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 009 رمقاجللسة حمرض 

ٓخر  3 :التارخي   )م2021نونرب  09(هـ 1443ربيع ا
س :لرئاسةا لرئ شني، اخلليفة الثاين  ٔمحد اخش شار السيد    .املس

ت قة  :التوق ق ة الثالثة وا قة، ابتداء من السا السادسة مثان ومخسون دق
 .بعد الزوال

ٔعامل ٔسئ الشفهية :دول ا اقشة ا  .م

------ --------------------------------------------------------------  

شار الس  س اجللسةاملس شني، رئ ٔمحد اخش   :يد 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
ستورية تاح هته اجللسة ا لن عن اف ٔ.  

ٔعضاء احلكومة احملرتمني ن  لسيد ٔرحب    .بدءا، 

شارات احملرتمات،   السيدات والسادة املس
شارون احملرتمون،   السادة املس

ٔحاكم الفصل  ضيات النظام  100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا
ٔسئ السيدات  لس هته اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس يل  ا ا

لهيا ٔجوبة احلكومة  شارن و   .والسادة املس
ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ق

سهيا ك ٔمهية اليت  ٔنه نظرا ل لام  لس املوقر  ط ا دة  ٔح موضوع الو
ٔمة املغربية وحمط ٕاجامع اكفة القوى  عتباره من ثوابت ا الرتابية، 
ات من  مو لس متكني مجيع الفرق وا ب ا السياسية واملدنية، قرر مك

لسة اليوم الل وقائع  اقشة هذا املوضوع    .املشاركة يف م
د من ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن   وا

ت ال   .مراسالت وٕا
ٔمني لسيد ا   .اللكمة 

لس ٔمني ا   :السيد جواد الهاليل، 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ضيات املادة  شارن،  296طبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
الل الفرت  لس  رخيه،  2021نونرب  2ة املمتدة من توصلت رئاسة ا ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 226: دد ا   سؤ
ابية - ٔسئ الك   .ٔسئ 5: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

ٔعامل هته اجللسة  دول  ة يف  ٔسئ املدر ٓن يف معاجلة ا رشع ا
ة لقطاع الشؤون اخلارج  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني واملو

دتنا الرتابية"خلارج، حول  دات قضية و ، واليت جتمعها طبعا "مست
دة املوضوع   .و

ه  ٔحرار، وموضو يف البداية مع سؤال الفريق التجمع الوطين ل
دات القضية الوطنية"   ".مست

شارن من فريق التجمع  ٔو السيدات املس د السادة  ٔ الوطين اللكمة 
ٔحرار لتقدمي السؤال   .ل

شار   .تفضل السيد املس

شار السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
دات القض  سائلمك عن مست لرٔي العام الوطين،    .ية الوطنيةتنورا 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  دة الرتابية"السؤال الثاين موضو دات قضية الو   ".مست
ٔصا واملعارصة شارن من فريق ا د السادة املس ٔ   .واللكمة 

شار   .تفضل السيد املس

ٔمحدو ادبدا شار السيد شيخ    املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
يض املزيد من  امس يق لمملكة مبنعطف  دة الرتابية  متر قضية الو
ل التصدي للك املناورات  ٔ ود لك القوى الوطنية احلية من  تضافر 

ر  ر  لوطن، واس سهتدف املصاحل العليا  ات اليت مت اليت  ا امك الن
ٔفق الطي  ادة صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، يف  ٕاحرازها بق

عل هنايئ لهذا الزناع املف   .ا
دة  دات قضية الو ر احملرتم، حول مست سائلمك، السيد الوز ا 

لمملكة   .الرتابية 
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  السؤال دة الرتابية"الثالث موضو دات الو   ".مست
دة  لو ستقاليل  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .والتعادلية لتقدمي السؤال
س   .السيد الرئ

ٔمحد خلريف شار السيد    :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارات،ال  شارون احملرتمون واملس   سادة املس
بلوماسية املغربية يف قضية الصحراء  -كام يعمل امجليع  -توج  جمهود ا

ىل متديد والية بعثة  ديد ينص  ويل بقرار  ٔمن ا ل جملس ا دا
اف املفاوضات السياسية،  عوة ٕاىل است ديد، مع ا ام  املينورسو ملدة 

دة ٔمم املت   .حتت ٕارشاف ا
ميمك لهذا  ر،عن تق سائلمك، السيد الوز دات،  يف ظل هذه املست

لرصاع القامئ ل سيايس واقعي ودامئ    .القرار وعن ٕاسهامه يف التوصل ٕاىل 
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  دتنا الرتابية"السؤال الرابع موضو دات و   ".مست
د ا ٔ شارن يف الفريق احلريك لتقدمي السؤالاللكمة    .لسادة املس

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ر احملرتم،   السيد الوز
دتنا الرتابية واخليارات  دات ملف و ٓخر مست سائلمك حول 

بلوماسية املق   .ا
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

ه  دات القضية الوطنية"السؤال اخلامس موضو   ".مست
شرتايك لتقدمي السؤال شارن من الفريق  د السادة املس ٔ   .واللكمة 

  

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
دات القضية الوطنية   .سائلمك عن مست

س اجللسةا   :لسيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  دة الرتابية"السؤال السادس موضو دات قضية الو   ".مست
لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .ملغرب لتقدمي السؤال
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
ليمك   .السالم 

س،ال    سيد الرئ
ران،   السيدان الوز

شارات، شارون والسيدات املس   السادة املس
دات اليت عرفهتا القضية الوطنية  ر، حول املست سائلمك، السيد الوز

  .مؤخرا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس

ه  دة الرتابية"السؤال السابع موضو دات قضية الو   ".مست
حتاد العام ملقاوالت واللكم شارن من فريق  د السادة املس ٔ ة 

  .املغرب لتقدمي السؤال
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد سيدي الطيب املوساوي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ران،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السادة املس

شارات احملرتمات،   السيدات املس
ر،   السيد الوز

ت بال رى املسرية اخلرضاء العززة لقد  ت املنرصم ذ د يوم الس
رخي بالد ة يف  ا عتبارها ملحمة وطنية    .ىل قلوب مجيع املغاربة، 

ر احملرتم، حول  ٔلمك، السيد الوز س ر،  وهبذه املناسبة، السيد الوز
دتنا الرتابية دات اليت تعرفها قضية و   .املست

  .وشكرا
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س اجللسة   :السيد رئ
شارش   .كرا السيد املس

ه  دتنا الرتابية"السؤال الثامن موضو دات ملف و   ".مست
حتاد  شارن من فريق  ٔو السيدات املس د السادة  ٔ واللكمة 

لشغل لتقدمي السؤال   .املغريب 
سة   .السيدة الرئ

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
ر،   السيد الوز

  .نيةسؤالنا طبعا هو حول تطورات القضية الوط 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

ه  دتنا الرتابية"السؤال التاسع موضو دات قضية و   ".مست
ميقراطي  ستوري ا ة ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ واللكمة 

عي لتقدمي السؤال   .ج

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني، السيدات   والسادة املس
ران احملرتمان،   السيدان الوز

ة احملرتم، ر اخلارج   السيد وز
رى  ٔجواء ختليد الشعب املغريب  الن عن تنظمي املسرية  46يف  لٕال

ل اليت  ٔشواط واملرا ر احملرتم، خمتلف ا ستحرض، السيد الوز اخلرضاء، 
دتنا الرتابية   .عرفهتا قضية و

ستحرض نضاالت الشعب املغريب وتضحيات القوات وهبذه امل  ناسبة 
ات  ن يف خمتلف القطا ة وجمهودات لك الوطنيني الغيور ة امللك املسل
ة اليت حظيمت  الوزارية املعنية بتدبري هذا امللف، ويف مقدمهتم وزارة اخلارج

مك  هتن ستغل هذه املناسبة  ة لتدبريها، وٕاننا  ىل هذا لثقة املولوية السام
  .التعيني املولوي السايم

