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 580اجللسة رمق حمرض  

ر  23هـ (1444رجب  01االثنني  : التارخي  م). 2023ينا
س جملس النواب.  الرئاسة:  السيد راشيد الطاليب العلمي رئ
ت قة    :التوق ة وسبع وعرشون دق قة سا ق دة وا ة الوا السا ابتداء من 

 . زو الثالثني
ٔعاملدول   الت رؤساء وممثلو  ليس الربملان  لسة مشرتكة    : ا لتقدمي تد

ر   ىل ٕا سبني  ري املن ات الربملانية والربملانيني  مو خمتلف الفرق وا
 . ٔورويب اجتاه بالد رية الصادرة عن الربملان ا ٔ   املواقف ا

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

س اجللسة  س جملس النواب، رئ  :السيد راشيد الطاليب العلمي رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   . والصالة والسالم 
شارن احملرتم،  س جملس املس  السيد رئ
 السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 

 حرضات السيدات والسادة، 
الربملان  يعقد   تصويت  ر  ٕا ىل  اصة  لسة  املغربية  اململكة  رملان 

ري مفهومة املعىن واملغزى.  ىل توصية  ٔورويب   ا
ٔورويب  ات موقف الربملان ا لف لسني ومه يدرون مجيعا  ت ا ٕان مكو
ٔبعاده ومغالطاته  مي هذا املوقف وتوضيح  وطبيعته وسياقاته، جيمتعون اليوم لتق

ويل. لرٔي العام ا   لوطين وا
ٔحرار يف   لكمة لفريق التجمع الوطين ل ٔعطي ا الت و ب املدا ح  ٔف

س السيد محمد غياث ٔربع دقائق، تفضل السيد الرئ   .دود 

ٔحرار  س فريق التجمع الوطين ل  :النائب السيد محمد غياث رئ
سني،  ن الرئ  السيد

 السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني، 
الربملان   لحزب عقد  ٔول  ا الفريق  لبية  ٔ غياب  يف  لسة  ٔورويب  ا

معلية   يف  املشاركة  ٔعضائه  وبعض  ادته  بق رفض  ي  ا ٔورويب،  ا الشعيب 
س  دسا طياهتا  ويف  افة  الص وحرية  سان  إال حقوق  عن  فاع  ا ظاهرها 

ليا.  ج موقفا سور دات ومصاحل تقاطعت لت ٔج   و
رملاهنم ا ل يف شؤون  ٔنفسهم يطالبون بعدم التد لية، لكن مسحوا  ا

ىل الغري، حيتقرون مقررات قضائية استوفت اكفة  ٔوصياء  ٔنفسهم  بل نصبوا 
ستور املغريب  ، وصادرة عن سلطة مستق حّصهنا ا رشوط احملامكة العاد

ولية.    والقوانني املنظمة لها وفق املعايري ا
ت واحلقوق، لكن تن ة صورة مظلمة عن احلر اسوا حقوق ريدون صنا

قاب   ري  فاحلقوق  املساواة،  قدم  ىل  لجميع  القانون  كفلها  اليت  الغري 

 .لتجزيء
سان موجودة  اكت حقوق إال هت اليوم، هل فعال مغرب اليوم مشلك ا

  يف املغرب؟
ٔنه جمرد غطاء خيفي وراءه مصاحل البعض اليت   ٔم  ٔظن  هذا سؤال، ال 

  ٔصاهبا الرضر. 
ة   ر ا لهذه  السيايس  هل  ستقرار  هل  مزجعا؟  املغرب  ٔصبح 

بزتاز؟ ىل  ول اليت اعتادت  ٔصبح مصدر قلق لبعض ا عي  ج  و
قطبا   املغرب  من  جعلت  بالد  شهدها  اليت  التمنوية  املسرية  ٔن  يد  ٔ
لمساومة  كون وطننا عرضة  ٔن  ل  ال دوليا قوي احلضور، لن نق حمور وفا

ا   ختيف ولن  لخنوع،  ٕاننا ٔو  ا،  مقارب ومن  مسار  من  نغّري  ولن  قراراهتم، 
 . ون بعدا قضا نعون ومؤم   مق

ٔساليب امللتوية،   ا كفّوا عن هذه  ٔن  وٕان كنمت فعال جشعان، فرنجومك 
ل  ٔن املغرب دو حترتم الزتاماهتا وال تتد دمت دامئا  دون كام و ٓنذاك ست

