة  4
 أشغالنا، ، فإذا مسحتم قيبل الشروع يف7114 ياليا من سنة

أعطى اليسمة لسسيدة األمينة لتالوة مسخص عن اامراسالت الااردة 
 عسى ااميت ، تفضل السيد الريي .
ة )نقطة فريق العدالة والتنميالسيد سعد الدين العثماين رئيس 

 : نظام(
حنن يف فريق العدالة التنمية نرى أبنه من اامفيد جدا أن 
 ييان اليبث ااميباشر هلذه اجلسسة التارخيية وذات األمهية الييبرية.

 : السيد الرئيس
هذا ما قمنا به، أمتىن أن تيان اإلستجابة حاال، شيرا، 

 السيدة األمينة.
 : مينة اجمللسالسيدة عزوها العراك أ

 شكرا لكم السيد الرئيس،
تاصست رائسة اجملس  من السيد جامع اامعتصم الناي  

ن مبراسسة خيرب فيها اجملس  ابستقالته م اامدينة-سالعن دايرة 
 عضاية لجس  الناا ، شيرا ليم السيد الريي  احملرتم.

 : لسيد الرئيسا
ارجية اخلشيرا، فقيبل إعطاء اليسمة لسسيد وزير الشؤون 

والتعاون لتقدمي مشروع القانان، أود أن أخرب السيدات والسادة 
الناا  بعد اإلعالن يف جسسة أم  عن قاايم الفرق واجملماعة 

ي فريق وأل ن ألياأن الناييبان غري اامنتمي ،النيابية وكذلك رؤسايها
سمة حلز  االشرتاك  ااماحد، ليم اليااجملماعة النيابية مها انييب 

، شيرا لتقدمي مشروع القانان. اليبث ااميباشر مت الازير احملرتم السيد
 السيد الريي .

 : وزير اخلارجية والتعاون ،السيد صالح الدين مزوار
ملرسلني ا بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 ،لسيد رئيس جملس النوابا

 ،احملرتمونيدات والسادة النواب الس
 ،لسيدة والسادة الوزراء احملرتمونا
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أود بداية أن أتقدم أبحر التهاين لسسيد ريي  لجس  
الناا ، عسى انتخابه عسى رأس هذه اامؤسسة التشريعية ااماقرة، 
وكذا ألعضاء ااميت  ورؤساء السجان، متمنيا هلم التافيق يف 

 مهامهم النيبيسة خدمة لقضااي الاطن واامااطنني.
أهنئ السيدات والسادة الناا  احملرتمان، عسى الثقة  كما

هلم  متمنيا كذلك ،اليت َحَظْا هبا خالل اإلستحقاقات األخرية
 التافيق يف مهامهم.

سعيد جدا أن ختصص أول جسسة تشريعية هلذه الدورة 
لسمصادقة عسى القانان التأسيس  لإلحتاد اإلفريق ، وعسى 

 .تعديالت اامسحق بهبروتاكال ال
ويشرفين هبذه اامناسيبة، أن أتقدم أمام لجسسيم ااماقر 
بعرض بعض اجلاان  اامتعسقة ابستئناف بالدان حلضارها داخل 

 أسرهتا اامؤسسية اإلفريقية. 
 ،السيدات والسادة النواب

 ،السيد الرئيس
لقد إرأتت إرادة جاللة اامسك حفظه هللا، اامستندة إىل 

لته، أن الاقت قد حان احليمة والتيبصر اامعهادين لدى جال
 عرب ،ليستعيد اامغر  ميانه داخل أسرته اامؤسسية القارية

  .اإلنضمام إىل اإلحتاد اإلفريق 
إن هذا القرار ييتس  طابعا اترخييا، ابلنظر ليانه يتاج 

فيما بىن  ،عالقات بالدان ابلقارة اإلفريقيةمسارا غنيا من جتديد 
اامغر  لجده احلضاري عسى مدى العصار، يف ارتيباط عضاي 
ابلفضاء اإلفريق ، أىب جاللته إال أن تستعيد ااممسية ذلك الزخم 
عرب صياغة سياسة إفريقية شامسة، تستجي  من جهة لسطماحات 
اامشروعة ليبالدان لتقاية حضارها القاري والدويل، وتستجي  من 

 نا إلثيبات وجادها كقاة ذات كينانةجهة اثنية امتطسيبات قارت
مستقسة، وكفاعل لديه كسمته، وكشريك ينشد معامسة متيافئة 

ضمن العالقات الدولية اامتشعيبة، واليت الزال جزء منها مل يتخسص 
 .خمسفات مراحل طايسة من اإلستعماربعد من 

وقد جسد اامغر  هذا اامنظار تطيبيقا لستاجيهات اامسيية 
مستاايت عدة يف مقدمتها: التعاون جنا  السامية من خالل 

جنا ، الذي أضحت تشيل حمار عقيدة السياسة اإلفريقية 
ليبالدان، واليت أمثرت شراكات متعددة، سهر جاللة اامسك عسى 
اإلشراف ااميباشر عسى تطايرها وتعهدها، من خالل الزايرات 

 رات مافتئتزاي ،ليبسدان إفريقية شقيقة وصديقةاامسيية ااميمانة 
اقة دتتاسع إىل جل جهات القارة فاحتة فضاءات خصيبة لسص

  .والتعاون واامؤازرة ليبالدان
يعط  مضامني مادية عمسية هلذه  وقد أىب جاللته إال أن

  : الشراكات، من خالل الرتكيز عسى
ة التنمية اإلقتصادية والتنمية اليبشرية واامشاريع ذات اامنفع -

 ؛اامشرتكة

الصسة  نظر ذاتال اتوتقري  وجهبناء اامااقف اامشرتكة  -
 حل واامسامهة اامسؤولة والرصينة يف ،ابلقضااي اإلقسيمية والدولية

 ؛النزاعات وكذا الدفاع عسى القارة اإلفريقية يف احملافل الدولية

سااء من  ،اامسامهة يف تثيبيت األمن واإلستقرار ابلقارة -
فرضه ت خالل اامشاركة العسيرية ضمن بعثات األمم اامتحدة مبا

من خالل الدعم األمين والتقين لعدد من  أو ،من تضحيات
 ؛اليبسدان الصديقة يف جهادها اميافحة اإلرها 

قيم اإلعتدال  ثوب ،العمل عسى إشاعة األمن الروح  -
مح، إلسالم السلميزة بالدان كمنارة  اليت شيست عرب العصار

وذلك من خالل آليات متعددة جعست اامغر  قيبسة لأليمة 
تطرف عسى قيم ال العسم من أجل التياين السسيم ضدا اليبولط
 ؛ية لإلرها  والتخسفذاامغ
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وضع سياسة وطنية غري مسيباقة عسى اامستاى اإلفريق   -
يف ما خيص اهلجرة مينت اآلالف من أشقاينا األفارقة من حتقيق  

 كرامتهم اإلنسانية فاق أرضنا وبني ظهرانينا.

 عاير مشرتكة موبديه  أن هذا الزخم يف بناء مص
فضاءات إفريقية عدة، أن يتاج ابإلنتقال إىل العمل من داخل 

 اليبنية اامؤسسية لسقارة اإلفريقية.

من هذا اامنطسق أعسنت بالدان عن نيتها يف استعادة 
مياهنا الطيبيع  ضمن األسرة اامؤسساتية اإلفريقية خالل القمة 

 7172 يالياز 72/71لإلحتاد اإلفريق  اامنعقدة يف  72
مت هذا اإلعالن من خالل الرسالة  .بييجايل كما اتبعتم ذلك
يالياز إىل رؤساء الدول  72 يف اامسيية السامية ااماجهة

 د هذاميباشرة بع .واحليامات اإلفريقية اامشاركة يف تسك القمة
دولة إفريقية إىل أتييد  72اإلعالن سارعت كما اتبعتم كذلك 

 اامقاربة اامغربية.

اخلضم عمست بالدان عسى سسك طريق اامشروعية يف هذا 
لالنضمام لإلحتاد اإلفريق  وفق اامسطرة اامعمال هبا، كما تنص 
عسيها مقتضيات النظام التأسيس  لإلحتاد اإلفريق  اامعروض 

  .أماميم اليام
استعرض النظام التأسيس  لإلحتاد مسطرة اإلنضمام يف 

 لتالية :وتتضمن هذه اامسطرة اخلطاات ا 71مادته 

إخطار أو إشعار ريي  اامفاضية ابلنية يف اإلنضمام إىل  -
 ؛اإلحتاد

تعميم هذا الطس  عسى األعضاء يف اامنظمة من طرف  -
 ؛رائسة اامفاضية

قيام اامفاضية بتجميع ردود األعضاء وتيبسيغها رمسيا إىل  -
طال  العضاية مبجرد استيمال النصا  القاناين، أي التافر 

 ؛رد إجيايب 72دولة أو  72يبية، أي عسى األغسيبية النس

دعاة طال  العضاية إىل اامصادقة عسى القانان  -
 التأسيس  لإلحتاد.

اضية ارأتت اامف ،ابإلضافة إىل هذه اإلجراءات القانانية
إخضاع طس  اامغر  إىل متحيص سياس  عسى مستاى قمة 
رؤساء الدول واحليامات، وذلك استنادا إىل أتويل ميبالغ لسمادة 

إىل  ضمامنسقانان التأسيس  الذي يدرج حبث طسيبات االل 1
 اإلحتاد من بني سسطات ومهام مؤمتر القمة.

ة أودع اامغر  رمسيا لدى رائس ،بتاجيهات مسيية سامية
طس   7172شتنرب  77اامفاضية اإلفريقية أبدي  أاباب بتاريخ 

  .اإلنضمام لإلحتاد اإلفريق 
، الرمس  لطس  اامغر وكما اتبعتم كذلك ورغم اإليداع 

ْ فقد أبدت رييسة اامفاضية اإلفريقية، ويف خرق ب َ  امقتضيات  نيِّ
واليت تسزمها بتعميم طس  االنضمام مبجرد التاصل به  71اامادة 

ر  إىل رجاع اامغ متاطال واضحا يف القيام بذلك، بغرض أتخري
 أسرته اامؤسساتية.

دى ل ،تدخل جاللة اامسك نصره هللا ،أمام هذا التصرف
الريي  التشادي إدري  دييب بصفته ريي  الدورة احلالية لإلحتاد 

أكتابر  17اإلفريق ، حيث أجرى مياامة هاتفية معه بتاريخ 
 1وابلفعل بتاريخ  مينت من إعادة األمار إىل نصاهبا، 7172

نانرب أي ثالثة أايم بعد التدخل اامسي  احلاسم، مت تعميم الطس  
 يف اامنظمة.اامغريب عسى األعضاء 

 1شتنرب، وما تعمم حىت ل 77إذن حتط الطس  يف 
قام اامغر  حبمسة دبساماسية  ،يف أعقا  ذلك .يام 01نانرب، 

واسعة عسى مستاى القارة اإلفريقية حلشد دعم سريع وميثف 
لطس  االنضمام، مينت هذه احلمسة إىل يامه من أتمني أكثر 

قيبال ن التأسيس  لمن النصا  القاناين الذي يستاجيبه القانا 
 .72العضاية وها 
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دولة الس  كدعم ابلطيبع وجاوابت  01اليام كاين 
ابإلجيا  فيما خيص الدعم، فيما خيص عادة اامغر  إىل اإلحتاد 

 اإلفريق ، وهناك يف األايم اامقيبسة ما زال كيجيا رسايل الدعم.

عسى هذا األساس يستشرف اامغر  بيل ثقة واطمئنان 
 .سيصدر عن مؤمتر القمة اامقيبل بشأن طس  العضايةالقرار الذي 

 غري أن اامغر  يف نف  الاقت يستيبق العراقيل اليت حياول اليبعض
أن يضعها والذين يتصيدون الفرصة لعرقسة انضمامه أو إدخاله يف 

 متاهات التأجيل.

ويف أفق اختزال الاقت، لي  يشغل اامغر  إن شاء هللا 
حتاد، تندرج ميبادرة التعجيل إىل داخل أجهزة اإل مقعدهفعسيا 

استيمال اامساطر الداخسية اليت تستاجيبها اامصادقة عسى القانان 
 التأسيس  لإلحتاد اإلفريق ، فضال عن طيبيعتها اإلستيباقية فهذه
اخلطاة ستمين أيضا من جتريد خصام اامغر  من ورقة ضغط 

 رمسا هتم لتعطيلسيعمدون ال حمالة إىل استغالهلا ضمن حماوال
انضمام بالدان إىل أسرهتا اامؤسساتية، وكاناا يرتقيبان ابلطيبع 
لجرايت اامصادقة عسى هذا القانان، الستغالل عدم اامصادقة عسيه 
لعدم يعين إعطاء اامصادقة كذلك عسى عادة اامغر  وانضمام 

 .اامغر 

ولعل ردود الفعل اامتشنجة من طرف اليبعض أوضح دليل 
يبه، السياسة وعسى اإلزعاج الذي تسيبعسى التاج  من فعالية هذه 

بل ه  ممدودة  ،عسما أن سياسة بالدان ليست ماجهة ضد أحد
 .لسجميع يف إطار احرتام سيادة الدول ووحدهتا الاطنية والرتابية

ويف إطار التعاون من أجل أن يرفع اامااطن االفريق  رأسه عاليا 
 ويطاي صفحات من التطاول عسى كرامته ومصاحله.