رية اليت  ات الك ا ل النتاجئ القوية والن س ويف مقة إالستحضارات، 
ٔيده ، نرصه هللا و ادة احلكمية لصاحب اجلال لق   .عرفها تدبري هذا امللف، 

ر، هو ٕاطالع الرٔي العام الوطين عن  مك، السيد الوز وما نوده م
رية ال ر الك شا دات وال و خبصوص املست يت حققها املغرب دوليا و

دته الرتابية   .و
ر   .شكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ه  دات وتطورات القضية الوطنية"السؤال العارش موضو   ".مست
ميقراطية  ة الكونفدرالية ا شارن من مجمو د السادة املس ٔ واللكمة 

  .اللشغل لتقدمي السؤ 
شار   .السيد املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ   :املس
ليمك   .السالم 

س   .شكرا السيد الرئ
شارن،   السيدات والسادة املس

ويل احملرتم، ة والتعاون ا ر الشؤون اخلارج   السيد وز
رب املسار التارخيي والنضايل   ، دة الرتابية لبالد لقد شلكت قضية الو

ميقراطية   ة وطنية لكونفدرالية ا ا خبلف ٔساسيا من هوي لشغل، عنرصا 
ريده، مغرب احلرية والكرامة  ي  لمغرب ا ا  ري معزو عن رؤي راخسة 
دئية حول حق  ة م ا عية، وبوعي معيق وق ج ميقراطية والعدا  وا
دة الرتاب الوطين من  فاع عن و املغرب واملغاربة التارخيي والرشعي يف ا

ة ٕاىل الك   .ورةطن
دات وتطورات القضية  ر احملرتم، حول مست سائلمك، السيد الوز ا 

  .الوطينة
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة احملرتمة   .شكرا السيدة املس
ه  دة الرتابية"السؤال احلادي عرش موضو دات قضية الو   ".مست

عية والت  ج ة العدا  شارن من مجمو د السادة املس ٔ منية واللكمة 
  .املستدامة لتقدمي السؤال
س   .تفضل السيد الرئ

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ذة لرتسيخ وحتصني إالجنازات  سائلمك عن إالجراءات املت بدور 
دة الرتابية ات املتعلقة بقضية الو ا   .والن

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احمل   .رتمشكرا السيد املس

ه  ري موضو ٔ دات القضية الوطنية"السؤال الثاين عرش وا   ".مست
ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  شارن عن  د السادة املس ٔ واللكمة 

  .لتقدمي السؤال

ا السطي شار السيد    :املس
ر،   السيد الوز
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دتنا الرتابية دات قضية و صار شديد عن مست خ   .سائلمك 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ة والتعاون إالفريقي واملغاربة  ر الشؤون اخلارج لسيد وز اللكمة 
ٔسئ املتعلقة هبذا املوضوع احملوري ىل ا ابة  خلارج لٕال   .املقميني 

ر ٕاىل املنصة   .تفضل السيد الوز

ة والتعاون إالفريقي واملغاربة ر الشؤون اخلارج رص بوريطة، وز  السيد 
خلارج   :املقميني 

س   .شكرا السيد الرئ
شارات احملرتمات،   السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .السالم 

ٔوىل  لمرة ا شارن  لس املس رشف حبضور هذه اجللسة العامة  ٔ
ٔحيي السي ٔغتمن هذه الفرصة  رشيعية اجلديدة، و دات رمس الوالية ال

لسمك املوقر  لشكر مجليع الفرق مب ٔتقدم  ٔفاضل، و شارن ا والسادة املس
دات  متحور لكها حول مست ٓنية، اليت  ٔسئلهتا ا ىل تفضلها بطرح 

  .القضية الوطنية

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رى  فاالت الشعب املغريب  لمسرية اخلرضاء  46وحنن يف غامر اح

س املظف ال امل دمحم السادس نرصه هللا ولك املقاي رة، اكن خطاب 
ٔن  ش بلوماسية املغربية  دة ا رز بوضوح معامل العق ٔ ا ومؤسسا،  خطا شاف

اكمل ٔفق سيايس م دتنا الرتابية، وعززها ب   .قضية و
رى املسرية اخلرضاء لهذه  ٔيده هللا، يف ذ  ، ال امل شلك خطاب 

ارطة ط ريق واحضة املعامل لرتسيخ مغربية الصحراء وحتصني السنة 
ىل انطالق  ولية، ومؤرشا  سبات بالد يف احملافل ا سبات، مك املك
اللته، يف ٕاطار رؤية بعيدة  ديد من التعبئة الوطنية الشام وراء  فصل 
هنايئ  ه لك حزم وثقة حنو الطي ا روم التو اللته معاملها و املدى، صاغ 

عل حول مغربية الصحراءلزناع ا   .ٕالقلميي املف
ري مسبوق من  رية شهدت زخام  ٔ ٔن الفرتة ا لقد شهد امجليع 
لتطورات الهادئة والهادفة،  ٔكدها اخلطاب املليك السايم  التطورات، و
ال امل حول هذه القضية  بلوماسية كام وضعها  دة ا زتال العق وميكن ا

ري ٕاىل  ٔ   :عنارص 3يف اخلطاب املليك ا
ىل  كرست  بتة ال رجعة فهيا،  قة  ٔن مغربية الصحراء حق ٔوال، 
سبات احلامسة اليت حققها املغرب يف  الل املك ويل من  املستوى ا
ة، يعززها ٕاجامع لك  لعمل اخلار مصداق ٔعطى  رية، مما  ٔ السنوات ا

ال امل نرصه هللا ٔمة وتالمح اكفة قواها احلية وراء  ت ا ٔيدهمكو  . و
ىل  ٔن املغرب بقدر ما ال يتفاوض  دة، هو  احملور الثاين يف هذه العق

ل  ٔممي، هبدف ٕاجياد  شلك بناء يف املسلسل ا خرط  حصرائه، فهو م
عل، يف ٕاطار السيادة املغربية  سيايس سلمي هنايئ لهذا الزناع إالقلميي املف

لمملكة دة الرتابية   .والو
مينا اجلنوبية اليت واحملور الثالث، وهو ا ٔقا ملسرية التمنوية الشام 

روم  ة اليت  ، يف ٕاطار رؤيته السام ال امل لهيا  هنوض "حيرص  ا
مينا الصحراوية العززة وجعلها  ٔقا ال امل  -ب قاطرة لتزنيل  -كام قال 

ة ق منوية ومشاركة سياسية حق ٓفاق  ه من  قدمة ملا تف ى "وية م هت ، ا
  .ال املقول 

قة  ٔهنا حق ت مغربية الصحراء، و ٔن تث ٔول، وهو  حملور ا ف يتعلق 
لتفاوض لترصف وال  ري قاب    .بتة 

بتة ال  قة  ٔن مغربية الصحراء حق لك عزم وحزم  ال امل  ٔكد  لقد 
رتاف دويل واسع  ٔبناهئا وا نقاش فهيا، حبمك التارخي والرشعية وٕارادة 

  .ومزتايد
ٔهنا  لجميع، من ش يد املليك الرصحي رسا قوية وواحضة  ٔ ٕان هذا الت
ٔن  لمملكة املغربية، ذ  لموقف الوطين  ٔويل مغلوط  ٔو ت س  ٔي ل رفع 
ري القاب  تدبري قضية الصحراء املغربية يمت يف ٕاطار سيادة املغرب الاكم و

ايت  ادرة احلمك ا ىل حصرائه، ويف ٕاطار م د حلل هذا لمساومة  ٔو د 
عل   .الزناع املف

متثيلية ملنتخيب الصحراء  كرس الرشعية ا اليا اسمترار  ومثن املغرب 
رخست مشاركة  ث  دة، ح ٔمم املت ويل وهيئات ا ل املنتظم ا املغربية دا
دة،  ٔمم املت ٔقالمي اجلنوبية بدعوة رمسية من ا املنتخبني الرشعيني يف ا