مك.  مك وال يف معل مؤسسا   يف شؤو
مم، ولكن عند  ما عند رشيو ا ش  ش البرتول  ش الغاز وما عند

زيد   ىل ما  ء لهذا الوطن مصد    قرن.  12ٕارادة قوية ورؤية وحب ان
عدوا عن املغرب وانظروا ما يقع حولمك،  ٔن ت ا، ندعومك من هذا املنرب 

الرمس مك  ة خطا مك، مفن  لهيا ٕاخفاقا تعلّقون  ة  املغرب ّمشا ي وال جتعلوا 
كرس دو احلق  ت و يعرتف مبجهودات املغرب يف حتصني احلقوق واحلر
ن،  قد وتد ٔخرى ممارسات ت ة  ميقراطي، ومن  ٔصيل النظام ا والقانون وت

قو؟ ٔشنو ن ري   دا بغينا 

س   :السيد الرئ
س.    شكرا السيد الرئ

اله زيد تفضل قايق،  قة يه مخس ا  .ال، دق

ٔحرار النائب السيد  س فريق التجمع الوطين ل  :محمد غياث رئ
لجنة   لقمت جلن صداقة مع دول ال جتمعمك معها رشاكة، وعّطلمت ا لقد 
دة،  ٔمم املت ٔعطيمت املنرب ملرزقة ال تعرتف هبا ا املشرتكة الربملانية مع املغرب، 

دثون؟   ٔي قانون تت فاع عن دو القانون، فعن    ومتتلكون اجلرٔة ل
حمت راحت   ف ن  ٔ ف رملانية،  مؤسسة  وتعّطلون  الغاز  لوبيات  ال  ا

سان؟  ت وحقوق إال ميقراطية واحلر   شعارات ا
ٔمم  ا ثاق  م ة  التدف از  و القارس  الربد  ٔظن وهذا سؤال، هل عوض 

سان؟  دة حلقوق إال   املت
  .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
  شكرا.

ٔصا واملعارصة.  لكمة لفريق ا   ا
ٔمحد توزيالسيد الرئ  .س، اليس 
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ٔصا واملعارصة س فريق ا ٔمحد توزي رئ  :النائب السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمني ىل النيب ا  .والصالة والسالم 
سني،  ن الرئ  السيد

 السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني، 
لس النواب  ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ا الرافض ملا صدر عن الربملان  ل التعبري عن موقف ٔ شارن، من  وجملس املس
شؤوننا  يف  سافر  ل  وتد  ، بالد ىل  وممهنج  واحض  هتّجم  من  ٔورويب  ا

ىل القضاء املغريب املستقل.  ٔثري  لت سة  لية وحماو  ا   ا
جلنة   معهم  جتمعنا  ن  ا رشاكئنا  مع  الالزمة  ة  لرصا نتلكّم  وسوف 
دة   ، ز اقشة مجيع القضا وبطريقة مسؤو رملانية، يمت فهيا طرح وم مشرتكة 
يف  ، لنقول لمك  ٔورو ميقراطية مع جملس  ل ا ٔ ٔن املغرب رشيك من  ىل 

مي  ا ادئ  م تدافع عن  ٔهنا  نفسها  ىل  تقول  ملؤسسة  وسيادة ميكن  قراطية 
ا  الل ٕاهانة نظا هتاك سيادة دو رشكة، من  سمح لنفسها  ٔن  القانون 
فاع عن العدا   اء  د يف ميكن  سلطهتا الوطنية؟  شهري  القضايئ وال
ميكن  يف  ؟  ا الض ٔنني  وجتاهل  ن  ّالد ل الوقت  ذات  يف  حنياز  و

ظامته ومؤسسات ٔحزابه وم ب سهتداف يف لشعب املغريب  ٔن يفهم هذا  ه 
بدء   سنني  ذ  م املغرب  طواه  امللف  هذا  ٔن  لام  سان؟  إال حقوق  جمال 
ولية املؤطرة حلقوق  دث املعاهدات ا ٔ ىل  ٕالنصاف واملصاحلة، واملصادقة 
مجل  ٔنظمة متارس اعتقاالت  ٔن بعض ا ني  سان واستقالل القضاء، يف  إال