سى اجلاا  الشايف ع ،قدم صاح  اجلاللة نصره هللاوقد 
اامناورات اليايسة اليت اهتدت إىل الركا  عسى مسألة احلدود، 

اامنعقدة  72وذلك يف الرسالة اامسيية السامية ااماجهة إىل القمة 
يف كيغايل، حيث قال جاللته ألي  اإلحتاد اإلفريق  يف وضعية 

 هذا الييان اامزعام لي ؟ ف تعارض واضح مع الشرعية الدولية
عضاا ال يف األمم اامتحدة، وال يف منظمة التعاون اإلسالم ، وال 
يف جامعة الدول العربية، وال يف أية هيئة أخرى سااء كانت شيبه 

 دولية. قسيمية أوإ قسيمية أوإ

فإن مض  اامغر  الستئناف حضاره داخل  ،وعسيه
ية، فيبعدما اعد اامشروعاإلطار اامؤسس  اإلفريق  مت ابحرتام اتم لقا 

استيمست بالدان إجراءات االنضمام ابلنظر امسطرة االحتاد، ابت 
أمامنا اليام استيمال اإلجراءات ذات الصيبغة الداخسية وفق 

منه، حيث ستتاج  55مقتضيات دستار ااممسية وخاصة اامادة 
هذه اإلجراءات بعرض قرار اامصادقة الربامانية قيبل انعقاد اامؤمتر 

 ن هناية الشهر اجلاري.م 72

إن ميباشرة اامصادقة عسى القانان التأسيس  لالحتاد 
االفريق  اليام لي  ابلطيبع عمال مسطراي وحس  بقدر ما ها 
إجراء سياس  ينم عن ثقة اامغر  يف حيمة األشقاء األفارقة، 
ويشيل رسالة دبساماسية واضحة بشأن وحدة الصف الداخس  

 لعمسية لتفعيل انضمامهما لالحتادوجدية بالدان يف مساعيها ا
اإلفريق  خالل القمة اامرتقيبة يف هناية هذا الشهر أبدي  أاباب، 
 وذلك عمال ابلتاجيهات اامسيية السامية، شيرا عسى انتيباهيم.

 : السيد الرئيس

 شكرا للسيد الوزير، 
اليسمة اآلن لسسيدة مقررة جلنة اخلارجية والدفاع الاطين 

سجنة واامغاربة اامقيمني ابخلارج، لتقدمي تقرير ال والشؤون اإلسالمية
 يف هذا ااماضاع.

مقررة جلنة اخلارجية والدفاع  النائبة السيدة سعاد الزايدي
 :الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج 

والصالة والسالم على أشرف  ،بسم هللا الرمحن الرحيم
 .املرسلني
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يف اليبداية نعتذر لسسادة الناا  ألنه كاين يعين فست 
سهاا الفقرة األخرية من الصفحة األوىل، فستت سهاا يعين، فهناك 

une redondance .نعتذر عن هذا ألن كنا يف إكراه طيباعة 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ين أن أعرض عسى أنظار لجسسنا ااماقر نص التقرير يشرف
الذي أعدته جلنة اخلارجية والدفاع الاطين والشؤون اإلسالمية 

 17.72واامغاربة اامقيمني ابخلارج بعد دراستها امشروع قانان رقم 
ام  ياافق مباجيبه عسى القانان التأسيس  لالحتاد اإلفريق  ااماقع بس

ما مت تعديسه ابلربوتاكال اامسحق ، ك7111ياليا  77الطاغا يف 
، ومباباتا 7111فرباير  1به اامعتمد أبدي  أاباب إثيابيا يف 

 .7111ياليا  77اامازميبيق يف 

وقد عرض هذا اامشروع عسى أنظار السجنة خالل 
برائسة السيد  ،7172يناير  72اجتماعها اامنعقد يام األربعاء 

  ريي  يبي  ااماليحممد يتيم ريي  السجنة وحبضار السيد احل
السيد صالح الدين مزوار وزير  : لجس  الناا  والسادة الازراء

الشؤون اخلارجية والتعاون، السيد انصر باريطا الازير اامنتد  لدى 
وزير اخلارجية، السيد حممد الافا وزير منتد  ميسف ابلشؤون 
 العامة واحليامة وااميسف ابلعالقات مع الربامان واجملتمع اامدين.

يف بداية هذا اإلجتماع، وبعد هتنئة السيد ريي  السجنة 
لسسيدات والسادة الناا  عسى انتخاهبم أعضاء هذه السجنة 
وأعضاء لجس  الناا  وتعيينهم من قيبل الفرق واجملماعة النيابية، 
والتذكري أبمهية هذه السحظة الاطنية وأن أول نشاط تشريع  يف 

تجاوز ة عسيها إمجاع وطين يهذه الاالية، قد ارتيبط بقضية وطني
التماقعات احلزبية والسياسية، قدم السيد وزير اخلارجية والتعاون 
عرضا مستفيضا حال أمهية هذا اامشروع والسياقات اليت أطرته 
من خالل اإلرادة اامسيية السامية اامستندة إىل احليمة والتيبصر 

 داامعهادين لدى جاللته، حيث ارأتى حفظه هللا أن الاقت ق
حان ليستعيد اامغر  ميانه داخل أسرته اامؤسسية القارية عرب 

 اإلنضمام إىل اإلحتاد اإلفريق .

ا ار ييتس  طابعوقد اعترب السيد الازير أن هذا القر 
 يتاج مسارا غنيا من جتديد عالقات بالدان ابلقارة اترخييا ليانه

 اإلفريقية، فيما بىن اامغر  لجده احلضاري عسى مدى العصار يف
ارتيباط وثيق وعضاي ابلفضاء اإلفريق  وكان جاللته قد أىب إىل 
أن تستعيد ااممسية ميانتها وماقعها اإلفريق  عرب صياغة سياسة 
إفريقية شامسة، تستجي  من جهة لسطماحات اامشروعة ليبالدان 
لتقاية حضارها القاري والدويل، ومن جهة اثنية امتطسيبات قارتنا 

كينانة مستقسة وكفاعل لديه كسمته   إلثيبات وجادها كقاة ذات
وكشريك ينشد معامسة متيافئة ضمن العالقات الدولية اامتشيبعة، 
واليت ال زال جزء منها مل يتخسص بعد من خمسفات طايسة من 

 اإلستعمار.

ومن خالل الدور الذي يقام به اامغر  عسى اامستاى 
نيتها  ناإلفريق  والدويل، أوضح السيد الازير أن بالدان أعسنت ع

يف اإللتحاق ابإلحتاد اإلفريق  لسمسامهة ضمن األسرة اإلفريقية يف 
حتقيق التنمية اامنشادة، كما تطرق السيد الازير إىل اليرونالاجيا 
اليت عرفها ااماضاع، ماضاع عادة اامغر  لإلحتاد اإلفريق ، 
فيبتاجيهات مسيية سامية أودع اامغر  رمسيا لدى رائسة اامفاضية 

طس  اإلنضمام  7172سيبتمرب  77ية أبدي  أاباب بتاريخ اإلفريق
لإلحتاد اإلفريق ، ورغم اامناورات اليايسة خلصام وحدتنا الرتابية، 
قدم صاح  اجلاللة نصره هللا، اجلاا  الشايف هلا وذلك يف الرسالة 

اامنعقدة يف كيجايل  72اامسيية السامية ااماجهة إىل القمة 
ية أليس اإلحتاد اإلفريقي يف وضع: " ، حيث قال جاللته7172

يس ؟ فهذا الكيان املزعوم ل تعارض واضح مع الشرعية الدولية
عضوا ال يف األمم املتحدة وال يف منظمة التعاون اإلسالمي وال 
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يف جامعة الدول العربية وال يف أية هيئة أخرى سواء كانت شبه 
 .انتهى كالم صاح  اجلاللة إقليمية أو إقليمية أو دولية"

كما اعترب السيد الازير يف كسمته التقدميية، أن ميباشرة 
اامصادقة عسى القانان التأسي  لإلحتاد اإلفريق  اليام لي  عمال 
مسطراي فحس  بقدر ما ها إجراء سياس  ينم عن ثقة اامغر  
يف حيمة األشقاء األفارقة، ويشيل رسالة دبساماسية واضحة 

ة ان يف مساعيها العمسيبشأن وحدة الصف الداخس  وجدية بالد
لتفعيل انضمامها لإلحتاد اإلفريق ، خالل القمة اامرتقيبة يف هناية 
هذا الشهر أبدي  أاباب، وذلك عمال ابلتاجيهات السامية 

 لصاح  اجلاللة نصره هللا.

وخالل مناقشة الفرق واجملماعة النيابية لعرض السيد 
ادات واجمله مثن جل اامتدخسان ،الازير ومضمان مشروع القانان

اجليبارة اليت قام هبا جاللة اامسك إلجناح هذا احلدث التارخي  اامهم، 
أال وها عادة اامغر  إىل اإلحتاد اإلفريق ، كما أشادوا 

ااممنهجة من طرف الدبساماسية اامغربية بيل  ابالسرتاتيجية
أنااعها، مناهني حبرص جاللة اامسك عسى إشراك ممثس  األمة يف 

لتارخي ، وذلك درءا ليل تاظيف س ء من طرف هذا القرار ا
متطرقني يف نف  السياق ألهم اخلط   اخلصام هلذا ااماضاع.

اامسيية السامية اليت أطَّرت هذا اامشروع، منها عسى اخلصاص 
 ،7172اامنعقدة يف كيجايل  72رسالة جاللة اامسك إىل القمة 
رى مبناسيبة ذك 7172نانرب  12وخطا  جاللته من دكار يام 

ختسيد اامسرية اخلضراء، هذا التأطري يؤكد عسى أن طس  العادة إىل 
اإلحتاد اإلفريق ، لي  رضاخا لسخصام وتنازال هلم، ولين إحلاحا 

 يف الدفاع عن قضية الاحدة الاطنية.

ات التدخالت، أن عادة ويف نف  السياق، اعتربت ذ
قاقه حتصحيحا خلطأ، وإمنا استمرارا يف الدفاع عن  اامغر  لي 

ااميتسيبة، فقرار خروجه من التنظيم كان صاييبا حس  السياقات 

آنذاك، كما أن قرار العادة أيضا يف حد ذاته قرار صاي  أمسته 
 الظروف واامتغريات الراهنة إلفريقيا.

قت بعض التدخالت إىل ضرورة من جهة اثنية، تطر 
منها  ةوجتايد أداء الدبساماسية مبختسف أنااعها، سااء الرمسي تفعيل

عرب وزارة اخلارجية أو ااماازية عرب اامؤسسة التشريعية وذلك امااكيبة 
الدينامية واحلركية اليت عرفتها الدبساماسية يف الاقت الراهن، من 
خالل ااميبادرات اامسيية السامية خاصة يف إفريقيا، مشرية إىل 

 ضرورة أخذ ما يسزم من احليطة واحلذر يف تنزيل هذا اامشروع.

عرض جااهبم عسى تدخالت السيدات والسادة ويف م
، أكد السيدان الازيران عسى أن الدبساماسية اامغربية تعرف ،الناا 

دينامية جديدة وتسري أبهداف واضحة وليست بشروط مسيبقة، 
معتربين أن عادة اامغر  ستجعل اخلصام يفقدون لجاال ظل يف 

اة يعرف طحازهتم امدة طايسة، مؤكدين عسى أن اامغر  هبذه اخل
جيدا اامياس  اليت ستتحقق، خاصة مع تااجده يف العديد من 
اهلياكل والتنظيمات ااماازية لإلحتاد خاصة اإلقتصادية منها، وها 
ما سيجعل اامغر  قاة إقرتاحية مهمة يف هذا اجملال حبيم جتربته 

 اامرتاكمة.

زات ران أن هذه احملفمن جهة اثنية، اعترب السيدان الازي
عدم وجاد إكراهات، واليت ينيبغ  أن نتجند مجيعا  ثةاليب ال تعين

 لستقسيل منها وحتايسها إىل جناحات، مناهني ابلدينامية اليت عرفها
 مسف وحدتنا الرتابية، واليت يعاد الفضل فيها إىل الزايرات اامسيية
لسعديد من الدول اإلفريقية، وهذا ما يرتجم تاايل أتييد العديد من 

 ة لعادة اامغر  هلذا اإلحتاد.الدول اإلفريقي

ويف اخلتام، وافقت جلنة اخلارجية والدفاع الاطين والشؤون 
اإلسالمية واامغاربة اامقيمني ابخلارج ابإلمجاع عسى مشروع قانان 

ياافق مباجيبه عسى القانان التأسيس  لإلحتاد  17.72رقم 
، كما مت 7111ياليا  77اإلفريق ، ااماقع بسام  الطاغا يف 

 1 يسه ابلربوتاكال اامسحق به اامعتمد أبدي  أاباب إيثيابيا يفتعد
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، والسالم 7111ياليا  77، ومباباتا اامازميبيق يف 7111فرباير 
 عسييم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيدة اامقررة عسى ما قامت به يف وقت ضاغط 
قيبل فتح اب  اامناقشة، السيدات والسادة الناا  أخربكم  .جدا

بقرار ااميت  اجلديد، وذلك ابلتنسيق مع رؤساء الفرق اخلاص 
دقايق  71دقيقة ليل فريق نيايب،  75بتحديد اامدة الزمنية يف 
  دقايق لالمنتمني. 5لسمجماعة النيابية، و

 يةمأعطى اليسمة لسسيد الريي ، ريي  فريق العدالة والتن
 .سعد الدين العثماين الناي 

 النائب السيد سعد الدين العثماين، رئيس فريق العدالة والتنمية
: 

 بسم هللا الرمحن الرحيم.

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

س  العدالة والتنمية مبجيشرفين أن أتقدم إبسم فريق 
الذي ياافق اجملس   17.72الناا  هبذه اليسمة امناقشة القانان 

مباجيبه عسى القانان التأسيس  لالحتاد اإلفريق  والربوتاكاالت 
  .التعديسية اامسحقة به

لين أخاايت وإخااين، ميينين أن أقال أهنا حلظة اترخيية 
تعددة، لي  عتيبارات مابمتياز، حلظة استثنايية بيل اامقايي ، ال

إال واحدا منها أهنا تعي  هذا التالحم الاطين من اجلميع، من 
أجل اامصسحة العسيا ليبالدان، وه  اليت جعست هذه اجلسسة األوىل 
وهذا شرف لنا حنن كربامانيني، هذه اجلسسة األوىل يف هذه الاالية 
 لالتشريعية العاشرة، حلظة تعسا فيها اامصسحة الاطنية فاق ك

االعتيبارات الشخصية، االعتيبارات الفئاية، االعتيبارات احلزبية، 

اامصاحل الذاتية، وذلك ابإلخنراط الفاعل والتجاو  الالمشروط 
وتغسي  صات احليمة وصات العقل والعمل الفاعل لإلسهام يف 
إجناح ميبادرة استعادة اامغر  ميانته داخل االحتاد اإلفريق ، وأقال 

 استعادة ميانته.