ىل ا ٔشغال جلن وندوات امجلعية العامة ذات ولمرة الثالثة  لتوايل، يف 
راب اململكة وشعهبا، وسيواصل  الص مكمثلني عن جزء ال يتجزٔ من 
ٔمر يف السابق، يف  قالمي اجلنوبية املشاركة، كام اكن ا ٔ املمثلون احملليون ل
لتوصل ٕاىل احلل  دة  لية وح ٔمن  رسها جملس ا رة اليت  املوائد املستد

شودالسيا   .يس امل
بلوماسية املغربية  دة ا ٔساسية يف العق يل يه  ٔوىل وا ٕاذن النقطة ا
سمتر  قة، وس ٔن الصحراء مغربية وهاذي حق ، يه  ال امل كام وحض 
ٔوسع  ٔييد دويل  كون هناك ت ٔن  ىل  ال امل يف العمل  ت من  بتعل

الل االتفا صليات، من  الل الق الل ملغربية الصحراء من  ٔو من  ات  ق
ول ت الرمسية لهاذ ا ال   .إال

نع مبغربية حصرائه وحبقوقه  ٔن بقدر اكن املغرب مق النقطة الثانية، يه 
ل لزناع  شلك بناء يف البحث عن  خرط  لهيا، فٕانه م ٔنه ال يتفاوض  وب
ارة حلقوق املغرب الرشعية يف  بع من معارضة دو  عل  ٕاقلميي مف

دته ال ىل هاذ احلل لهاذ استكامل و فاوض املغرب  الش ت رتابية، هذا 
ىل الصحراء س  عل ول   .الزناع املف

ٔن  النه الرصحي  ىل ٕا ين  ٔممي م ملسار السيايس ا ٕان متسك املغرب 
كن يوما  ال امل  -مغربية الصحراء مل  ٔبدا  -كام قال  كون  ولن 
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ال ٔكد ذ  ة فوق طاو املفاوضات، وكام   امل يف خطابه مطرو
ل سيايس لهذا الزناع إالقلميي  ل ٕاجياد  ٔ السايم، ٕامنا التفاوض من 

عل   .املف
ٔمني العام  مع الاكمل ل ٔيت الزتام اململكة املغربية  ومن هذا املنطلق ي

وملبعوثه الشخيص اجلديد  (António Guterres)" ٔنطونيو غوتريس"
ستورا" ل  (Staffan de Mistura)" ستافان دي م ل ٕاجياد  ٔ من 

ري ذ ايت وال يشء  ادرة احلمك ا عل، يف ٕاطار م   .هنايئ لهذا الزناع املف
م، قرار  ٔ ل  ري ق ٔ ٔمن يف قراره ا ويف هذا السياق، عزز جملس ا

الل2602   :، عزز موقف املغرب من 
ا ٔوال، ايت وٕاق لحمك ا ٔولوية املبادرة املغربية  ىل  يد  ٔ ر مجيع جتديد الت

اهئا؛ ادة ٕاح ٔطراف ٕا اوزة اليت حتاول بعض ا ات املت ٔطرو ت وا   املقار
ٔوىل والثانية يف  نيا، رتني ا ق عن املائدتني املستد لزمخ املن التنويه 

ٔطراف  رة مبشاركة لك ا ٔن صيغة املوائد املستد يد الرصحي  ٔ يف، والت ج
ٔن هاذ الصيغة ة لهاذ الزناع، رمغ  ق اقشة جملس  احلق ٔثناء م متت حمارهتا 

ٔن  ٔكد  ٔمن  ة، فٕان جملس ا ق ٔطراف احلق ل بعض ا رشاسة من ق ٔمن  ا
ملسلسل السيايس؛ لسري قدما  دة  لية الوح رة تبقى ا   املوائد املستد

لزناع  لثا، ة  ق ٔطراف املعنية احلق ىل مشاركة ا ٔمن  شدد جملس ا
ٔكرث من إالقلميي حول الصحراء املغرب  المس  هيا  ٕالشارة ٕا املرات،  6ية، 

ب دورها  ٔمن لتغي ٔعضاء جملس ا ىل  اوراهتا وضغوطاهتا  رمغ لك م
  والتنصل من مسؤولياهتا؛

ٔممي الرايم ٕاىل  رابعا، ىل حمددات ومرجعيات املسلسل ا لس  ٔكد ا
ٔن  ٔنه، وهو ما يعين ب ش وافق  ل سيايس واقعي معيل مستدام وم ٕاجياد 
ري معيل، فهو  ل  لتطبيق، لك  ري قابل  ل  ري واقعي، لك  ل  لك 

عل؛ ل لهذا الزناع املف   ري مطروح هنائيا 
لشيات  امسا، اصة م ٔخرى، و ٔطراف ا ىل ا ٔمن  ذ جملس ا ٔ

ذ  ها وقف ٕاطالق النار القامئ م هتا ساريو، ا لكف 1991البول هبا  ، وطا
ٔمن و ة ل ٔعامل املزعز   ستقرار يف املنطقة؛عن ا

ريا، ٔ ت تندوف،  و ىل رضورة ٕاحصاء ساكنة خم ٔمن  شدد جملس ا
ٔمني العام  ٔن تقرر ا لام ب يف ٕاشارة واحضة ٕاىل مسؤولية الب املضيف، 
شه  ي تع ساين واحلقويق املرتدي، ا دة اكن قد نبه ٕاىل الوضع إال ٔمم املت ل

السات املمهن خ ت و ة ٕاىل ساكنة ا سانية املو دات إال لمسا ة 
  .احملتجزن

ٔمني  شلك بناء مع ا شتغال  ادي يبقى مسمتر يف  ٕاذن املغرب 
ٔمن ويف ٕاطار  العام واملبعوث الشخيص يف ٕاطار مرجعيات جملس ا
يل عند اململكة املغربية، سواء ف خيص  احملددات واخلطوط امحلراء ا

ٔو ف خيص ٔطراف الزناع، سواء ف خيص  لوصول ٕاىل احلل  املسار، 
  .حمددات هذا احلل

ري  ٔ ال امل يف اخلطاب ا ددها  دة اليت  احملور الثالث، يف العق

اح حلل  لمملكة هو كذ مف ٔقالمي اجلنوبية  ٔن التمنية وتطور ا مرتبط ب
  .هذه القضية

تعرفها قضية  لقد نوه اخلطاب املليك السايم ٕاىل التطورات إالجيابية اليت
ال امل  ٔهنا كام قال  ٔيضا مسار التمنية املتواص اليت "الصحراء، و تعزز 

مينا اجلنوبية ٔقا   ".شهدها 
ة  ادة الرشيدة لصاحب اجلال ٕاطالق دينام لق فقد استطاع املغرب 
لرٔس  هنوض  ٔهنا ا رات هامة، من ش ، متكن من تعبئة اس منوية فا

رشي ٔقالمي اجلنوبية ومواردها الطبيعية ودمع  املال ال ات ا ت مثني م و
صادي ق سيج  ر يف ال س ات التحتية و   .الب

، فللمغرب وامحلد  رشاكء دوليون صادقون،  ال امل وكام شدد 
انب القطاع اخلاص الوطين، يف ٕاطار من الوضوح  مثرون ٕاىل  س

ىل سا خلري  ة، مبا يعود  ٔن والشفاف ال امل واحض ب كنة املنطقة، واكن 
ٔو جتارية  صادية  ٔي مفاوضات اق ٔي اتفاق ولن ينخرط يف  املغرب لن يوقع 

ة ٕاىل الكورة رابه الوطين من طن شمل لك    .ال 
خيار  ، تواصل اململكة تزنيل ورش اجلهوية املتقدمة  ملوازاة مع ذ و

ة جلال ىل الرؤية السام ين  ، واليت ترثي املسار اسرتاتيجي م  امل
ات اململكة يق  ٔن  ٔهنا يف ذ ش قالمي اجلنوبية، ش ٔ   .التمنوي ل

ىل هنج تعزز  ة  سمتر السياسات احلكوم ويف هذا إالطار، س
هتا  اذب مثني  عية و ج صادية و ق ات التحتية وجتويد املقومات  الب

ٔقالمي اجل  بية، لتصبح ا ٔج رات ا ب لالس  ، ال امل نوبية، كام قال 
مة  صادية  صة اق ة، وتصبح م املغرب وبوابة املغرب ٕاىل القارة إالفريق

  .لتمنية يف املنطقة

س،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔي وقت  ٔكرث من  ستدعي  ٕان التطورات اليت تعرفها القضية الوطنية 
، مىض مواص جتند مجيع ال هتا التامة وراء صاحب اجلال قوى احلية وتعب

دة  سة خلصوم الو لمناورات اليا دة الرتابية والتصدي  فاع عن الو
  .الرتابية

بلوماسية  ي تلعبه ا ور الهام ا ٔشيد  ٔغتمن هذه املناسبة  و
ٔمة يف  فاع عن القضية الوطنية واجلهود اليت يبذلها ممثلو ا الربملانية يف ا

بلوماسية الربملانية واملوازية   .الرتافع عهنا يف ٕاطار ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ىل هاذ العرض املفصل حول تطورات  ر احملرتم،  شكرا، السيد الوز

دة الرتابية والقضية الوطنية   .ملف الو
ر،  ىل جواب السيد الوز ب  ٓن، يف ٕاطار التعق ٔعطي اللكمة يف ا
ٔحرار ف تبقى من احلصة   ..البداية لفريق التجمع الوطين ل
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شار السيد دمحم البكوري   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   ٕاخواين املس

ة  ىل جتديد الثقة املولوية السام ر احملرتم،  ٔهنئمك، السيد الوز بداية، 
ق مك الواحض  يف خشصمك، ممتنني لمك اكمل التوف رن لمك جوا اممك، شا يف 

ت  فاء خمتلف مكو لحظة اليت تزتامن مع اح ٔمهية هذه ا ن  والرصحي، مربز
رى  ٔجواء مفعمة  46الشعب املغريب  لمسرية اخلرضاء املظفرة، يف 

اض ومشبعة كذ بقمي الوطنية واملواطنة  مبشاعر امحلاس الوطين الف
  .إالجيابية

ال امل دمحم السادس حفظه هللا هته املسرية  املتواص عززها 
ء جعلت من بالد و امحلد حتظى مباكنة دولية وقارية ممتزية،  ل مبسرية 
منوي  طرة عبور  ر وق س ا جللب  ق مينا اجلنوبية قطبا حق ٔقا جعلت من 

صليات يف هذه الرب ح الق ا، تعززت بدبلوماسية ف   .وعٕاقلميي ٕاىل ٕافريق
ٔمن  لس ا ري  ٔ لقرار ا شيد بدوره  ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل

ويل املعمتد يوم امجلعة  ٔمر  2021ٔكتور  29ا ٔن الصحراء املغربية، ا ش
مللموس مع  ى رشاكهئا، ويقطع  ي يعكس املاكنة اليت حتظى هبا بالد  ا

لبعض   .املواقف املتباينة والغامضة 
اته انتصارا لبالد بفضل الرؤية املتبرصة  ٕان هذا القرار شلكت خمر

شلك رضبة موجعة للك  ث س ني، ح ٔمري املؤم والتوجهيات النرية ملوال 
دتنا الرتابية داء و ٔ.  

ٔن حصرائنا املغربية، بل  ش لمفاوضات ال تعين بتا التفاوض  ٕان العودة 
ل إالجيايب مع املس ٔممية يف ٕاجياد تعكس فقط رغبة بالد يف التفا اعي ا

ول   .ل سلمي ودامئ ومق
ٔن حرب  ش روج  ٔاكذيب اليت  شف كذ عن ا ٕان هذا القرار 
لرواية  الل جتاه التام  ، وذ من  ملنطقة العاز هوليودية مزعومة 

مينا اجلنوبية ٔقا نة واحلياة الطبيعية يف  ىل الهدوء والسك يده  ٔ   .احلربية وت
اسبة حنيي  ٔمن ويه م ىل سالمة و اللها العيون الساهرة  من 

ٔمين،  داد اجلدار ا ىل ام ود البواسل املرابطني  الوطن، حامة الوطن، ج
لقوات  ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ لقائد ا ة  ادة السام حتت الق

ال امل دمحم السادس نرصه هللا ة،  ة امللك   .املسل
رتيا ا  ل فريق ل دا س ول ٕاننا  ة من ا ح شديد مواقف مجمو

سبات بالد  دتنا الرتابية، وهو ما يقوي مك امعة لو قة ا الصديقة والشق
هتا  بلوماسية اليت بذ ة السديدة ولك اجلهود ا بفضل التوجهيات امللك
ل الرتافع  متع املغريب يف س متع املدين وخمتلف رشاحئ ا احلكومة والربملان وا

  .صحراءعن مغربية ال
لتنويه جمددا مبضامني اخلطاب املليك  وهبذه املناسبة، نغتمن الفرصة 
رى املسرية اخلرضاء ولتعبري عن اخنراطنا امجلاعي كفريق  السايم مبناسبة ذ

دته  فاع عن الوطن وصيانة و ٔحرار وكربملانيني  حزب التجمع الوطين ل
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل  دمحم السادس حفظه الرتابية، حتت الق

  .هللا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة ب، اللكمة لفريق ا   .دامئا يف ٕاطار التعق
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد شيخ امحدو ادبدا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز
ستورية داث املفربكة واملناورات  زامن موضوع هته اجللسة ا ٔ مع ا

ٔمن واستقرار املنطقة، كام تزتامن  لمملكة و دة الرتابية  سهتدف الو اليت 
ة للك من  ق ي جسد انتاكسة حق ري، ا ٔ ٔممي ا دات القرار ا مع مست

ا الوطنية ي ختطوه قضي شوش وعرق املسار ا ىل ال راهن    .اكن 
ٔصا واملعارصة لنتوقف عند نغتمن كذ هذه املناسبة يف  فريق ا

رى  لصة من اخلطاب املليك السايم ا لهذه ا روس والعرب املست ا
ٔساسيني، رافد احلدث  ن  ن من رافد وما حيم من حمكة ووضوح مسمتد
لمسرية اخلرضاء وما حيم من دالالت مرشقة جتسد يف مجملها  التارخيي 

دة واالٕ  ين يتجسد يف املستوى عبقرية املغرب يف الو بداع، ورافد 
ىل  رامكها املغرب، سواء  ٔصبح  ات وإالجنازات اليت  ا لن النوعي 
ي بدون شك  منوذج التمنوي، وا حها ا ٓفاق اليت يف املستوى التمنوي وا
بلومايس  ىل املستوى ا ٔساسا  دتنا الرتابية وكذ و يثري غيظ خصوم و

مثر بذاكء ممتزي وق س ي  ٔو دولياا ، سواء ٕاقلمييا    .وة وماكنة بالد
صة  ٔشاكل املناورات الرخ ا ورفضنا للك  ىل ٕادان يد  ٔ كام جندد الت
ة  ا ا وق ا بعدا قضي زيد ٕاال ٕاميا وش سهتدف الوطن واليت لن  اليت 

ود ن وراء  ببذل املزيد من اجلهود  لوطن، جمند عن املصاحل العليا 
ٔيده، ولنربهن للك  صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
مقرطة  ٔننا ماضون لك عزم وثقة يف مسلسل ا دتنا الرتابية  املرتبصني بو
داء  ٔ سيغه  س لضبط ما ال  مينا اجلنوبية، وهذا  ٔقا والتمنية، الس يف 

 ٔ ن ال ي بلوماسية الوطن وا ت، سواء ا ىل لك املستو دا  لون 
صادية والعسكرية السهتداف الوطن ق   .والسياسية و