دون التنمية منذ اليبداية، وبد قرران يف فريق العدالة و وق
التعامل مع هذه اامرحسة أبفق وطين تاافق  عال عسى الرغم  ،تردد

من الظروف السياسية الداخسية اليت تعرفاهنا مجيعا، وقرران أن 
نتحمل مسؤوليتنا يف هذا االجتاه مرتفعني عن الدخال يف أي 

   ظة، قرران هذا باع ، سجال سياس  أو سياساي حيرف السح
 ال عن خاف وال عن تراجع، وإمنا باع  كامل وأفق وطين.

ة زاز، أن نرى هذه التعيبئكما أنه من دواع  الفخر واالعت  
من خمتسف األحزا  السياسية الاطنية، مبختسف مشارهبا  الشامسة

الفيرية وتاجهاهتا السياسية، كسما تعسق األمر ابلدفاع عن الثاابت 
ومقدسات اليبالد، وه  التعيبئة اليت جاءت إستجابة  الاطنية

ان بغرفتيه بتسريع مصادقة الربام ،لتاجيهات جاللة اامسك نصره هللا
من  55عسى اتفاقية اإلنضمام لالحتاد اإلفريق  وفقا لسفصل 

الدستار، وها إشراك حمماد اممثس  األمة يف هذا القرار 
 ل الثغرات.اإلسرتاتيج  درءا ليل اإلحتماالت وسدا لي

 إن هذه ااميبادرة مؤطرة باثيقتني أساسيتني؛ الاثيقة األوىل
لالحتاد اإلفريق ، والثانية  72قمة اله  رسالة جاللة اامسك إىل 

لسمسرية اخلضراء  07ه  خطا  جاللة اامسك مبناسيبة الذكرى 
من دكار، ويف الاثيقتني يظهر أن عادة اامغر  إىل اإلحتاد اإلفريق  

ة ا ابلييان اإلنفصايل وال تنازال عن وحدة اامغر  الاطنيلي  اعرتاف
والرتابية، لينه مرحسة جديدة يف الدفاع عن حقاق الاطن من 
 : داخل اامنظامة واامنظمة اإلفريقية، لذلك يقال خطا  دكار

"إن عودة املغرب إىل أسرته املؤسسية القارية لن تغري شيئا من 
مكننا من حراء، بل إهنا ستمواقفنا الثابتة خبصوص مغربية الص

الدفاع عن حقوقنا املشروعة وتصحيح املغالطات اليت يروج هلا 
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ولذلك   "خصوم وحدتنا الرتابية خاصة داخل املنظمة اإلفريقية
أو الذين ييتيبان يظنان أبن هذه العادة      كثري من الناس 

 ،ة اامسكيرد عسيه جالل لالحتاد اإلفريق  ستضعف ماقف اامغر 
ه رسالة باضاح كامل بدون تشفري ما كاينش كسه بدون يف هذ

رماز إنه خطا  واضح وصريح وقاي، ويظهر من الاثيقتني أيضا 
أن عادة اامغر  إىل اإلحتاد اإلفريق  ها استمرار لسسياسة اإلفريقية 

يقية "تتويج لسياستنا اإلفر :  ليبالدان، فها يقال جاللة اامسك
تهى خطا  ان يقوم به املغرب"وللعمل امليداين التضامين الذي 

جاللة اامسك، ويعسم اجلميع أن اامغر  منذ استقالله بل حىت قيبل 
اإلستقالل منذ قرون، ولين ابخلصاص منذ استقالله، عمل عسى 
تاطيد عالقاته مع اليبسدان اإلفريقية ومع إفريقيا، ودعم آنذاك 

التحرر اإلفريقية دعما سياسيا، دعما معنااي، دعما  اتحرك
عالميا، دعما ماداي وماليا ابألسسحة وابامال، وكانت له وزارة إ

لسشؤون اإلفريقية يف فرتة مضت مر هبا وزير واحد ها الدكتار 
 عيبد اليرمي اخلطي  رمحة هللا عسيه.

وكان اامغر  أيضا من مؤسس  منظمة الاحدة اإلفريقية، 
وىل ولن ننسى هنا اجتماع الدار اليبيضاء، الذي كان ها النااة األ

لتأسي  منظمة الاحدة اإلفريقية برائسة وقيادة جاللة اامسك حممد 
اامغر  جهدا من أجل الدفاع  ومل يذخر .اخلام  رمحة هللا عسيه

عن مصاحل هذه القارة أمام ابق  بسدان العامل والتجمعات اجلهاية، 
وهنج دبساماسية تاازي بني الدعم والتضامن وحتقيق التنمية 
والشراكة يف القارة اإلفريقية، وبسغ مستاى التعاون عقد شراكات 

يية سحقيقية مع لجماعة من الدول ابلقارة فعستها الزايرات اام
اامتتالية واامتعددة اليت رفعت من حجم الدينامييية مع الفضاء 

ات جنا ، ومتخض عن هذه الزاير  -اإلفريق  عرب التعاون جنا 
التاقيع عن مئات اإلتفاقيات يف خمتسف اجملاالت اإلقتصادية، 

مهدت لنقل و  ...اإلجتماعية والرتباية والثقافية والدينية وغريها
التجار  الناجحة من الشمال إىل اجلنا ، اخلربات واامهارات و 

ومل يذخر اامغر  جهدا يف يف الدفع بقااته اامسسحة لسمسامهة يف 
إطار قاات األمم اامتحدة يف حفظ السالم واستقرار القارة 

 اإلفريقية.

فإن اامغر  يعترب من مؤسس  منظمة الاحدة  ،ولستذكري
يبدأ احرتام صاص ماإلفريقية، كان ميتثل اميباديها األساسية وابخل

سيادة الدول، احرتام الشؤون الداخسية لسدول، احرتام حدود 
الدول، لين هذه اامنظمة خرقت هذا ااميثاق بقيباهلا عضاية كيان 

عسى األرض، غري معرتف به دوليا، وهذا أدى إىل  غري ماجاد
من هذه اامنظمة اليت جاء خسفا  7120انسحا  اامغر  سنة 
ومنذ ذلك احلني استمرت  .عضاا 51  هلا اإلحتاد اإلفريق 

اخلروقات، استمرت اامناورات ضد اامغر  ووحدته الاطنية والرتابية 
حىت يف أمار تدخل ضمن اختصاصات منظمة األمم اامتحدة، 
مثل قرار اإلحتاد اإلفريق  تعيني ممثل خاص يف مسف الصحراء، 
اد وإعادة إدراج مسف الصحراء اامغربية ضمن جدول أعمال اإلحت

اإلفريق  استجابة لتحركات اجلهات اامعادية لسمغر  ولاحدته 
 الاطنية والرتابية.

  السيد الرئيس،
لقد اتفق اجلميع عسى أن عادة اامغر  إىل أسرته 

ستمين من و  اامؤسسية اإلفريقية ميبادرة شجاعة تستحق التنايه،
إطالق دينامييية فعالة من داخل األسرة اإلفريقية، والدفاع عن 

ضااي القارة من الداخل من أجل تقامي اإلختالالت وجتاوز ق
االنقسامات بفضل رايدة اامغر  وحنيته وجتاربه يف شىت 

 اجملاالت.

وإن حماوالت العرقسة اليت يقام هبا خصام الاحدة الاطنية 
والرتابية لدليل عسى أن هذا القرار، قرار صاي  يسري يف االجتاه 

ين اليبعض تصحيحا خلطأ مل ي الصحيح ولي  يف ذلك كما يقال
العادة  كان صاييبا وقرار  20هناك خطأ، فقرار االنسحا  سنة 

اليام صاي  أيضا، وذلك بسيب  تغري ظروف إفريقيا السياسية 
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وتطار مااقفها من الييان اإلنفصايل، فعند التأسي ، أتسي  
االحتاد اإلفريق  كان ثسثا أعضاء اإلحتاد اإلفريق  يعرتفان هبذا 

 واليام هناك أقل من الثسث بيثري ال .ان اإلنفصايل ااماهاماليي
يزالان يصرون عسى ذلك االعرتاف، والثسث فقط بعد سح  

 قات اامغر  يفعال وتطارت .دولة لذلك اإلعرتاف 72أكثر من 
إفريقيا وتطار حضاره يف هذه اامرحسة يف هاذي العشرين سنة يف 

ايدة يف اليت كانت سخمتسف فضاءاهتا، مع سقاط اإلديالاجيات 
القارة قيبل سقاط جدار برلني، إذن الااقع تغري، فيبالتايل ااماقف 

 السياس  من الطيبيع  أن يتغري.

طااما طال  به أصدقاء  ،كما أن قرار العادة قرار مسؤول
غم اامغر  حىت تستعيد بالدان ميانتها يف اليبيت اإلفريق ، عسى الر 

اامنظمة،  اإلفريق  ولا خارج من أن اامغر  ظل وابستمرار يف بيته
رغم اإلنسحا  ظل يف قس  القارة اإلفريقية، يف قس  اهتماماهتا 

 ويف قس  نصرة قضاايها.

 السيد الرئيس،

اجيبه والذي ياافق مب ،إن اامشروع الذي بني أيدينا اليام
مادة، ابعتيبار  17عسى القانان التأسيس  لإلحتاد اإلفريق  يضم 

ابلتخس  عن عضاية اإلحتاد قد مت إلغاؤها   اامتعسقة 17أن اامادة 
 كما رأينا من قيبل يف كسمة السيد الازير.

إذن حنن بصدد اامصادقة عسى مادة فريدة ختص ااماافقة 
عسى هذا القانان األساس  وعسى بروتاكال التعديالت اامسحقة 

اليت رأينا عند السيد الازير أهنا تسطر مسطرة  71به، واامادة 
مام، ه  بسيطة، هذه اامادة تنص عسى أن ريي  وطريقة االنض

ا م      الدول بطس  االنضمام، الدول جتي  مبجرد  رُ طِ خيُْ  السجنة
 51     ييان عندان عدد اإلجاابت دايل الدول كايف يساوي

من أعضاء اإلحتاد، رييسة اامفاضية اإلفريقية مطسابة قانانيا  %
ية اإلفريقية ، رييسة اامفاضأبن تيبسغ الدولة اامعنية أبهنا قد انضمت

هنا واصست اامناورات امنع هذا اإلستحقاق وهذا كما قست يف 

اليبداية هذا دليل عسى أن القرار دايل اامغر  صاي ، وأن دخاله 
يزجع خصام اامغر ، ولذلك حضار اامغر  ها اإلزعاج احلقيق  

 خلصامه ودفاعا عن حقاقه.

إن احلالة اليام ه  أن اامغر  يتافر عسى الااثيق الداعمة 
ابامساندة وااماافقة اليامسة لسغاليبية العظمى ليبسدان األعضاء يف 

الس  جاوبا، واليت مع األسف الشديد  01اامنظمة اإلفريقية، اليام 
واصست اامفاضية اإلفريقية مناوراهتا ابختاذ القرار الضروري والذي 

 ق والقانان التأسيس  لإلحتاد اإلفريق .يثاااميستاجيبه 

وقد رأينا كيف أهنا كانت تقاعست رييسة اامفاضية حىت 
عن تازيع طس  اامغر  عسى الدول األعضاء يف الاقت اامناس ، 
حىت تدخل جاللة اامسك لدى الريي  التشادي الذي ها يف نف  

 الاقت الريي  احلايل لإلحتاد اإلفريق  لتطيبيق فحاى القانان.

 السيد الرئيس،

إن ما بين عسى ابطل ييبقى دايما ابطال وال يطاله التقادم 
والتالعيبات اامسطرية  0أبدا، ولذلك فإن هذا اخلرق يف الفصل 

هلا خصام الاحدة الاطنية والرتابية، هذه  د  عِ األخرى اليت يُ 
هذه التالعيبات والعراقيل  ،7120التالعيبات واليت بدأت منذ 

اليت وضعتها رييسة اامفاضية اإلفريقية خدمة ألجندة خصام 
اامغر ، تستاج  عسينا اختاذ كافة اإلحتياطات القانانية 
 والسياسية لتفادي الاقاع يف الفخاخ اليت تنص  يف طريق انضمام

قانانية  واليت تستند إىل عيا  اامتاقعة الشراك بنياامغر ، ومن 
 ة يف النظام األساس  لإلحتاد اإلفريق ، واليت جي  اإلستعدادأصسي

  :  احلصرال         نذكر عسى سيبيل اامثال  ،هلا قانانيا وسياسيا
اامادة الثانية من القانان األساس  واليت تنص عسى الدفاع 
عن سيادة وسالمة الدول األعضاء واليت قد يؤوهلا أعداء اامغر  

 ؛يل الامه لفايدة الييان اإلنفصا
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عدم وجاد مادة تتحدث عن طرد عضا من :  اثنيا
اليت تتحدث عن تعسيق العضاية يف  11اإلحتاد ابستثناء اامادة 

 ؛حالة انقالابت عسيرية أو ما شاهبها

: مسألة اإلعرتاف ابحلدود ااماروثة عن اإلستعمار  اثلثا
وهاذي كسها عسيها ردود وجاد ردود عسمية ماثقة عسيها ماش  

 ؛إمنا حنن هذا يف لجال التذكري حاجة معجزة ش 

: مسألة العضا اامؤس  عسى أساس أن الييان  رابعا
 لديهم عضا ويعترب ،نفسه عضاا مؤسسا الامه  اإلنفصايل يعترب

مؤس ، وغريها من النقاط واامناطق الرمادية القابسة لستأويل واليت 
 يستغسها اليام خصام الاحدة الاطنية والرتابية.

أن تتم دراسة مجيع  ،لذلك نقرتح السيد الازير
اإلحتماالت وتعيبئة مجيع أصدقاء اامغر  واختاذ مجيع اإلحتياطات 
لضمان انضمام اامغر ، مع تصحيح اخلطأ التارخي  كما ورد يف 

 الرسالة اامسيية.