هودات  ري، بقدر ما حنيي لك ا ٔ ٔممي ا لقرار ا ا  مثي ٕاننا بقدر 
ات وإالجنازات اليت مت  ا بلومايس ولك الن ىل املستوى ا املبذو 

لحضن ىل مستوى العودة  قها، ٕان  رتاق معاقل اكنت  حتق إالفريقي وا
ديدة  صليات  ح ق ىل مستوى ف ٔو  نفصال،  ة  ٔطرو ٔمس  سندا 
رتاف  ال هودات اليت مت تتوجيها  ، هذه ا ا يت العيون وا لك من مدي

ىل حصرائه لمغرب  لسيادة الاكم  ة  ٔمرك دة ا ت املت لوال   .التارخيي 
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .اللكمة ا
ر تفضل   .السيد الوز

ٔمحد خلريف شار السيد    :املس
﷽  

ر احملرتم،   السيد الوز
يل حظيمت هبا من  ىل الثقة املولوية الكرمية ا ٔ بغيت بداية هننئمك 

اممكديد، ومتىن لمك ا اح يف  ق والن   .لتوف
طبعا، بغيت كذ يف البداية ننوه مبضمون اخلطاب املليك السايم 

رى  قة اكن واحض املعامل  46مبناسبة ا يل حق لمسرية اخلرضاء املظفرة، وا
اللته ث قال  ٔمر، ح ٕان قضية : "واكنت رسا كذ قوية ملن هيمه ا

لمم دة الوطنية  لكة، ويه قضية لك املغاربة، وهو الصحراء يه جوهر الو
ىل  فاع  يض من امجليع لك من موقعه مواص التعبئة واليقظة  ما يق
دة الوطنية والرتابية وتعزز املنجزات التمنوية السياسية اليت تعرفها  الو

ٔقالمي اجلنوبية  اللته  -ا ىل حصرائه  -وزاد  ٕان املغرب ال يتفاوض 
ة  ومغربية الصحراء، ومغربية ٔبدا مطرو كون  كن يوما ولن  الصحراء مل 

ل سلمي لهذا الزناع  ل ٕاجياد  ٔ فوق طاو املفاوضات، وٕامنا نتفاوض من 
عل ال امل"إالقلميي املف م  ى  هت   .، ا

ر احملرتم، نتقدم لمك  ولهذا وهبذه املناسبة الساحنة، بغيت، السيد الوز
هودات اجلبا ىل ا ديد  شكرايت من  يل مقتو هبا، وخصوصا ف ب رة ا

يل حققت تقدم يف القضية الوطنية،  رية وا ٔ ٔشهر ا يتعلق هبذه ا
ٔربع حمطات   :وخصوصا ف يتعلق ب

دة  ت املت رتاف من طرف الوال ال ٔوىل، تتعلق طبعا  احملطة ا
ة مبغربية الصحراء؛ ٔمرك   ا

ٔمهية، تتعلق ك ح احملطة الثانية كذ واليت ال تقل  ، يعين،  24ذ بف
صلية  ..ق

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار شار.. شكرا السيد املس   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٓن    .اللكمة ا
س   .السيد الرئ

ارك السباعي شار السيد م   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

مك القمي، نود يف الفريق  ل مع جوا ىل ما يف ٕاطار التفا يد  ٔ احلريك الت
  :ييل

داد حلزب احلركة الشعبية  ٔوال، ي هو ام مس الفريق احلريك ا نعرب 
ات  ا لن زتاز  ٔصيل عن ا جبوهرها الوطين الصادق ومعقها الشعيب ا
ولية والقارية، حتت  بلوماسية املتواص لبالد يف خمتلف احملافل ا ا

ادة الرشيدة لصاحب اجلال  ٔيده، الق امل دمحم السادس نرصه هللا و
لمملكة املغربية ٕاىل معقها إالفريقي،  ي جتسد يف العودة النوعية  وا
ٔمن  الل مضامني القرار الصادر عن جملس ا ، من  صاد سياسيا واق

دته  2602حتت احلمك  لمغرب يف و سبات الرشعية  رس املك ي  ا
لطبيعة والتارخي و  امئ لقسم الرتابية الراخسة  لوفاء ا ط البيعة املقدسة و ر

  .املسرية اخلرضاء
ال امل نرصه هللا يف خطابه التارخيي مبناسبة  فاملغرب، كام قال 

رى  ة، ال يفاوض حول مغربية الصحراء احملسومة، بل  46ا لمسرية اخلا
ل ٕاهناء الزناع املصطنع حولها ٔ   .من 

وسيايس مىض ص يف هذا الزناع املف  نيا، اخ ج عل املوروث عن م
لية  ا ٔن املغرب مبؤسساته القوية وجبهبته ا ٔخرى  ى، نؤكد مرة  هت وا
دتنا  يعا ضد لك مؤامرة خلصوم و سكة سيظل حصينا م املرتاصة وامل
ه التمنوي اخلالق ورصيده احلقويق املمتزي رشاك  منوذ الرتابية، كام سيظل 

ل هو اسرتاتيجيا وقو قار و  ٔن املستق اية إالميان  ا  و ودوليا، مؤم
ش  ات الشعوب يف الع دة ولبناء احتاد مغاريب قوي، حيقق طمو لو

رسيخ جسور التعاون بني الشامل واجلنوب   .الكرمي و
ىل  لثا، ٔخرى  يد مرة  ٔ لت ر احملرتم،  نغتمن هذه املناسبة، السيد الوز

ٔبعادها  رضورة بناء اسرتاتيجية دبلوماسية بلوماسية املوازية ب دامعة 
دتنا الرتابية  الربملانية واحلزبية واملدنية، بغية التصدي ملناورات خصوم و
حتاد  ل هيالك  يف خمتلف احملافل واملنظامت، ويف صدارهتا املناورات دا

سهتدف املصاحل العليا وإالسرتاتيجية لبالد ي  ٔورويب، ا   .ا
عوة ٕاىل املزيد من الضغط والتحرك بنفس التطلع والطمو  ح، جندد ا

ة لرفع  ولية واحلقوق ى خمتلف املنظامت ا بلومايس القوي والفعال  ا
هنم من العودة  حصاهئم ومتك ٕ دوف،  از عن الصحراويني املغاربة ب ح

دوي ٔم بغية اخنراطهم يف املسار التمنوي الو   .ٕاىل وطهنم ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسةالس    :يد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
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يل تتقوم به مؤسسات  لعمل الوطين اجلبار ا بداية، البد من التنويه 
، يف مسار احلل ا ال امل ادة  ل بالد بق بلوماسية د هنايئ بالد وا

دتنا الرتابية، وهو موقف نعرب عنه اكحتاد  عل حول و لهاذ امللف املف
اتنا إالسرتاتيجية العامة يف ٕاطار  اما مع تو س لقوات الشعبية، ا اشرتايك 

ميقراطية   .دلية التحرر وا
رى  يحيي ا ل املسرية اخلرضاء، البد  46اليوم والشعب املغريب  د

ات اخلطا شيد مبخر ٔوال، إالطار العام ٔن  ٔسس،  يل  ب املليك السايم ا
ىل  ىل مغربية الصحراء وٕامنا  واملرجعي يف مسار التفاوض، وهو ال تفاوض 
ٔساسية  ىل هاذ النقطة ا عل حول هذا امللف، ورتب بناء  ل الزناع املف
ٔساسيا يف تعاطي اململكة مع الرشاكء  را  ٔ يف مسار التفاوض، رتب 

صادي والسيايسإالقلمييني وا ق ىل املستوى    .وليني و
الن  لسمل والسالم رمغ إال ث بالد  ش البد كذ من إالشادة ب
بع من اعتبار اململكة  دتنا الرتابية، وهو موقف  ل خصوم و العدايئ د
سان  ٔرض وإال دية ولك مسؤولية يف بناء ا لك  خرطة  املغربية اليوم م