إننا اليام مرة أخرى أمام واج  وطين خيدم  ،ويف اخلتام
ر مرحسة جديدة من النضال اامستمالقضية الاطنية األوىل ويدشن 

لسدفاع عن احلقاق الاطنية، فنحن عسى يقني أننا سنخرج من 
مرحسة من النضال إىل مرحسة أخرى من النضال، ماش  غندخسا 

ابق يف خطا  س ،وصايف انتهى ال، اامغر  كما قال جاللة اامسك
حمساد، هناك خصام وهناك أعداء، وحنن جي  أن نيام واعني 

ا جيعسنا م شاء هللا مستعدون له، وهان تعدين له وحنن إهبذا ومس
اد مام امنظمة اإلحتضنصات اباماافقة عسى مشروع القانان لإلن

ربة مسيا شاطرها ويؤكدها اليام كل اامغاتاإلفريق ، تعيبريا عن إرادة ي
 وحيامة وشعيبا.

اربة، أن أشيد ابلدبساماسيني اامغ ،وال يفاتين يف األخري
تفان اامغربية، هؤالء الدبساماسيني الذين يشتغسان ب وابلدبساماسية

سف عن مصاحله يف خمت ،عن حقاقه ،وإخالص لسدفاع عن اامغر 

احملافل واامنظمات والعااصم العاامية، والسالم عسييم ورمحة هللا 
 وبركاته.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الريي ، اليسمة اآلن لسسيد ريي  فريق 
 الناي  عيبد السطيف وهيب.األصالة واامعاصرة، 

رئيس فريق األصالة  ،النائب السيد عبد اللطيف وهيب
 : واملعاصرة

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وخامت النبيئني.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدة الوزيرة،

 السادة النواب،

خيية اترخيية، لين السحظة التار ال خنتسف عسى أهنا حلظة 
 النقد والتقييم والتحسيل، وأن تيان لنا الشجاعة، وأن نعنا منال مت

ييان لنا الصدق والنزاهة يف قال احلقيقة عن مساران يف هذه 
سنتجاوز كل ش ء، ألن ما جيمعنا أكرب مما  ،ورغم ذلك .القضية

اتركني  ،يفرقنا، جيمعنا الاطن، وجتمعنا القضية، وسنغض الطرف
هذا ذلك التقييم وذلك النقد وذلك اإلختالف لسحظات 
ستجمعنا مستقيبال، حينما حتدد اإلسطفافات، وحينما كل يعرف 

 ماقعه يف اامستقيبل القري .

 
 سيدي الرئيس،

أريد أن أهنئ السادة الناا ، كما أهنئيم السيد  أوال
ه ذالريي ، وأهنئ واحليامة عسى اجلدية اليت تعامست معه يف ه

القضية، ويف هذا القانان، وهذا يعرب عن ش ء، يعرب أن حينما 
نيان أمام قضااي وطننا اليربى ال خنتسف، ونشتغل جبدية، وأن 
السادة الناا  بعثاا رسالة مجيعهم بدون استثناء، بعثاا رسالة 
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لقضية لسدفاع عن ا ،مفادها أهنم يصطفان مجيعا وراء جاللة اامسك
 ؛افل وعندما يقتض  األمرالاطنية يف مجيع احمل

من خالل هذه و أن ما يقام به اامغر  حاليا  ،اثنيا
ي إىل وضعه الطيبيع  اامغريب اإلفريق  الذ اإلتفاقية ها العادة

ينتم  جغرافيا إىل إفريقيا واترخييا إىل إفريقيا، وحينما تنيرت 
إفريقيا اميباديها اعتربان أنفسنا أننا ال نعرف تسك إفريقيا اليت 

رت، وحينما عادت إىل صااهبا قسنا حنن سنعاد كذلك إىل تني
مت إفريقيا ألهنا احرتمت الشرعية التارخيية والشرعية اجلغرافية واحرت 

الشرعية القانانية الدولية، لذلك حينما تاصل جاللة اامسك 
وتاصسنا مجيعا حىت حنن الناا ، السيد الريي ، حينما كنا يف 

يا، كان اجلميع لسابقة يف زايرة لنا يف إفريقالفرتة السابقة يف الاالية ا
إىل العادة إىل الصف اإلفريق ، وقسنا أننا مل خنرج من  يدعاان

 إفريقيا، ولين اختسفنا مع اليبعض داخل إفريقيا.

راءه أربعني و  ،واآلن سيعاد اامغر  مرفاع الرأس إىل إفريقيا
 ،قانانيةووراءه شرعيته ال ،دولة تدعمه، ووراءه شرعيته التارخيية

 ؛ووراءه شرعيته الدميقراطية اليت يعترب النماذج األول يف إفريقيا

أن استمرار الدفاع عن وحدتنا الرتابية، ال بد أن  ،اثلثا
تنه  هناييا مع سياسة اليرس  الفارغ، أينما كان وكيفما كان، 
وأن القطيعة مع سياسة اليرس  الفارغ جي  أن يتم بشجاعة 

رأة وأن ندافع عن وطننا، ألننا حنن الذين منسك الشرعية إذن وجب
حنن األقاايء، حنن من منسك الاسايل القانانية والتارخيية والسياسية 
واجلغرافية لنيان منتصرين يف مجيع صراعاتنا السياسية، لذلك 
جي  أن نيان مراتحني وأن حنضر يف مجيع احملافل الدولية، أما 

 بعد أن نيان يف منظمة االحتاد اإلفريق اآلخرون فسييتشفان 
أهنم يفتقدون إىل مفهام مقامات الدولة، إذن ال يتافرون عسى 

 ؛الشرعية القانانية لسحضار يف هذا احملفل

أننا سنستمر يف استعمال الاسايل الشرعية، ويف  ،رابعا
إطار اامشروعية القانانية الدولية، ألننا دولة حترتم القانان ودولة 

النظام الدويل ودولة حترتم مقررات األمم اامتحدة واامؤسسات  حترتم
الدولية، لذلك لن خنرج من الشرعية، وسنيان مسامهني يف إحالل 
السسم واألمن واالستقرار ابامنطقة، ولين يف حدود احرتام حقاقنا 
الاطنية وحقاقنا الدولية، لذلك من هذا ااماقع وحنن مند أيدينا إىل 

من خالليم، القاات اامسسحة اامسيية وقاات اجلميع، أحي ، و 
الدرك والقاات اامساعدة ومجيع من يرابط يف الصحراء دفاعا عن 

وأحي  من خالليم، إخااننا الصحراويني الذين  ،وحدتنا الرتابية
أعسناا ابستمرار وطنيتهم مشرفني خطابنا السياس  وابعثني رسايل 

 ة.ال نقاش فيها عن انتمايهم لاحدتنا الاطني

التعامل مع النص الذي بني أيدينا وقراءته قراءة  ،خامسا
ماضاعية، وها لصاحلنا كسه، وإذا حاولنا أن نقرأه بسرعة حىت ال 
نطيل عسييم، فسنجد أن ماادا كثرية تسري يف اجتاه حقنا الشرع  

 : والتارخي 

فاامادة الثالثة اليت حتدد األهداف، تنص يف احلرف " "   .0
سيادة الدول األعضاء ووحدة أراضيها  عسى الدفاع عن: "

، وحنن ندافع عن وحدة أراضينا واستقالهلا وال ندافع "واستقالهلا
 ؛عن أراض ال منسيها، بينما اترخينا وجغرافيتنا تؤكد ذلك

نه : "عسى أ حينما تنص اامادة الرابعة يف حرفها "ح"  .6
حق االحتاد يف التدخل يف دول عضا طيبقا امقرر اامؤمتر يف ظل 
ظروف خطرية متمثسة يف جرايم احلر  واإلابدة اجلماعية واجلرايم 

ة من فرض عسى لجماع ضد اإلنسانية" من يرتي  هذه اجلرايم؟
من اامااطنني يف تيندوف، يف ظروف مأساوية، يف ظروف مت  

وف منعهم من مغادرة أراضيهم، يف ظروف بيرامة اإلنسان، يف ظر 
نية، وأننا ااالختطاف والقهر، هم الذين يرتييبان اجلرايم ضد اإلنس

 م إىل هذه اامنظمة أول ش ء جي  أن نتجهضأعتقد أبنه حينما نن
إليه ها أنه أن حنيل أن أعداء وحدتنا الرتابية يرتييبان جرايم ضد 

مع اربة معرضان لسقاإلنسانية، ألهنم يسيؤون إىل مااطنني مغ
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ومعرضان لإلضطهاد ومعرضان لسحصار مبا يسمى منطقة 
  ؛تندوف

 احرتام احلدود القايمة" " : " يف حرفهاالرابعة اامادة   .3
 7152، وحنن حصسنا عسى االستقالل سنة "عند نيل اإلستقالل

ضسسنا  7125إىل  7152واستمرت األمار وطاليبنا ومنذ سنة 
ه مبا تحدة، ويف ظل مجيع جلانه وتنظيماتنطرح عسى هيئة األمم اام

ألرض، حبقنا يف ا ةفيها حميمة العدل الدولية، مطاليبنا اامشروع
وحضران اامؤمترات، وعسى اتريخ الصحراء كسه ماجاد ونطال  

لذلك ال ميين أن نفصل قضية الصحراء عسى مسألة ميبدأ  .بذلك
 7121ل  بذلك، ويف سنة اإستقالل اليبسد، ألننا ضسينا نط

حصسنا عسى إيفين وما زلنا نطال  بسيبتة ومسيسية، وما زلنا 
سنطال  هبم، لذلك هذه اامادة تؤكد أهنا شرعيتنا التارخيية 

 وشرعيتنا القانانية وما يسمى ابلشرعية الدولية.

 السيد الرئيس، 
كنت أمتىن أن أقال لسحيامة وه  معنا اآلن، أن وجاد 
الييان الامه  داخل هذا التنظيم، لجرد ما ندخل ونصيبح عضاا  
كامل العضاية فيه إال وفقدوا شرعيتهم، ألن العنصر األساس  

دون أرض من مقامات مفهام بلسدولة ه  األرض، ال تاجد دول 
رضا  متسك ال أالدولة وجاد سسطة تنظم شعيبا عسى أرض، وه  ال

وال شعيبا، متسك لجماعة من األشخاص يقادون قاة سياسية، 
بدعم  اتيستفيدون من مساعدات دولية، ويتحركان عسى منظم

مايل من دولة أجنيبية، لذلك وجادهم خيل ابلشرعية الدولية، 
وجادهم خيل مبفهام الدولة وفق اما تنص عسيها مقررات األمم 

 النظام الدويل، ويف القانان الدويل،اامتحدة، ومفهام الدولة يف 
لذلك سيجدون أنفسهم فار انتماينا إليهم أن هناك إشيال، حنن 
عسى األرض، وحنن منسك السسطة عسى األرض، وحنن ننظم الشع  
عسى األرض، حنن الذي منسك الشرعية القانانية الدولية وسنقام 

 بذلك.

 أن رغم ، ال أريد أن أطيل عسييم،امسحاا يل أيها اإلخاة
هناك إحساس أن هذه اجلسسة ه  انتصار لسدميقراطية وانتصار 
لسشرعية لسدولية، لذلك صاتنا عسى هذه اإلتفاقية، وقسنا نعم، 
وهنا أشيد أن مجيع القاانني ومجيع القرارات اليت صدرت من هذا 
الربامان منذ أتسيسه إىل اليام، ال تاجد هناك قضية هتم قضيتنا 

ها، وحاولت أن أجد نصا فيه اختالف، رمبا الاطنية اختسف في
من خالله أمارس اامعارضة ولين اكتشفت أنه ال ياجد أي نص 

مما يؤكد أن الربامان يعترب أحد أس  وحدتنا  ..يف اتريخ هذا
الاطنية، أن الربامان ها فعال من أحد الضماانت األساسية، اما 

لتافيق، ا يسمى بثاابتنا الاطنية، أشيركم مجيعا، وأمتىن ليم
 والسالم عسييم ورمحة هللا.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الريي ، اليسمة اآلن لسسيد ريي  فريق 
 التجمع الدستاري، الناي  راشيد الطاليب العسم .

جمع رئيس فريق الت ،النائب السيد راشيد الطاليب العلمي
 : الدستوري

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 املرسلني.

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول اليسمة ابسم زمالي  وزمياليت يف فريق 
التجمع الدستاري يف قضية تيتس  أمهية ابلغة ابلنسيبة لسشع  

أن ندشن عمل الاالية  ،ألقداروشاءت ا واألمة والاطن اامغريب.
التشريعية العاشرة ابامناقشة واامصادقة عسى نص قاناين له امتدادات 
  .اترخيية وتداعيات سياسية تؤس  امرحسة جديدة يف اتريخ اامغر 
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يناير  72وقد سجسنا أول هذه التداعيات يام اإلثنني 
س  األخري، وذلك مبساندة ترشيح األخ احليبي  اامالي  لرائسة لج

الناا ، بعيدا عن احلساابت العددية، آمسني أن نستفيد كمغاربة 
من انتمايه السياس  حلز  شغل منص  اني  لريي  األممية 
االشرتاكية اليت كان يرتأسها األمني العام لألمم اامتحدة احلايل 
السيد أطانيا كاطريي ، وابامناسيبة أحي  ماقف الفرق النيابية 

ح من سي  اامصسحة العسيا لسمغر ، نطممبختسف مشارهبا عسى تغ
هذا الدعم ومن هذه الرائسة لسمؤسسة التشريعية تاطيد عالقات 
اامغر  مبنظمة األمم اامتحدة وط  صفحة اخلالفات اليت عشناها 
مع األمني العام السابق، وابنتخابيم رييسا جملس  الناا  نيان 

مع اامنظمات  ةقد وضعنا اامؤسسة التشريعية يف عالقة أخاية ميباشر 
 األممية.