لحام   .قاتوما عندهاش الوقت 
ر، اخلطاب املليك السايم مبا رمسه من حمددات  اما، السيد الوز خ
بلوماسية  ىل ا ٔكرب  ت  طلقات يف معاجلة هاذ امللف، تيفرض رها وم
ل بالد يف حتصني  ىل لك املؤسسات د ٔقوى  ت  املغربية، وتيفرض رها

سبات يه مبث لتايل هاذ املك و، و يل حقق سبايت ا ابة نقطة الرتامك املك
ة  سعت لكام زادت وسعت املسا ة مظلمة لكام ا د املسا ضوء يف وا
لينا مكؤسسة دستورية  يل تيفرض  املظلمة احمليطة بنقطة الضوء، اليشء ا
متع  ل ا فرو لك القوى د سب وس زيدو حنصنو املك ٔننا  وكدبلوماسية 

ٔوىل   .لتحصني قضية املغاربة ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  حتاد العام   .اللكمة لفريق 
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين   :املس
ليمك   .السالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر  فاالت بذ ح ٔجواء  ش  ى املسرية اخلرضاء املظفرة، ال وحنن نع

زتاز  ملغرب ٕاال التعبري عن ا لشغالني  حتاد العام  سعنا يف فريق 
ٔمة مبناسبة  ال امل ٕاىل ا ه  ي و مبضامني اخلطاب املليك السايم ا

رى  بلوماسية اليت حققهتا بالد  46ا النتصارات ا لمسرية اخلرضاء، و

ال امل حفظه هللايف قضية الصحراء ا ادة وحمكة    .ملغربية بق
متثيليات  ح ا ويل وتوايل ف ٔمن وا لس ا ري  ٔ ٕان القرار ا
ٔمريك  رتاف ا ل ذ  بية يف الصحراء املغربية، وق ٔج بلوماسية ا ا
ٔصبحت  دا القضية الوطنية  ٔن  ريها من الوقائع، تؤكد  مبغربية الصحراء و

  .وازن ومزتايد حتظى بدمع دويل

ر،   السيد الوز
ال  رب عهنا  عل يه اليت  ٕان ثوابت بالد يف تدبري هذا الزناع املف
ل لهذه  ٔنه ال  ة، وعامدها  امل حفظه هللا يف العديد من خطبه السام
لزناع  د  ايت هو احلل الوح ارج السيادة املغربية وٕان احلمك ا القضية 

ٔن الصحراء  عل، وذ  دود املف ست قضية  املغربية قضية وجود ول
ٔمة املغربية قاطبة سبة ل   .ل

ر،   السيد الوز
نفصال، هو  ىل ومه  بلغ جواب  ٔ ة، فٕان  ىل املاكسب اخلارج الوة 
ٔفق  قالمي اجلنوبية، يف  ٔ منوذ التمنوي اجلديد ل امليض قدما يف تزنيل ا

ي حظي  ايت ا ويل، الرشوع يف تطبيق مقرتح احلمك ا شادة املنتظم ا ٕ
ىل  ة، وهو يف هناية املطاف دليل قاطع  دي وذو مصداق بوصفه مقرتح 
نا  سوية عرف فشال ذريعا،  ال ميك ٔن ما عرف يف املايض مبخطط ال
ٔصبحت  ت التارخي فشلها ف ٔث اريوهات  اء س لاميض وحماو ٕاح العودة 

اوزة   .م

ر،   السيد الوز
سب املشاركة ا ابية يف ٕان  نت ستحقاقات  ملرتفعة يف مجيع 

انة ارتباط الساكنة بوطهنم،  اجلهات اجلنوبية تؤكد، ملن حيتاج دليال، قوة وم
لساكنة مه املنتخبون واملنتخبات، ويه  ني  ق ٔن املمثلني احلق كام تؤكد 

ري ٔ لهيا يف خطابه ا يد  ٔ اللته الت اد  ٔ قة اليت    .احلق
، فإ  ىل ذ دا وعطفا  فاع عن  لميض قدما يف ا ن بالد مدعوة 

عددة وصلبة، سواء مهنا  رشعيات م القضية الوطنية، مسنودة يف ذ 
ة، ومسنودة كذ مبسار بالد  ي ٔو ا ٔو التارخيية  ٔو القانونية  ولية  ا
سان وبناء دو احلق  رتام حقوق إال ميقراطية وا املتفرد يف توطيد ا

  .والقانون
رو  شكرمك سيدي الوز ريا،  ٔ..  

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لشغل حتاد املغريب  ٓن لفريق   .اللكمة ا
سة   .السيدة الرئ

ٔمال العمري شارة السيدة    :املس
ليمك  .السالم 
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لشغل يف القارات امخلس،  حتاد املغريب  ٔصدقاء  ومعمك الرٔي العام و
ظمتنا جتعل من  ذ ٔن م وية، م ٔولوية ح دة الوطنية والرتابية  قضية الو

ادرات  خنراطها يف مجيع م معارك التحرر الوطين واستقالل البالد، مرورا 
ا والرشعية، وصوال  دة الرتابية واملسنودة بقوة التارخي واجلغراف استكامل الو

ه املساران السيايس والتمنوي ٕالهناء  الزناع ٕاىل املسامهة الواعية ف يطر
عل   .املف

سعنا ٕاال التنويه مبعامل إالسرتاتيجية  رية، ال  ٔ دات ا ىل ضوء املست و
ىل  ا، ٕان  سبات املتقدمة يف معاد قضي بلوماسية املعمتدة لتعزز املك ا
ٔو التحوالت  ايت  ٔو إالقرار بقمية مقرتح احلمك ا ويل  رتاف ا صعيد 

ٔمن لملف إالجيابية يف مقاربة جملس ا   .نفسه 
شقهيا الرمسي  بلوماسية  والبد من مضاعفة اجلهود يف الرتافع النوعي 
ٔقالم وخشصيات مؤرة يف  ن من دول وهيئات و فع بعض املرتدد واملوازي 
دث مع العديد  مع كام  الرٔي العام ٕاىل مراجعة مواقفهم وحشد املزيد من ا

دد م ول، مفوقف املغرب جيد قوته يف  ٔمههامن ا دا : ن املركزات من 
ار السمل ىل خ   .القضية، إالجامع الوطين، الرهان 

ىل ٕارادهتا يف ٕاهناء هذا  ئق إالثبات  كفي من و بالد قدمت ما 
مينا  ٔقا ل بضامن لك حقوق ساكنة  ل سيايس كف دة  ىل قا الزناع 

ش الكرمي، وتدبري ستقرار والع شؤوهنم  اجلنوبية، التمنية وإالنصاف و
ايت ه احلمك ا طوق ومضمون ما ي   .وفق م

داث والتطورات،  ٔ دية وحزم مع اكفة ا كام تعاطت مبسؤولية و
ٔو يف  حتاد إالفريقي،  ٔو بعودهتا ٕاىل  دة،  ٔمم املت زة ا ٔ ٔمام  سواء 

ري ٔ ٔكدت ذ اخلطاب املليك ا ول كام    .القهتا الثنائية مع ا
ست  ٔة مغربية الصحراء ل ٔمام هي ٔبدع وطرح  لتفاوض، املغرب  جماال 

ٔساس  لزناع  ل مالمئ  ٔرىق  صاص احلرصي  خ دة ذات  ٔمم املت ا
سوية السياسية ل   .وسقف 

ٔن  ارة  صاد والت ق ىل رشاكئه يف  لتباسات و املغرب حيمت مع 
ٔرضها ومن حبرها  ٔي شرب من  عاملون مع بالد ال تفرط يف  ٔهنم س يدروا 

  .من سامهئاو 
عتبار دون  ة الشعوب املغاربية ويضعها يف  املغرب يغلب مصل

  .التفات لالستفزازات
دة لتعزز  ان لعم وا ميقراطي والنضال الوطين و ٕان النضال ا
ه،  دية مرشو ة و دة والتمنية، وهو ما سيقوي مصداق مسرية البناء والو