 حضرات السيدات والسادة،

قرر اامغر  مغادرة منظمة الاحدة  7120يف سنة 
 ال    االفريقية لي  احتجاجا فقط عسى قيبال عضاية دولة شيبح، 

تتافر عسى مقامات الدولة كما ها متعارف عسيه سياسيا وقانانيا، 
امااثيق وإمنا أيضا احتجاجا عسى سساك بعض الدول اليت تعيبث اب

اامغر  منظمة أشرف عسى إحداثها كفضاء سياس   غادر .الدولية
لسحاار واليبناء، يف سياق دويل كانت هتيمن عسيه احلر  اليباردة، 

ن ال وإىل الذي ،ويطغى فيه االصطفاف إىل هذا اامعسير أو ذاك
زالاا يفيرون مبنطق اامعسيرين نقال أن جدار برلني قد سقط وأن 

قتصادية ا اسرتاتيجية أو-، وأن تيثالت جياالشعا  قد حتررت
قد تشيست بني دول وأمم وشعا  وفهم اجلميع أن قيما جديدة 

 غريت ماازين القاى السياسية.

 منظمة الاحدة االفريقية أن وأمام هذا التحال مل تستطع
فقد اهنارت واعتقدت تسك الدول اليت انورت أن تغري ، تصمد

فأسست االحتاد االفريق   اامنظمة أبخرى سيضمن جناحها، 
كيبديل شيس  دون الاقاف بيل جرأة وشجاعة عسى الدواع  

قية ولينه فرياحلقيقية لسفشل، لقد غادر اامغر  منظمة الاحدة اإل
ن ل حاضرا عسى كل اامستاايت يدافع عضمل يغادر افريقيا، فقد 

داي فريقية، حاضر دبساماسيا واقتصاالقضااي العادلة لسشعا  اإل
ودينيا، حاضر فاق الرتا  االفريق  مبحض إرادة أصدقاء  وأمنيا

اامغر ، حاضر بتجربته وخربته، حاضر بعالقاته، حاضر بدعمه 
ومساندته لسشعا  اامظسامة، حاضر باقافه ضد االستعمار وضد 
استغالل خريات افريقيا، حاضر بدون سابق إنذار عرب تياين 

ن العرتاف وصا أجيال افريقيا يف مدارسه ومعاهده، حاضر اب
حقاق اامهاجرين األفارقة اامتااجدين عسى أرضه، حاضر بتجريدته 

  .العسيرية لفك النزاعات واحتااء بؤر التاتر
وامسحاا يل أن أطرح سؤاال هنا، وبدون أاننية مفرطة عسى 
دول أعضاء االحتاد االفريق ، ماذا قدمتم لسشعا  اامستضعفة 

ة ول كاارث طيبيعية أو أوبئ؟ أين كنتم يام اجتاحت الد من عان
يسجل التاريخ أن مؤسسة قارية من حجم  ؟ أو حرو  أهسية

االحتاد االفريق  وقفت عند حدود اامناقشة وإبداء الرأي، ولا  
كانت هذه اامناقشة تنيبين يف أغسيبها عسى مغالطات خصاصا اما 
يتعسق األمر ابامغر ، يسجل التاريخ أن مؤسسة االحتاد اإلفريق  

هبا مرض اليالم وغيا  الفعل، وه  حباجة إىل من يعيد قد أصا
إليها الروح، وال نضع أنفسنا ماضع األستاذ الذي يعط  الدروس، 

أو ينف  أن اامغر  كان دايما   لين ال أحد يستطيع أن ينير 
حاضرا وقت الشدة، ومن يقال العي ، فسيسأل نيسسان 

 التاريخ.مانديال، وليسأل الثارة اجلزايرية، بل وليسأل 

 وصفة ال إىل ،إن االحتاد االفريق  حيتاج اليام إىل صدمة
عالج، يقال جاللة اامسك : "وبعد تفيري عميق، بدا لنا واضحا 
أنه ميين عالج اجلسم اامريض من الداخل بنجاعة أكرب من 

، لقد شيل طس  عادة اامغر  إىل أسرته "عالجه من اخلارج
ة اليت ستعيد الدفء اامؤسسية صدمة خلصامنا، وه  الصدم

 فريق ، فاامغر  مصمم عسى االستمرار يف هنجواحلياة لسجسم اإل
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دة الفقر فريقية، والتقسيص من حمقاربة التنمية الشمالية لسقارة اإل
واامغر   .جنا -وحماربة التهميش وتاطيد سياسة التعاون جنا 

مقتنع أن جناح هذه اامقاربة لن يتأتى إال من داخل االحتاد 
ة ال ينحصر فريقيفريق ، فعادة اامغر  لألسرة اامؤسساتية اإلاال

فقط يف الدفاع عن قضاايه العادلة، وإمنا لسدفاع أيضا عن كل 
  .هافريقية، مبا فيها قضااي الدول اامناهضة عسى قستقضااي القارة اإل

إن احلقيقة والااقع يؤكدان كل اامربرات اليت جاءت لتزك  
امغر  مل تين ولن تيان عرضة شجاعة القرار، فمصاحل ا

لسمساومة، وقرار اامغادرة كان صاييبا، وقرار العادة كان أيضا 
صاييبا، وإذ نعتمد هنا مفهاما واسعا، فإننا ال نتخذه معيارا لسحيم 
عسى أية نظرية من النظرايت اليت تفسر هبا بعض األصاات داخسيا 

  .وخارجيا ما ها صاي  وما ها خاطئ
ونقف  ،ج سياق اخلطأ والصاا إننا نقف هنا خار 

 العسيا لنشمل بقرار العادة أروع فسسفات احلياة، ماقف مصسحتنا
وأعمق تعاليم السياسة، وأدق نتايج ااممارسة الدبساماسية، إهنا 

 انتفاضة وطنية يف سيبيل مصسحتنا الاطنية.

إن مصسحة اامغر  اليام تقتض  العادة إىل أسرته 
كل خمرجات اإلحتاد اإلفريق ،   اامؤسسية من أجل الاقاف عسى

بل اامسامهة يف صياغتها وحرصه عسى انسجامها وتاافقها 
وتيامسها مع مقررات اامنظامة األممية والشرعية الدولية، بدل 

 اجلساس خارج اامؤسسة وانتظار ما يقرره اآلخرون يف حقنا.

 حضرات السيدات والسادة،

صنا حنن خيإن التدافع السياس  الذي تعيشه بالدان أمر 
اامغاربة ها مترين دميقراط ، داخس  يقاي مناعة اامسرية 

عسيا، وخري سنا مصاحل اامغر  اليالدميقراطية، لينه يتاقف حني تسا
دليل هذه اجلسسة الدستارية اليت انيبثقت من عز ما يدعيه اليبعض 
أبزمة سياسية، ولتستئم كل احلساسيات حال التعيبئة والاحدة 

ق  نصادق عسى القانان التأسيس  لإلحتاد اإلفري الاطنية اامتجددة،

ابإلمجاع، غري مستفتني اما يتناول خصام وحدتنا الرتابية، لجندين 
وراء جاللة اامسك نصره هللا وأيده، ودون اخلاض يف تفاصيل النص 
التأسيس  أو اامساطر اامرتيبطة به، أعتقد أنه من اختصاص السسطة 

طاليبان ية حصراي، فنحن منهجيا مالتنفيذية والدبساماسية اامغرب
ابجلاا  عسى خيار قيبال العادة أم ال، فإما أن نقيبل النص كما 
ها أو أن نرفض، اخليار ها القيبال والتصايت بنعم، وبعد العادة 
سنعاد إىل مضامني القانان التأسيس ، واامغر  كان دايما يؤمن 
ا، نابإلصالح من الداخل، ومن داخل اإلحتاد ستيان لنا كسمت

 شيرا السيد الريي ، شيرا عسى انتيباهيم.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الريي ، اليسمة اآلن لسسيد ريي  الفريق 
 الناي  نار الدين مضيان. ،اإلستقاليل لساحدة والتعادلية

 رئيس الفريق االستقاليل ،النائب السيد نور الدين مضيان
 : للوحدة والتعادلية

والصالة والسالم على أشرف الرسل  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 الكرام.

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

لية، أن لساحدة والتعاد يسعدين إبسم الفريق اإلستقاليل
الذي ياافق  17.72مناقشة مشروع القانان رقم  أتدخل يف

لعمل الذي اإلفريق ، وها امباجيبه عسى القانان التأسيس  لالحتاد 
يعترب تتاجيا جملهادات متااثرة لسممسية اامغربية، هبدف استعادة 
ميانتها الطيبيعية داخل منظمة اإلحتاد اإلفريق ، ووضع حد 
لسياسة اامقعد الشاغر، الذي وجدت ااممسية نفسها مضطرة 
الختاذ ماقف بشأنه أمسته عسيها اامصسحة العسيا لساطن، من أجل 

ساس هبا عن سيادهتا اليت يعترب اام الذودوحدهتا الرتابية و  صيانة
 أمرا مرفاضا مجسة وتفصيال.



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  6102أكتوبر    

 -  

 

15 

فيبعدما متينت ااممسية اامغربية من اسرتجاع أقاليمها 
اجلنابية بفضل اامسرية اخلضراء اامظفرة، وذلك عسى أساس حيم 
صادر عن حميمة العدل الدولية وفق اتفاقية مدريد، أكدت دايما 

امغر  بسد أفريق  ابنتمايه وسييبقى كذلك، وسنظل حنن عسى أن ا
اامغاربة مجيعا يف خدمة أفريقيا، كما سجل ذلك جاللة اامسك 

لاحدة ا يف خطابه لسقمة العشرين امنظمة ،اامغفار له احلسن الثاين
، والذي أعسن فيه جاللته عن 7120نانرب  77اإلفريقية يام 

 انسحا  ااممسية اامغربية.

لة اامسك حممد السادس اليام، ابلعادة إىل إن قرار جال
االحتاد اإلفريق  يعين العادة إىل منظمة إقسيمية يعترب اامغر  من 

، خالل قمة الدار اليبيضاء التارخيية 7127مؤسسيها األوايل سنة 
ديد اامؤس  ا يف شيسها اجلأفريقيواليت مت اإلعالن هبا عن انيبثاق 

رار لتيثل واإلندماج، وها القعسى الفير اامتحرر وااميبين عسى ا
قايف ر واإلمتداد الثذوره ومشروعيته من التجذالذي يستنيبط ج

 . فريقوالتارخي  والديين الييبري لسمغر  يف عمقه األ

 حضرات السيدات والسادة؛

رم  ، تفريق إن عادة ااممسية اامغربية إىل االحتاد األ
، ورفع من أجل التنمية والسالم فريق إىل تعزيز التيثل األ أساسا

ي  ا قاية ومتقدمة، لأفريقيحتدايت جديدة من شأهنا أن جتعل 
فقط من خالل آليات التعاون التقسيدي كالتياين والدعم التقين، 
وإمنا أساسا من خالل التطاير الشامل ليل ااميادين كاألمن 

صادي تالغذاي  واليبنيات التحتية عرب اإلخنراط ااميثف لسفاعل اإلق
اامغريب وحضاره القاي يف لجاالت األبناك والتأمني والنقل اجلاي 
واالتصاالت والسين والصحة وغريها من اجملاالت، وها ما جيعل 

ا الغربية، فريقيأيف  أفريق أول مستثمر  من اامغر  يف الاقت احلايل
ااصل ا كسها، مع سعيه اامتأفريقيوها أيضا اثين مستثمر يف 

 رة يف هذا اجملال.حتالل الصداال

ليت ترم  ا فريق كما أن عادة ااممسية اامغربية لإلحتاد األ
اعدة جنا ، بناء عسى ق-إىل ترسيخ مناذج جديد لستعاون جنا 

ة ، وأتيت أيضا استجابة لسطس  اامتزايد واامسح جملماع"رابح-رابح"
من دول القارة السرتجاع اامغر  اميانه الطيبيع  والشرع  داخل 

حتاد القاري، اما ميثسه من دعامة أساسية امااجهة التيتالت هذا اإل
اى ة يف مستفريقياإلقسيمية األخرى، حىت تيان القارة األ

التحدايت الدولية عسى أساس اتفاقيات متيافئة بدل التيبعية يف 
منا  ة، إمياان     الل واهليمن   اع ابإلستغ   اد دويل مطيب   ل اقتص    ظ

 ة مجعاء.فريقيوالسالم يف القارة األ األمن بضرورة إقرار

 ،حضرات السيدات والسادة

ثمن ساحدة والتعادلية، إذ نإننا يف الفريق اإلستقاليل ل
ا واليت أفريقيمن أجل  ،اجلهاد اليت يقام هبا جاللة اامسك عاليا

أدت إىل إنضاج ظروف عادة ااممسية اامغربية إىل منظمة اإلحتاد 
اذ  دد ثقتنا اليامسة يف حرص جاللته عسى اخت، فإننا جنفريق األ

كافة اإلجراءات اامصاحيبة، والتدابري اامااكيبة من أجل ضمان 
ية التيييف اإلجيايب امضامني هذه اإلتفاقية، مبا حيصن الاحدة الرتاب

لسممسية اليت كانت وال تزال مقدسة وحمل إمجاع وطين، وسيظل 
م  ر له حممد اخلاحز  اإلستقالل الذي ربط بني عادة اامغفا 

طي  هللا ثراه، واألسرة اامسيية ابستقالل ااممسية، سيظل وفيا 
اميباديه ومتمسيا ابلاحدة الرتابية لسدول وعسى رأسها الاحدة 
الرتابية لسممسية اامغربية تعزيزا لسشرعية الدولية، وتفاداي 

 شأهنا هتديد األمن واإلستقرارمن لإلنقسامات والتاترات اليت 
 ني.العاامي

تزون حدة والتعادلية، معإننا يف الفريق اإلستقاليل لسا 
اامشروع، مثمنني عاليا حيمة جاللة اامسك يف اختيار  بدعم هذا

ما       ا فريق ، بعدمالاقت اامناس  لعادة اامغر  إىل اإلحتاد األ
نضجت الشروط وهتيأت الظروف بفضل سياسته الرشيدة يف 
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ثقافية اجملاالت السياسية وال اإلنفتاح عسى أفريقيا يف خمتسف
  .واإلقتصادية والدينية

وحنن إذ ندعم هذه اجلهاد اليت ميثسها النص الذي بني 
قراءة غري  من أية أيدينا، فإننا أنمل يف أن نتاخى اليثري من احلذر

واقعية وأي حماولة تضسيل قد يقام هبا خصام وحدتنا الرتابية ومن 
وال  وسيادتنا غري قابسة لستصرفيدعمهم، فاحدة ترابنا خط أمحر 

لستجزيء، وكسنا ثقة يف أن وطننا بني أايدي أمينة، ه  أايدي 
الضامن الستقالل اليبالد ووحدة أراضيها،  ،صاح  اجلاللة

 والسالم عسييم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الريي ، عن الفريق احلرك ، اليسمة اآلن 
 سعيد أمسيان.لسسيد الناي  

 
 :ابسم الفريق احلركي  لنائب السيد سعيد أمسكانا

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وآله وصحبه أمجعني.