ة يف امل  ت ومصداق ويل وحنن كقوة عاملية ذات ص ن الوطين وا شهد
روح معركة  دتنا الرتابية  مسمترون يف لعب دور اكمال، انتصارا لو

هتا ىل ثوا ٔمة    .التحرر الوطين واملسرية اخلرضاء وروح ٕاجامع ا
ر   .شكرا السيد الوز

  

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

حتاد العام ملقاوالت  ٓن لٕالخوة يف فريق  املغرب، مع اعتذار اللكمة ا
 .الرئاسة

سة   .السيدة الرئ

ة التازي ئ م شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ات واملعلومات القمية ىل التوضي ر احملرتم،   .شكرا، السيد الوز
شيدو  حتاد العام ملقاوالت املغرب بغينا  مس فريق  وهبذه املناسبة و

بل ادة الرشيدية جلال امل هودات اليت تقوم هبا ا وماسية، حتت الق
بلوماسية سبات ا خر هبذه إالجنازات واملك   .نرصه هللا، وحنن نف

ر،  السيد الوز
دى  ، كام قلمت سابقا يف ٕا ٕان الوضوح واملسؤولية هو شعار املر

لتمك   .مدا
هتا،  الن ني يف مواقفهم و ل رشاكئنا اخلارج نعم، الوضوح واملسؤولية د
رتافها  لنت ا ٔ ة دو واحضة عندما  ٔمرك دة ا ت املت كام اكنت الوال
ادت  ٔ ٔيضا مسؤو عندما  ويل، واكنت دو  متع ا ٔمام ا مبغربية حصرائنا 

ٔمن لس ا ايئ  ست ع  ج ىل مسامع احلارضن يف    .كرسه 
غينا السيد ا يل ت ، ا ر خصو هذه يه املواقف الواحضة واملسؤو لوز

  .يبغينا لكنا جبو ومبياهنا وجببالنا وبصحرائنا

ر،   السيد الوز
منوية نوعية ومعدالت اخنراط املواطنني  مينا اجلنوبية تعرف قفزة  ٔقا ٕان 
ٔن  ري دليل، كام  رية هو  ٔ ابية ا نت مينا اجلنوبية يف العملية  ٔقا يف 

ة  ل الصيد البحري والفال ات م ددة العديد من القطا والطاقات املت
ون  ة تعرف ازدهارا ملحوظا، وحنن مؤم ك لوجس ة واخلدمات ا والسيا
دة املبادرات واملبادالت  سامه كثريا يف ز صليات س ح الق ة ف ٔن دينام

ل ٕان شاء هللا منو يف املستق سامه يف اسمترار هذا ا ارية، وس   .الت
ر، القضية  ٔقولها بوضوح، السيد الوز ريا،  ٔ سبة لنا و ل الوطنية يه 

ست فرض كفاية ني ول   .مجيعا فرض 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
سة   .شكرا السيدة الرئ

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو ٓن   .اللكمة ا
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد الكرمي شهيد   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
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ر احملرتم، ٕاال سعنا، السيد الوز لحظة ال  ستحرض يف هذه ا ٔن   
رى  النطالق املسرية  46مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة ا

كون  ٔن مغربية الصحراء مل ولن  ال امل  ه  ي حسم ف اخلرضاء، وا
عل يف  لزناع املف ل  اية املغرب هو ٕاجياد  موضوع مفاوضات، بل ٕان 

ملواثيق ا سانية ٕاطار سلمي، الزتاما لبالد  لمبادئ إال رتاما  ولية، وا
دة ٔمم املت   .وقرارات ا

بلوماسية املغربية  النتصارات اليت حققهتا ا ر،  شيد، السيد الوز كام 
ٔمريك  رتاف ا ٔمن و ىل رٔسها قرارات جملس ا يف هذا امللف، و

رية اليت ملشاريع التمنوية الك مينا اجلنوبية، وشيد كذ  ٔقا ٔجنزها  مبغربية 
د من  د ومو ٔن املغرب وا ىل  ٔقالمي، واليت تقف شاهدة  املغرب هبذه ا

وبه   .شام ٕاىل ج
حت  قة اليت ف ول الصديقة والشق ٔخمت، ننوه وحنيي ا ٔن  ل  وق
ىل هذا  بلوماسية املغربية ٕاىل السري  ، وندعو ا ا لعيون وا صلياهتا  ق

هنج   .ا
س   .شكرا السيد الرئ

  :س اجللسةالسيد رئ 
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو ٓن    .اللكمة ا
س   .تفضل السيد الرئ

لهين الكرش شار السيد    :املس
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مك ىل جوا ر،  هودات اليت تقوم شكرمك، السيد الوز ىل ا  وحنييمك 

ا الوطنية ل قضي ٔ بلوماسية املغربية من    .هبا ا
ا عن الوطن ونرتمح  ة املرابطة دفا ة امللك اليا القوات املسل كام حنيي 

رار ٔ   .ىل اكفة شهداء الوطن ا
ة ٕاىل  ا نا يف  مة، لك ٔن بالد رامكت انتصارات دبلوماسية  يد  ٔ

عل املزيد من ا قة هذا الرصاع املف سهتدف ٕايصال حق  ، رؤية شام لعمل 
شيط  متع وت الل تعبئة لك تعبريات ا ٕاىل لك املنظامت واحملافل، من 
ٔكرب وتقامس املعطيات الالزمة  يض ٕارشااك  بلوماسية املوازية، وهو ما يق ا
ح النقاش حول لك التطورات  ستورية، وف ت واملؤسسات ا مع التنظ

لق رشوط التعبئة الوطنية يف يض  ٔن الرضورة تق الم العمويم، كام   إال
ٔن العام  ميقراطي ورسيخ اجلهوية ٕاكطار دميقراطي لتدبري الش رب البناء ا

ٔشاكل الريع الية والقطع مع  عية وا ج ٔسس العدا    .وبناء 
ىل است وام  ىل ا لشغل  ميقراطية  ربت الكونفدرالية ا عدادها وقد 

دتنا الرتابية وجعل  فاع عن و اعتنا الراخسة  ادرات جتسد ق الختاذ م

ٔفق  ستحضار البعد التارخيي وب ة،  دة إالفريق لو معرب الكررات طريقا 
يل   .ٕاسرتاتيجي مستق

شهد حتوالت  امل  ىل املنطقة املغاربية، يف  ة  ت املطرو د ٕان الت
وسياسية مسمترة واف صادية وج د اجلهود اق ٔزمات، يفرض توح عال ا

ميقراطية والتمنية الشام لحرية وا   .لبناء فضاء مغاريب 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو ٓن    .اللكمة ا

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ة، قصد إالسهام مبوقفها ٕازاء بداية، نقدر لمك ٕاد لمجمو راج سؤال 

ليه  ٔكد  ٔمة املغربية، وهو جتسيد ملا  بت من ثوابت ا امعة و قضية 
ٔن قضية الصحراء  ، ب لمملكة، "ال امل دة الوطنية  يه جوهر الو

يض من امجليع، لك من موقعه، مواص  ويه قضية لك املغاربة، وهو ما يق
دة الوطنية والرتابية وتعزز املنجزات التمنوية التعبئة واليقظة  فاع عن الو

مينا اجلنوبية ٔقا ى النطق املليك". والسياسية اليت تعرفها  هت   .ا
ٔن قضية  عية والتمنية املستدامة، نؤكد  ج ة العدا  وٕاننا يف مجمو
دة الوطنية والرتابية، اكنت والزالت قضية  الصحراء املغربية وقضية الو
امغة، لكوهنا  لحجج القوية ا حج، ما  ، بدفاع قوي ومسمتيت و اد
ىل حصرائه،  لمغرب  ة والثابتة والساطعة  ىل احلقوق املرشو مؤسسة 
رب التارخي وٕاىل اليوم، وسمييض احلق  داث  ٔ ٔكدته الوقائع وا وهو ما 