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدة الوزيرة،

 زمالئي النائبات والنواب احملرتمون،

ة وشعار يالشعيبالسيد الريي ، أتناول اليسمة ابسم احلركة 
خيامرين حيث رجعت يب ذاكريت إىل سنني بل عقاد خست،  قاي

ر جعستين أختيل أجااء احلدث التارخي  يف أدي  أاباب، جعستين أتذك
اندفاع  ومجاح  وترديدي لسشعارات والتنديد ابامنظمة آنذاك، 

جا خصاصا الذي نس  إليه اخلطأ الفادح يف حق ددم كا وإب
مشارك من اامغر  من  701 اامغر ، وكنت مبعية وفد من

مستشاري جاللة اامسك ومؤرخ ااممسية وأحزا  سياسية وإخاان 
 .7120من األقاليم اجلنابية وكان ذلك سنة 

فخالل هذه الفرتة، اختذ اامغر  قرارا مؤاما كما جاء يف 
 السابعة والعشرين، واليت رسالة جاللة اامسك، ااماجهة إىل القمة

اقع ا ية كيجايل، قرار أماله فرض األمر الابلعاصمة الرواند انعقدت
كما قال فريقية آنذاك، ليننا و وها مغادرة منظمة الاحدة األ

فريقية، ومل نتنصل من جذوران األ فريقياأصاح  اجلاللة: مل نغادر 
رة بل ظست الدبساماسية اامغربية مبختسف مستاايهتا وجتسياهتا حاض

األمر  أو الروح ،     سااء عسى اامستاى االقتصادي أو الثقايف 
-الذي باأ اامغر  ميانه الرايدة عسى مستاى التعاون جنا 

جنا ، أجل مل نغادر إفريقيا بل حظينا ابحرتام وتقدير اإلخاة 
نماي مايت تغلي  مبنطق اامصسح ، بل مبنطق برااألفارقة، 

فريقية،  وإنساين، كرسته الزايرات اامسيية ااميمانة لعدد من الدول األ
وطدت العالقات وأرست أس  التعاون جنا  جنا  يف كما 

 العديد من اجملاالت احلياية.

 
 السيد الرئيس،

حلظة  اترخيية متميزة بيل اامقايي ، حلظة إننا نعيش اليام
ية، يف بعدها فريقتذكيها قناعة اامغر  ابإلنتماء إىل جذور القارة األ
فريق  ق األالعمالتارخي  واإلنساين واحلضاري والنضايل كذلك، إنه 
 ر حاضرا يفذالذي مل نتنير له ياما، بل ظل هذا العمق اامتج

تاريخ وحينما أقال ال. الفير ويف ااممارسة ويف الذاكرة والتاريخ
 ةالسيد الريي ، فإنين أستحضر بصمات الرعيل األول يف احلرك

فريقية، هذا الرعيل الذي انصهر يف حركة وطنية مؤمنة التحررية األ
رحام بد من التذكري يف هذا اامقام برتأس اام فريقية، والة األابلاحد
عيبد اليرمي اخلطي  ألول مجعية لسطسيبة اامسسمني لشمال  الدكتار

 فريقيا، وبتأسيسه لسجنة العسيا اامغربية اجلزايرية لستنسيق بنيأ
التحرر يف  ساندة حلركاتاماامقاومني اامغاربة واجلزايريني، وكذلك اب

قيا بقيادة فريق  جلنا  إفرية حز  اامؤمتر الاطين األفريقيا خاصأ
زعيمه نسسان مانديال، كما نذكر بتنظيم اامغر  امؤمتر األحزا  
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حز  من تان   ،حز  من اجلزاير 7152الثالث بطنجة سنة 
ا ضد اهلضأجل دعم اامقاومة اجلزايرية يف نوحز  من اامغر  من 

  اامستعمر.

 عسى اامستاى اامؤسس  ،إن نف  احل  السيد الريي 
وخاصة حينما كان اامرحام الدكتار اخلطي  وزير لسشؤون اإلفريقية 

، 21 -27يف احليامة كما سيبق أن قال زميس  يف حيامة 
وكذلك حينما كان السيد احملجايب أحرضان شفاه هللا وزيرا 

 .21لستعاون يف حيامة اامعط  باعيبيد رمحه هللا سنة 

 حضرات السيدات والسادة،

يمية عاامية ل تقسيبات إقسحنن أمام حلظة اترخيية دقيقة يف ظ
خبصاصيات تؤس  امرحسة جديدة يف العمل  متميزة،
يق سرتاتيج  لسعالقات الدولية ولسقانان الدويل، وحنن يف الفر ااجليا 

احلرك  نسجل بيل إجيابية إحالة مشروع القانان عسى اامؤسسة 
ستار تنزيل امقتضيات الد الربامانية، والذي ها ابلدرجة األوىل

اجلديد الذي خال هلذه اامؤسسة احملرتمة صالحيات واسعة يف 
رسم ميبادئ وقااعد السياسة اخلارجية لسممسية من خالل 
التصديق عسى اإلتفاقيات الدولية ومشاريع القاانني اامتعسقة 

 ابالنضمام لسمنظمات اإلقسيمية والدولية.

 السيد الرئيس،

اري من خالل الدبساماسية إن احلضار اإلستثم
االقتصادية ومن خالل نشاط جاللة اامسك، ها ما يفسر ميانة 

فريقية، اامغر  اليام، كشريك إسرتاتيج  جملماعة من الدول األ
انهيك عن اليبعد الروح  الذي ال يقل أمهية يف هذا احلضار، 

فعسى  .ابعتيباره يشيل الذرع الااق  ضد نزعات التطرف واإلرها 
ارة مالتاريخ، كان اامغر  مسهما روحيا ودينيا بفضل إ امتداد

الدوام  فريقيا، وشيست عسىأقدم يف  ئاامؤمنني، اليت كان هلا ماط
 قيا.فريأذلك اإلمتداد الروح  بني سالطني ومساك اامغر  مع 

 فريقية، ولا أن جسار العالقةإن عادتنا إىل احلظرية األ
اننا  احلقيقة رجاع إىل ميظست دايما ممتدة مع هذه القارة، ه  يف

يقية فر أالطيبيع  امشاركة األشقاء األفارقة ومقامستهم رؤية 
 مستقيبسية.

اات أيضا استجابة لدع عادتنا اليام السيد الريي ، ه 
اليت  عادتنا اليام ه  مسايرة اامتغريات، فريقيةالعديد من الدول األ

ستاى مبوقعت عسى مستاى تدبري مسف الصحراء واامتعسقة أساسا 
 عادتنا اليام، ه  الرتافع من أجل قضيتنا لتجاوز، احليم الذايت

  احتيار الرؤية األحادية اامناوية لقضيتنا الاطنية.

رجاعنا اليام، ها من أجل التجاو  مع التاريخ ومع 
  منذ فريقالشرعية كان اامغر  من اامؤسسني هلذا الفضاء األ

خارج  لظال ميين أن ن رجاعنا اليام، ها أنه سناات الستينات.
أسرتنا الطيبيعية، وحبضاران سنساهم طيبعا يف جعسها أكثر قاة 

 ووحدة وتالحم.

تنا احضاران اليام، ميسيه النضج والعقسنة ابلتعامل مع عالق
 الدولية، ومتسيه الظروف اجليااسرتاتيجية واالقتصادية واألمنية وروح

 التيتالت اامنسجمة لتشييل أقطا  قاية.

 لرئيس،السيد ا

 إخواين النواب والنائبات،

إن احلركة الشعيبية كقسعة وطنية صادقة، كانت عسى 
قضااي يف كل ال الدولة ويف ركا  النظام اامسي ، الدوام يف ركا 

الاطنية ويف كل اامصاحل العسيا لساطن، وابألحرى عندما يتعسق 
هذا و األمر ابلاحدة الرتابية، هذا دأبنا وهذا مذهيبنا، منذ أتسيسنا، 

رمبا قدران كذلك، وما أحاله من قدر وال ميين أال تيان احلركة 
وال  ،داعمة ليل القرارات التارخيية اليت يتخذها جاللة اامسك

 خيامرين أدىن شك يف أن الدبساماسية الرمسية والدبساماسية الربامانية
واحلزبية ستتهاون يف هذه القضية، وشيرا ليم السادة الناا ، 

  .السيد الريي
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 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الناي ، عن الفريق االشرتاك ، اليسمة 
 لسسيد الناي  عيبد الااحد الراض .

 :ي ابسم الفريق االشرتاك النائب السيد عبد الواحد الراضي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 السيد الرئيس،

 والسادة الوزراء،السيدة 

 زمياليت وزمالئي األعزاء،

امسحاا يل يف اليبداية أن ال أتيسم عسى القانان عسى 
مشروع القانان اامطروح عسينا، ولين سأبدأ بسياسة اامغر  يف 

فريقيا منذ االستقالل، اجلميع يعرف، وإذا مل يين يعرف، فنذكر أ
ميانة اامغر  بعد االستقالل، ما  .فإن الذكرى تنفع اامامنني

غنهضرش عسيها قيبل االستقالل، ميانة اامغر  بعد االستقالل 
كانت ميانة قاية وجيدة، ألن اامغر  بعد استقالله  يف أفريقيا  

فريقية ال زالت مستعمرة، وكان كانت عدد كيبري من الدول األ
اامغر  خيصص جهدا كيبريا من دبساماسيته، ومن ماله، لدعم 

فريقيا، أ فريقيا وابألخص يفأفريقيا وغري أركات التحررية يف احل
هذا  أبنه احتضن يف وهلذا هذه الدول ال زالت تعرتف لسمغر 

 ينا نيتاأوغستاحتضن نسسان مانديال واحتضن ديسنطاس و اليبسد 
  .ادت لسحركات التحررية يف إفريقياقالكل هذه ،  مبراهااوك

 حاول اامغر  أن جيمعفريقية وبعد استقالل الدول األ
عمل كانت له كما قال له هلاذ ال، و الشع  وأن ياحد األفارقة

حاول فريقية، و األخ سعد الدين العثماين كانت وزارة الشؤون األ
دعم هاذ احلركات لدرجة أنه ياامغر  عن طريق هذه الازارة أن 

يا، والتف فريقأاعترب آنذاك أنه القايد دايل احلركة التقدمية يف 
له آنذاك ما مس  مبجماعات الدار اليبيضاء، وكان السقاء يف حا 

برائسة حممد اخلام  رمحه هللا  27الدار اليبيضاء فعال يف يناير 

بضعة أسابيع قيبل وفاته، ومن بني احلاضرين كان مجال عيبد الناصر 
رحات كان فمادييبا كيتا وكان سيياتاري و وكذلك  نيروماوكان 

ادة حممد نذاك بقيآالس  كاناا و فريقيا عيباس، هاذوا مها العمالقة ال
  .اخلام  رمحه هللا

وال ننسى أن أمام هذه اجملماعة، لجماعة الدار اليبيضاء  
سم كانت تتمانروفيا  ولجماعة مانروفيا، كانت تاجد لجماعة 

مبياهلا لسسياسة الغربية، ورغم هذ الفرق الذي كان حاول اامغر  
ضم برمحه هللا أن ياحد و يف شخص جاللة اامسك احلسن الثاين 

منظمة الاحدة  ؛هاذ اجملماعتني وهذا ها الس  أعطى اامنظمة
رير الذي ساهم اامغر  يف حت . منظمة الاحدة األفريقيةفريقيةاأل

قية، فريقاناهنا األساس ، ألن اامغر  مؤس  امنظمة الاحدة األ
واليل يعسم عسى أن اامغر  استقيبل يف أرضه عدد كيبري من القمم 

ذه اامنظمة، واختذت يف اامغر  قرارات أساسية ابلنسيبة امستقيبل هل
 فريقيا.أ

ريقيا، فإذن دايما اامغر  كان تيعط  أمهية وأسيبقية ال
 ،وأتذكر دايما اامقالة الشهرية جلاللة اامسك احلسن الثاين رمحة هللا

اقها فريقيا ولا أن أور أور هذه الشجرة يف ذن جوأأن اامغر  شجرة 
اا دليل عسى أن اامغر  ومساك اامغر  كان هرواب، هذا كستاجد يف أو 

  .فريقيةدايما يعطاا األسيبقية لسسياسة األ
ؤولية وتشرفت لتحمل اامس ،أن ميزانية وزارة التعاون أتذكر
وزارة التعاون ميزانيتها أغسيبية اإلعتمادات كانت  ،يف هذه الازارة
ر  عسى غفريقيا، وبدا فضل اامنح الذي وزعها اامأتصرف يف 

 فريقيا بعدد منأاألفارقة يتمتع اآلن 

  .األطر ومن القادة، الذين تعسماا ودرساا يف اامغر 
ريقية، فإذن كان اامغر  حيتل ميانة خاصة يف الاحدة األ

؟ غادر ألهنا كانت هناك  ولين اامغر  غادر، اماذا اامغر  غادر
ع األمني اطؤ ممؤامرة، مؤامرة قاماا هبا خصام وحدتنا الرتابية، بتا 

جا دإدم كا  ذجا من الطاغا، وهادالعام لسمنظمة آنذاك، إدم كا 
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تاصل أبماال أبماال، اليل يعرف هناك بعض اامقاالت قرأانها 
يف الصحف يف ما بعد اليت أعطت تفاصيل عسى هذه األماال 

  جا، وكذلك ألن كتعرفاا كيفاش القضية وقعات،داليت تسسمها كا 
عضا، وصساا اامعرتفني ابجلمهارية اامزعامة  51كان اإلحتاد فيه 

، وبقى تيخصهم واحد، وكنا كنعرفاا آنذاك أن خصام 75إىل 
 يبسد هاال ذوحدتنا الرتابية شراو بسد، وشراو الصات دايلا، وها

اطا، به كمسا، كمسا العمسية دايل اامؤامرة، ألن ماش  يسالس
 فريقيةة األبييفية قانانية، واامغر  عالش خرج من منظمة الاحد

ا، ما احرتمتش القانان األساس  دايهل      فريقية ؟ ألن اامنظمة األ
الس  تيقال عسى أن خاص الدولة الس  غتشارك خاصها تيان 

إذن  .عندها األرض، تيان عندها واحد العداد دايل اامقامات
ما احرتمش القانان األساس  دايهلا، واثنيا       فريقية الاحدة األ
دايل القمة دايل نريويب، الس  تيقال عسى أن الاحدة كان قرار 

فريقية واامنظمة غادي تنظم إستفتاء، واإلستفتاء ها أن األ
 الصحراويني الس  غادي يصاتاا، وكل شخص بصاتا، شنا وقع

ي ه  القاعدة دايل ذي، هاذعاض احرتام هاذ القاعدة ها ؟
  الس   ه اإلستفتاءات يف مجيع العامل، والو الدول اإلفريقية

كتستفيت، وال دااب الدولة السازوطا مثال، أو أنغاال أو الس  بغينا، 
ه  الس  كتقرر، ه  الس  تدير اإلستفتاء يف ميان الصحراويني، 
إذن ما بقاتش اإلستفتاء، ه  التعيبري عسى إرادة السيان، والت 
اإلستفتاء ه  اإلرادة عسى انس خارجني عسى السيان، والذين 

 فيا حساابهتم مع اامغر .حياول أن يص

آنذاك اماذا استطاع خصام  ،إذن أيها األخاات واإلخاان
يش ؟ ألن العامل آنذاك كان تيع اامغر  أن يصساا إىل هذه النتيجة

يف ظروف خاصة، كانت احلر  اليباردة، كان هناك اامشيل 
ف عدد كيبري لألس افريقيأاإليديالاج  بني الشرق والغر ، وكانت 

كانت اتبعة بدون أن أتخذ بعني اإلعتيبار حىت مصاحل من بسداهنا  
فسسه احلمد هذه األشياء غتغري، إذن وخا اامغر  غادر  ،أبنايها

حبال الس  قال واحد العدد دايل اإلخاان منظمة الاحدة اإلفريقية، 
يف إطار العالقات الثنايية استمرت هذه العالقات وتقاات مع 

 .جاللة اامسك حممد السادس

 ؟ ؟ وشنا تغري اماذا تقرر الرجاع ،تقرر الرجاعاليام 
سنة، اامغر  أوال بني عسى  17أعتقد عسى أنه من بعد أكثر من 

قدرته عسى الصماد، هذا ما نساهاش هذه قضية مهمة، أن 
وحممد  احلسن الثاين؛ اامغر  استطاع يصمد، بفضل حيمة مساكه

السادس، بفضل كذلك إرادة شعيبه، بفضل كذلك تضحية 
قاات اامسسحة اامسيية، وكل من يسامهان يف الدفاع عن وطننا، ال

هذا عنصر أساس ، ألن كاناا عدد دايل اخلصام يسحا  هلم 
عسى أن هبذه اامناورات أن اامغر  سينهار، ولين وهلل احلمد اامغر  

 قاوم وصمد وال زال صارم.

رن، ات ألن العامل تغري ثسث قاليام، الرجاع عنده تربير 
انتهت،  فريقيا تغريت كذلك، واحلر  اليباردةأقرن العامل تغري،  ثست

وعدد كيبري من  فريقياإبنهاية احلر  اليباردة تعززت الدميقراطية يف 
األنظمة الدكتاتارية اهنارت وخسفتها األنظمة الدميقراطية، ومل تيبقى 
هذه الدول وهذه الشعا  غري متابعة بل استقل القرارا، أصيبحاا 

 أهنم أيخذوا القرار.قادرين عسى 

الشع  اإلفريق  أصيبح يقرر مصريه بنفسه،   ذإذن ها
كذلك ميين لنا نقالا عسى أن أمثنة اليبرتول والغاز الس  هبا كانت 

ا بقاتش  م     تتخسص العمسيات واامؤامرات ضد اامغر  حىت ه  
كتسمح ابلقيام هباذ العمسيات من هاذ الناع، وأصيبح اليام وعاو 

يبحاا كيعتاقدو عسى أن قضااي األمن عندها األسيبقية، األفارقة وأص
قضااي التنمية عندها األسيبقية، وعدد كيبري من الدول الس  كانت 
اعرتفت ابجلمهارية اامزعامة فهمت الاضع وتراجعت، كما قيل 

 عسى أن عدد من الدول تراجعت وسحيبت اعرتافها.

اآلن الظروف مااتية دوليا، ولين الفضل يرجع جلاللة 
امسك حممد السادس بيبعد نظره، ألن هاذ الرجاع ما تقررش اليام، ا
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وها كان حتذير منذ سنني وسنني هلاذ الرجاع، جاللة اامسك بدأ 
 أبد ،زايرته إلفريقيا منذ سنني ماش  فقط هاذ السنة منذ سنني

جنا  منذ سنني، جاللة -دفع ابلتعاون جنا  ،جاللة اامسك
قدم الدول اإلفريقية منذ سنني و  عرب عن تضامن اامغر  مع ،اامسك

 الدعم واامساعدة وكذلك دخل يف سياسة التعاون منذ سنني،

فعسى ضاء هذه األعمال وهذه اخلطط وهذه الرؤية، عدد كيبري 
من الدول أصيبحت تتمىن رجاع اامغر  إىل منظمة الاحدة 

نا نقال أن هذا القرار كان قرار الذي فير فيه  ناإلفريقية. فيمي
 .ي  قرار ارجتايل، لين قرار عميق وحمضر منذ زمن طايلكثريا، ل

حقيقة أن يف هاذ مشروع القانان بعض العيبارات الس  ميين 
  أن نيان تزعجنا، ولين ال ينيبغ اتابلنسيبة إلينا تنعتربوها عيبار 

متأثرين هبذه العيبارات أو هبذا اجلان ، فعسينا أن نعرف أبن اامهم 
ليت ألشياء، ولنتغس  عسى األشياء اها أن نيان يف الداخل لنغري ا

 ال تعجيبنا، ال ميين أن نقام هبذا من اخلارج.

أعتقد عسى أنه األسيبا   ،فيما خيص النص نفسه
 ..إلنشاء

 : السيد الرئيس

 السيد الريي .

 : النائب السيد عبد الواحد الراضي

 إيال امسحيت نيمل ما مسحتيش منش  جنس .

 : السيد الرئيس

 كمل.ال،ال، كمل،  

 : النائب السيد عبد الواحد الراضي

 الس  بغييت.

 : السيد الرئيس

 الال كمل، كمل الس  عيبد الااحد.

 : النائب السيد عبد الواحد الراضي

أعتقد عسى أن إيال بغينا نرجعا لسقانان، مشروع القانان 
نفسا، مشروع القانان فيه العيبارات الس  جعست أن منظمة 

ة، والت ، ماش  منظمةوتصيبح فيها منظمالاحدة اإلفريقية تيبدل 
عسى  كمغاربة اعرتاض   أعتقد عسى أن لي  لنا ة،الاحدة اإلفريقي

 عيبارات؛هاذ ال

لي  لنا اعرتاض عسى األهداف ااماجادة يف الفصل  ،اثنيا
الثالث، لي  لنا اعرتاض عسى ااميبادئ ألن كل هذه ااميبادئ هلا 

لدميقراط ، ا عالقة اباميبادئ اليت تاجد يف دستاران، مثال االختيار
محاية حقاق اإلنسان، اامساواة بني اامرأة والرجل، احليامة اجليدة، 

حسن اجلاار، التعاون بني الشعا ، السسم واألمن واإلستقرار، 
التنمية، هاذ األشياء كسها الس  ماجادة يف هاذ اامشروع احنا 

 متفقني عسيها، اامغر  متفق عسيها.

ا م   فيما خيص اهلياكل هلذه اامنظمة ال اعرتاض لنا عسى 
ها ماجاد فيها، إذن نعترب يف اإلحتاد اإلشرتاك  لسقاات الشعيبية 

عمل سياس ، ولي   ذ مشروع القانان هاأن ااماافقة عسى ها
فقط عمل قاناين، ونعترب أن صانع هاذ القرار السياس  ها جاللة 

يف هناية هذا  ،جاللة اامسك حممد السادس .اامسك حممد السادس
الشهر سيحضر إىل القمة، وجي  أن ييان مسسحا بيل الاسايل، 
 وأن يتافر عسى مسف كامل، ومسف رابح، وهذه الصفحة هاذ
القانان الس  غادي نصادقا عسيه ها صفحة من الصفحات لتتميم 

ن، عسى هاذ قانا  هاذ اامسف، وهلذا ينيبغ  وأن نصات ابإلمجاع
وهلذه االعتيبارات كسها كما جاء يف تدخالت الزمالء، فإن الفريق 

 االشرتاك  سيصات بنعم حبرارة، وشيرا ليم.

 : السيد الرئيس

شرتاك  ااماحد، السيد شيرا، آخر متدخل عن احلز  اال
ا، هاذي قضية وطنية واتفقنا، نعم، عفا  ...بالفريج الناي  عمر

مرات، داك الش  ابش نسيتها، عفاا، السيدة  1معذرة، أان شفتها 
  الرييسة، رييسة اجملماعة النيابية لستقدم واالشرتاكية معذرة.
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دم قالنائبة السيدة عائشة لبلق رئيسة اجملموعة النيابية حلزب الت
 : واالشرتاكية

 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ماعة سم مجيع انييبات وناا  اجملمس  وابأود يف اليبداية اب
يد ريي  أبن نتقدم أبحر التهاين لسس ،النيابية لستقدم واالشرتاكية

اجملس ، لسسادة أعضاء وعضاات ااميت ، لسسادة رؤساء السجن 
الدايمة عسى الثقة، نقدم هلم التهاين وأحر التهاين عسى الثقة اليت 
حظاا هبا من لدن عضاات وأعضاء هذا اجملس  ااماقر، وابامناسيبة 

 نتمىن هلم أيضا التافيق والنجاح يف مهامهم.

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،و السادة 

 السيدات والسادة النواب،

 النيابية لستقدم سم اجملماعةيشرفين أن أتدخل اب
واالشرتاكية يف هذه اجلسسة قصد اامناقشة واامصادقة عسى مشروع 

ياافق مباجيبه عسى القانان التأسيس  لالحتاد  17.72قانان رقم 
كما مت ،   7111يالياز  77الطاغا يف  -اإلفريق  ااماقع بسام 

 1اثيابيا يف  -تعديسه ابلربوتاكال اامسحق به اامعتمد أبدي  أاباب
واليت  .7111يالياز  77اامازميبيق يف  -ومباباتا 7111اير فرب 
اليت ستمين بالدان من العادة  -أي أن هذه اامناقشة واامصادقة-

إىل بيتها يف إطار االحتاد اإلفريق ، الذي يعترب استمرار امنظمة 
بعد  7120الاحدة اإلفريقية اليت انسح  منها اامغر  سنة 

 نفصايل الامه  يف صفافها.اعرتافها وإقحامها لسييان اإل

عادة اامغر  إىل أسرته فيما ال خيفى عسييم، فإن 
 أتيت يف إطار اجلهاد واامعارك اليت ال تتااىن بالدان يف اإلفريقية

 حمصنة ابإلمجاع الاطين وراء ،خاضها ليبساغ هذا اهلدف السام 
جاللة اامسك حممد السادس حفظه هللا، والذي أعسن عن عزم وقرار 

سية اامغربية لسعادة إىل االحتاد اإلفريق  يف رسالته السامية اامم
 والعشرين لالحتاد اليت انعقدت يف ةقمة السابعالااماجهة إىل 

 .العاصمة الرواندية كيجايل

أن قرار جاللته يهدف إىل تيثيف  ،ومما ال شك فيه
وتعزيز حضار بالدان يف القارة االفريقية، وها القرار الذي لق  كل 

حي  وكل التجاو  الييبريين الذين عيستهما ااميبادرة اليت الرت 
بسد افريق  عضا  01بسد صديق، أزيد من  01بسارها أزيد من 

يبادرة حيث أكدت هذه اام يف منظمة االحتاد االفريق  بشيل جس 
عسى التفاعل اإلجيايب والقاي والفاري الفريقيا مع الرسالة اامسيية 

لييان مستم  من أجل تعسيق مشاركة اواامتمثسة يف تقدمي  ،السامية
مستقيبال يف أنشطة االحتاد ومجيع أجهزته، الامه  االنفصايل 

اإلسهام طالع بدور بناء و ضهبدف متيني اامنظمة االفريقية من اال
يف جهاد األمم اامتحدة من أجل حل هناي  لسنزاع اإلقسيم  إجيااب 

 اامغربية.نا الاطنية حال الصحراء تاامفتعل حال قضي

وه  مناسيبة تثمن اجملماعة النيابية لستقدم واالشرتاكية من 
اامضامني التارخيية احلازمة واامااقف الشجاعة اامتضمنة يف  الهلاخ

الرسالة القاية واامؤثرة اليت وجهها صاح  اجلاللة اامسك حممد 
لالحتاد االفريق  اامنعقدة ابلعاصمة  72إىل القمة  ،السادس

ادة بسدان ع جايل، وخاصة تسك اامتعسقة إبعالن قرارالرواندية كي
إىل األسرة االفريقية وعزمه استعادة ميانه الطيبيع  والشرع  داخل 
االحتاد االفريق  واامسامهة من الداخل يف مااصسة جهاده اهلادفة 
إىل خدمة خيار التنمية اليبشرية واامستدامة والرفع من مستاى عيش 

  األفارقة.مجيع اامااطنات واامااطنني

 السياق ية لستقدم واالشرتاكية يفكما حتي  اجملماعة النياب
ذاته ااميبادرة اإلجيابية اامعسنة من قيبل الدول االفريقية الصديقة 
والشقيقة اامذكارة، حيث تعترب هذه ااميبادرة قرارا حيتيم إىل صات 
العقل، ويسري يف مسار االستمرار الطيبيع  لتيري  انتماء ااممسية 

غربية لعمقها االفريق ، وكذا تتايج هذا اامسار ابنضمام بالدان اام



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  6102أكتوبر    

 -  

 

22 

لجددا إىل اامنظمة االفريقية ابتداء من قمة االحتاد االفريق  اامقرر 
 انعقادها يف يناير اجلاري.