لهيا ٔرض ومن  رث هللا ا ٔن  ه ٕاىل    .قدما مع صاح

ر احمل   رتم،السيد الوز
ىل  دات الهامة، سواء  لقد عرفت القضية الوطنية العديد من املست
ملناطق احلدودية  ٔمن  يل بتحرر معرب الكررات وتعزز ا ا املستوى ا
ٔفراد القوات  بار  الل وٕا لوقوف وقفة ٕا اسبة  لصحراء املغربية، ويه م

ٔمن الوطين والقوات  رك املليك وا ة وا ة امللك دة وإالدارة املسل املسا
ٔو  دة الوطن،  ود عن و ىل التضحيات املبذو  الرتابية والوقاية املدنية 
ح  ىل حصرائه وف سيادة املغرب  ٔمريك  رتاف ا ال ويل  ىل املستوى ا
ٕالضافة ٕاىل   ، ا لك من العيون وا صلياهتا  ول لق ة من ا مجمو

ٔممي  ملسار ا دات املرتبطة  لهذه القضية، ولك ذ يف مقابل املست
ل  ٔ دة الرتابية، من  داء الو ٔ ة  ري املرشو ستفزازات  املناورات و
ادة الرشيدة  بلوماسية الرمسية، حتت الق ات اليت حققهتا ا ا النيل من الن

  .جلال امل نرصه هللا
  .شكرا لمك
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س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس

رية ٔ ملغرب اللكمة ا لشغل  ب لالحتاد الوطين   .يف ٕاطار التعق
شارة   .تفضيل السيدة املس

شارة السيدة لبىن العلوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون،   السيدات والسادة املس

ملغرب، نعترب مغربية الصحراء  لشغل  حنن يف إالحتاد الوطين 
ٔن بال ال امل حفظه هللا يف خطابه مبناسبة حمسومة، و د كام قال 

رى  ل سلمي لهذا الزناع  46ا ل ٕاجياد  ٔ لمسرية اخلرضاء، نتفاوض من 
عل فقط وفقط، لها دالالت معيقة   .إالقلميي املف

د لهذا  ٔن احلل الوح ويل يؤكد  ٔمن ا لس ا ري  ٔ ٔيضا القرار ا
رب  عل مير رضورة  ٔطراف املعنية، مبا فهيا الزناع املف رة مع ا املوائد املستد

ٔخوة  سة روابط ا ىل معا ا، ال زالت مرصة  ادة دو يف شامل ٕافريق ق
هتم الباط ق ا هيك عن تلف   .وحسن اجلوار واملصري املشرتك، 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔنظار ه  ٔن تت غي  س مكغرب اليوم، اليوم ي ٔمس ل  كام قلمت، مغرب ا

ٔو قرص،  ، فسواء طال الزمان  ة ومليلية واجلزر املغربية احملت ٔيضا حنو س
ىل ٔرض الوطن، ومن هنا نؤكد  رابنا ٕاىل  ٔن يعود لك شرب من    :البد 

ايت يف ٕاطار السيادة املغربية اليت  - ادرة احلمك ا رضورة تزنيل م
ٔممي؛ جامع  ٕ   حتظى 

س - ول اليت ت القة اململكة مع ا م مواقفها خبصوص مراجعة 
دم الوضوح؛ لضبابية و   الصحراء 

اصة بقضية الصحراء  - ليس الربملان،  رملانية دامئة مب داث جلنة  ٕا
؛  واملناطق املغربية احملت

ة  - ولية ملوا ت ا بلوماسية النقابية ودمعها يف املنتد تعزز ا
و اجلارة مع اك ٔساسا من ا نفصالية املدعومة  ات  ٔطرو مل ا

ٔسف؛  ا
هنم من  - لمشاركني يف املسرية اخلرضاء ومتك اصة  ٕايالء عناية 

عية، عرفا  ج بطاقات خرضاء، متكهنم من س اخلدمات 
 مبشاركهتم يف هذا احلدث التارخيي الهام؛

ىل  - لمحسوبني  ٔرض الوطن وٕايالء العناية  ن  لعائد م  ه
رامج امحل عيةإالنعاش الوطين ودجمهم يف  ج   .اية 

شيد  ٔن  ملغرب،  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، ال يفوتنا يف 

ٔمن الوطين  رك املليك وا ة وا ة امللك ت القوات املسل لك مكو
امئ حتت  ىل جتندمه ا دة وإالدارة الرتابية والوقاية املدنية  والقوات املسا

فاع عن و  ادة الرشيدة جلال امل  ه الق ٔم دة الوطن واحلفاظ عن 
  .واستقراره

  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

ر ىل جواب السيد الوز ب  لني يف التعق   .شكرا لاكفة املتد
بات ىل التعق ر ٕاذا اكنت هناك ٕاضافات  لسيد الوز   .اللكمة 

  .تفضل

ة والتعاون إالفريقي واملغار  ر الشؤون اخلارج خلارجالسيد وز   :بة املقميني 
س   .شكرا السيد الرئ

هلم ب د ىل التعق شارن  لسيدات والسادة املس   .شكرا 
ن ٔن اليوم اك ش نقول ب قة،  ٔقل من دق اليوم، .. ٔ ميكن عندي يف 

ددها اخلطاب املليك  ٔن الرؤية واحضة،  قة ميكن يل نقول ب ٔقل من دق يف 
ينة،  سبات موجودة و يفاش حنافظو السايم، املك يفاش نعززوها و

ال امل لك من موقعه   .لهيا، انطالقا مما قال 
اصة  بلوماسية املوازية، و بلوماسية الرمسية وا هاذ التنامغ بني ا

ٔمل، حنولوه  (le souhait)من  الربملانية، خصنا خنرجو من زعام ٔنه  من 
ٔهدافها، مبو  اردها، ٕاىل خطة معل، خطة معل مدروسة، معقو ب

لها   .ٕالماكنيات د
ال امل واحضة، والوزارة مستعدة  ت  ٔن تعل ٔكد لمك هو  يل ن ا
يد  ٔ يل حتققت نعززوها ونقويوها، و سبات ا ش هاذ املك شتغل،  ٔهنا 
يل  د احلروب كثرية ا ن وا ول وبني احلكومات، اك ٕالضافة ملا هو بني ا

يل يف اكينة موازية، سواء يف إالطار احل ريو، ا متع املدين و زيب، النقايب وا
ىل خطة  دة الهدف، ميكن لنا نتفقو  دة الرؤية، ويف ٕاطار و ٕاطار و
د  ٔش غنحققو فهيا، ها لك وا يل نقولوها  امني، ثالث سنني، ا معل، 

ر ادي يد   .ٔشنو 
يل عندمك  ليات ا كون خمتلفة، ا د، لكن املقاربة ميكن لها  الهدف وا

صاصات ما عن خ ٔكرث من  ٔكرث من الرقابة و ال هذا  ش، وفهاذ ا د
بلوماسية  ة بني ا ق ن رشاكة حق بلومايس اك ال ا ستورية، يف ا ا
ٔننا  ن ب لزتام اك يل  اصة الربملانية، ا بلوماسية املوازية و الرمسية وا

كون معلية  ش  لهيا  ري) opérationnel(شتغلو   ما تبقاش فقط 
د  يفاش حنققوه، لك وا رو،  ٔشنو بغينا ند ٔهنا رغبة، تويل  ٔو  شعار 

لو ور د لو، وا   .ٔشنو املسؤولية د
س  .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

نت عن  ٔ الت  ٔن خمتلف التد ٔعتقد ب ٔن الرسا وصلت، و ٔعتقد 
ا مو قي لاكفة الفرق واكفة ا هود الوطين، اخنراط حق ت يف دمع هاذ ا

ت اشتغال امجليع ٔولو ىل رٔس  ٓن  يل هو ا   .ا

ىل املسامهة القمية يف ٕاجناح فعالية هته اجللسة ر  لسيد الوز   .فشكرا 
ٔعامل لهاته اجللسة دول ا نا نقط  كون قد استوف   .وهبذا 

لمسامهة   .شكرا 

 .رفعت اجللسة