إن ااممسية اامغربية تيرس هبذا القرار التارخي  يف دالالته 
ة عمقها وهايتها سوغاايته النيبي هواإلجيايب واالسرتاتيج  يف أهداف

االفريقية، وذلك حبيم االنتماء اجلغرايف والتاريخ اامشرتك الذي 
جعسته دايما وال تزال لجاال حيااي، سعت من خالله إىل خدمة 
قيم التسامح اإلنساين والقيم اامشرتكة الثقافية الروحية واحلضارية 
 مع كل الشعا  االفريقية الصديقة والشقيقة، يف تناغم مع إرادة

قية فريالدفاع عن القضااي اال بالدان والتزامها القاي من أجل
العادلة، حيث مل تغ  أبدا بالدان عن الااجهة اإلفريقية يف كافة 

 اجملاالت واألصعدة.

إن اامغر  رغم انسحابه السابق من منظمة الاحدة 
ل دايما وال يزال وفيا النتمايه وعمقه اإلفريق  من ض ،اإلفريقية

عالقات اامغربية اإلفريقية، وها ما أمثرته النتايج أجل خدمة ال
اإلجيابية لسزايرات اليت قام هبا جاللة اامسك حممد السادس حفظه 

مؤخرا إىل عدد من الدول اإلفريقية، عسى ضاء اإلتفاقات  ،هللا
ااماقعة مع هذه اليبسدان يف عدد من اجملاالت احلياية وضمنها 

 ن الفاعسني اإلقتصادينياتفاقيات حيامية وأخرى بني عدد م
اامغاربة واألفارقة، واليت تربهن وابامسماس عسى أن اامغر  ميتسك 
مناذجا تنمااي يقدمه ألصدقايه وأشقايه األفارقة يف إطار خدمة 

 جنا .-قضااي التعاون جنا 

 تعترب مسامهة اامغر  القاية يف إجياد ،وعالوة عسى ذلك
ارة م عسى مستاى القاحلسال لعدد من بؤر التاتر وحفظ السال

اإلفريقية وجهاده األمينة، اليت ما فتئ ييبذهلا وال يزال من أجل 
حماربة ظاهرة اإٍلرها  اامقيتة والقادمة من دول الساحل وجنا  

إضافة إىل ااميبادرات اليت اختذها يف إطار تساية األوضاع  ،الصحراء
القانانية لسمهاجرين األفارقة اامتااجدين عسى أرض الاطن وغريها 
من ااميبادرات اإلجيابية، وه  كثرية تربهن عسى أن اامغر  جيعل من 

خدمة العمق اإلفريق  يف كل أبعاده ومستاايته، وكذا صان كرامة 
 رجية.لاية من األولاايت احلياية يف سياسته اخلااامااطن اإلفريق  أو 

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

إىل  فريق  هتدفإن عادة اامغر  من جديد إىل بيته اإل
اامااجهة اامشرتكة امختسف التحدايت والرهاانت اإلقتصادية 
واإلجتماعية واألمنية وذلك إستجابة لسطس  اامسح واامتااصل، 
قة الذي ما فتئت تعرب عنه أغسيبية اليبسدان اإلفريقية وشعاهبا الشقي

والصديقة، ابلنظر إىل ما يتمتع به اامغر  يف القارة اإلفريقية من 
ير واحرتام وما حيتسه من ميانة تعرب عن اإلرادة العامة إلفريقيا تقد

يف التاجه حنا رفض وجتاوز أخطاء ومتاهات ااماض  ونيبذ 
التصرفات اليت تسري ضد لجرى التاريخ، ويف مقدمتها التعارض مع 

ال ال وجاد و     الشرعية الدولية والتعامل مع كيان مزعام ووهم 
 أثر له.

 ة النيابية لستقدم واإلشرتاكية، هبذهاجملماع وإذ تعرب
اامناسيبة عن اعتزازها الييبري هبذا التطار الذي سيعزز احلضار 
اامغريب، وييرس دوره الفاعل يف حميطه القاري تدعا يف السياق 
ذاته إىل أمهية مااصسة متثني اجليبهة الداخسية، مبا ميين من تعزيز 

قتصادية التنمية اإل وحتقيق مسار الدمقرطة وتقاية دولة اامؤسسات
بعدالة اجتماعية حقيقية، وإشراك مجيع القاى احلية  ةاامؤطر 

معركة  ؛لسمسامهة يف اجلهاد الاطنية النيبيسة الرامية إىل ربح معركتنا
ار سقضيتنا الاطنية األوىل، وها التاجه النضايل ااميبدي  الذي 

  .دايما حز  التقدم واإلشرتاكية عسى دربه وما يزال
دم ال يسع اجملماعة النيابية لستق ،ذه اإلعتيباراتوليل ه

واإلشرتاكية إال أن تصات إجيااب لصاحل اعتماد هذه اإلتفاقية 
خدمة لسمصاحل العسيا لاطننا وشعيبنا ولسقضااي احلياية لسصداقة 

 اامغربية واإلفريقية.
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 : السيد الرئيس

يسة عايشة ليبسق معذرة، آخر شيرا، ومعذرة لسسيدة الري
عن احلز  اإلشرتاك  ااماحد، السيد الناي  عمر  متدخل

 فريج.بال
 
 

 :ابسم احلزب االشرتاكي املوحد فريجالنائب السيد عمر بال

  .السالم عليكم
 السيد الرئيس،

 السادة النواب،و  السيدات النائبات

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 رة حتت هذه القيبة احملرتمة،أتناول اليسمة اليام ألول م 
جد سعيد أن ييان ااماضاع ها ماضاع القضية الاطنية  وأان

ريخ أتدخل اليام وأان متأثر، متأثر بثقل التاريخ، ات .األوىل ابمتياز
عايسيت السياسية ابألخص، العايسة الاطنية والدميقراطية، كيف ال 
أتذكر اامهدي بن بركة وصارته يف مدخل هذه القاعة، كيف ال 

 امن أجل النهاض ابلعامل الثالث وإبفريقي نتذكر معاركه الدولية
 كيف ال أتذكر عيبد الرحيم باعيبيد ومعه رفاقه وبنسعيد  ،ابألخص

آيت إيدر ومعه رفاقه يف السيبعينات والثمانينات، حيث اختذوا 
 ااماقف الصاي  والشجاع رغم القمع الرهي  آنذاك.

ورغم اجلا السياس  اامقسق يف بالدان اامغر ، رغم  ،اليام
هذا اجلا الذي يقادان إىل اامزيد من العزوف، إىل اامزيد من التشاؤم 

هذا الصيباح وأان سعيد  تالسياس ، رغم كل هذا، فاستيقظ
سياسيا، رمبا ليام واحد، ليين سعيد سياسيا اليام، ألننا مطاليبان 

كممثسني   نا العزيز، وهذا ها دورانمبناقشة إسرتاتيجية مصريية لاطن
لألمة، اليام حنن مطاليبان ابختاذ قرار مهم يدخل يف إسرتاتيجية 
جديدة أو حديثة اجتاه القارة اإلفريقية من جهة، ويف الدفاع عن 

نا وحضاران تاقضيتنا الاطنية من جهة أخرى، يف لجال تنمية عالق

اتيجية إجيابية سرت اإليف القارة اإلفريقية عسى مجيع اامستاايت، هذه 
  .قالاا ماية يف اامايةنوطماحة فأحييها 

حة عسينا اخلطة اامقرت  ،يف لجال الدفاع عن قضيتنا الاطنية
واليت تنص عسى ضرورة وجادان يف مجيع اامؤسسات الدولية، وعسى 
ضرورة فتح النقاش مع مجيع األطراف، حىت األطراف اامعادية لنا، 

ألن فيها بعض اامخاطر، اامصادقة هذه اخلطة شجاعة، شجاعة 
عسى ااميثاق التأسيس  لإلحتاد اإلفريق  فيها خماطر، يف اليبند 

ابألخص، لين حنن يف فيدرالية اليسار  الثالث واليبند الرابع
الدميقراط  مل خنف من هذه اامخاطر، ألننا مقتنعان بقدرات 
شعيبنا، حنن مقتنعان بقدرات شعيبنا عسى الدفاع عن حقه وعن 

فسذلك قرران يف فيدرالية اليسار الدميقراط   ،حدته الرتابيةو 
ابلتصايت بنعم عسى طس  اامغر  ابلدخال أو الرجاع إىل اإلحتاد 

  .اإلفريق 
لي  أختم هذه اامداخسة اامقتضيبة حبيم النظام األساس ، 
دعاين أحسم أيها الناييبات احملرتمات وأيها الناا  احملرتمان، دعاين 

األايم تيان فيه لسدميقراطية، إمجاع مثل إمجاعنا  أحسم بيام من
اليام أو عسى األقل أغسيبية حتت هذه القيبة احملرتمة، فالدميقراطية 
ه  الطريق الصحيح لسنهاض هبذا الاطن، الدميقراطية ه  الاسيسة 

إذا قمنا  ه لرتسيخ اإلستقرار احلقيق ، والدميقراطية األخرية 
قيا، وأعظم أفضل مناذج يف إفري ها يف اامغر ، ساف تصيبحيبيبنا

 قاة منسيها اجتاه الشركاء واخلصام، شيرا والسالم عسييم.

 : السيد الرئيس

شيرا لسسيد الناي ، أتاجه لسسيد الازير هل ليم بعض 
 اامالحظات التاضيحية، طي  منر تفضل السيد الريي .

النائب السيد عبد اللطيف وهيب رئيس فريق األصالة 
 : )نقطة نظام(واملعاصرة 

نقطتني السيد الريي ، أرجا أن  ؟ خدام هاذ الش 
أوال وقيبل كل ش ء تصححا يف الصفحة  ؛تسجساه يف احملضر
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نانرب لي  عيدا لسعرش، ألن ليل عيد رمزيته،  2الثالثة أن يام 
ما قدميشاي وزعاه عس  معاك،  ..كاين ..ها ه  عندي ..ال ال

طأ هناك نسخ كتحمل هاذ اخل عسى كل السيد الريي ، وها الثانية
تصحيحه، هاذ الش  الس  تصحح، يسحا  لينا واش  اهذا نرجا 
 احليامة.

 : السيد الرئيس

 تفضل، تفضل.

النائب السيد عبد اللطيف وهيب رئيس فريق األصالة 
 : )نقطة نظام( واملعاصرة

 ..العنصر الثاين السيد الريي ، أرجا أن

 : السيد الرئيس

 تفضل، تفضل.

 النائب السيد عبد اللطيف وهبريئيس فريق األصالة واملعاصرة
 :)نقطة نظام( 

السيد الريي ، احنا معارضة تنتسقاو واثيق خاطئة، مها 
ندان واحد ع ،إيال امسحتاا السيد الريي  ..األغسيبية عندهم واثيق

 ها أن تسجساا يف ،طس  اثين، هذا طس  اثين السيد الريي 
 رتمة فاطمة الزهراء اامنصاري كانت حاضرة،احملضر أن الناييبة احمل

لين ال جند هلا تاقيع يف هذه الاثيقة، وكانت يف اليام الصيباح 
 حاضرة اليام كامل، شيرا.

 : السيد الرئيس

سيتم تصحيح هذه األخطاء اامادية، السيد الريي  يتيم، 
ما ش  ضروري بصراحة هذه أشياء شيسية غادي نداركاها، 

 الريي .تفضل السيد 

ين رئيس جلنة اخلارجية والدفاع الوط النائب السيد حممد يتيم
 : والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني ابخلارج

ذه ابلعي  ه ..ابلعي  السيد الريي  أان غنمش  يف
التقرير  هاذو  ..حلظة متميزة، هذا أول مشروع قانان كنصاتا عسيه

غادي ميش  يتنشر يف اجلريد الرمسية، فسهذا يعين الظروف الس  
تصاو  فيها بطيبيعة احلال عسى كل حال استدركت كل األخطاء 
اامادية الس  كانت يف التقرير، ولين بقات واحد القضية أن واحد 
اجملماعة دايل السيدات والسادة الناا  الس  كاناا حضار ومل يتم 

فمنهم عسى  اهتم، فيبالتايل مبا أنه سينشر ابلتاقيعات،تثيبيت تاقيع
سيبيل اامثال الس  سعد الدين العثماين الس  خذا اليسمة ابسم 
الفريق، فإذن ال يعقل وغريهم فال يعقل أن هنا يذه  التقرير 
بدون هذه التاقيعات فسهذا يعين نصحح كل هذه األخطاء اامادية 

 ريي  وشيرا.السيد ال
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 : السيد الرئيس

منر اآلن إىل عمسية التصايت عسى  .سيتم ذلك، شيرا
اامادة الفريدة، اامادة الفريدة ااميانة امشروع القانان الذي انقشناه 
 .بعض العرض الذي تقدم به السيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

 ..: إذن نعترب أن اجملس  صادق عسى مشروع قانان رقم املوافقون
ال أعتقد أن التفصيل يف هذه النقطة طي ، سنحرتم النظام 

 الداخس .

 ؛: ال أحد املعارضون

 .: ال أحد املتنعون

 شيرا ليم.

 
 