صوري وحماكامت  قانونية  ري  ون و اف والص السياسيون  لها  يتعرض  ة 
ل مؤسساهتا،  و و ان ٕاىل مصادرة ا ٔح والربملانيون، وصلت يف بعض ا
زيل عن  دام القضاء العسكري ضد املدنيني. هذا السلوك املزدوج  واست

ستقاللية.   ة و ٔورويب وقرارته ضد ب لك املصداق   الربملان ا
ىل دو شتغل مؤسسة ٕان ب مل يعلن احلرب  حتاد ليك   من دول 
الوقت   ٔورويب لك هذا  ا اقشة  الربملان  لنقاش   6(م لسات  تعديالت و

ملغالطات اكن وراءه يف العام وتقررن)،   ة قرار حتت الطلب ميلء  لصيا
ٔفقدته  ٔنه رشيك وصديق موثوق، ولكن راحئة الغاز  س ب كنا نعتقد  الكوال

 .صوابه ووعيه
ٔن املغرب ٕاذا  نقول ذ مل قي  ت"، معناها احلق ن ال يعرف معىن "متغرب

دة  زيد املغاربة ٕاال و سهتداف املمهنج ضد ب لن  اهد وىف، وٕان هذا 
ٔن  ٕاىل  ٔورويب  ا الربملان  ه  ن ومؤسساته.  مقدساته  حول  والتفافا  ومتاساك 

ة لن   ان إالفريق لب ونية  بزتاز والتعايل والنظرة ا طق  ينفع مع املغرب،  م
فوا مع هذا التغيري. ٔن يتك ٔمر  ىل من هيمهم ا   ٔن املغرب قد تغري، و

وتطور   والسياسية،  صادية  ق القاته  تنويع  يف  ماض  املغرب  ٕان 
والرؤى، خصوصا  املبادئ  نفس  معها  نتقامس  اليت  ان  الب لك  مع  رشاكته 

صادية واملالية مع حميطنا إالفريقي يف ٕاطار ر  دا  -احبق راحب، وحنن ندرك ج
ت جمدها وقوهتا  ستعامرية اليت ب زجع بعض القوى  ٔن هذه العالقة املمتزية 

روات هذه القارة  .ىل استغالل وهنب 
عدمة  كون حماو فاش وم ٔن  ٔورويب ال يعدو  ٕان ما قام به الربملان ا

ىل مصاحل اململكة املغربية الرشيفة، وجندد رفضنا ا ر  ٔ اء يف ا لقاطع ملا 
املغربية   الرشاكة  بتطور  ني  شب م سنظل  الوقت  ذات  ويف  القرار،  هذا 
قة،  ان الصديقة والشق ربطنا مبختلف الب ٔوروبية وحبيوية العالقات اليت  ا

دته الرتبية رتام سيادة املغرب وو  .يف ٕاطار ا
إالسب يني  شرتا موقف  ٔحيي  ٔن  املناسبة،  هبذه  هنا  يفوتين  ان  وال 

النية   ٔعرب  ي  س الوزراء إالسباين ا ، وكذ رئ ن رفضوا دمع املهز ا
اين ضد املغرب، وشّد حبرارة  عتداء العدواين وا ىل  دم املوافقة  عن 
هذا   قاطعوا  ن  ا الشعب  حزب  من  إالسباين  ٔورويب  ا الربملان  ىل 

ه ٕاىل املغرب، وشكرا لمك   .التصويت املو
س  :السيد الرئ

  شكرا.
دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق  لكمة   .ا

دة والتعادلية ستقاليل لو س الفريق  ن مضيان رئ  :النائب السيد نور ا
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
 السادة الرؤساء، 

شارن،   السيدات والسادة النواب  واملس
ٔتناول   ٔن  والتعادلية سعدين  دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  لكمة  ا

ومعارضة،  لبية  ٔ املغربية،  ٔمة  ا ممثيل  ٕاجامع  حبق  واليت جتسد  لسيه،  مب
فال  اح ٔجواء  يف  ٔيت  ت واليت  لوطن،  احليوية  ملصاحل  ٔمر  ا يتعلق  عندما 

رى   الستقالل، واليت    79الشعب املغريب قاطبة  لتقدمي وثيقة املطالبة 
ستعامر  امسة يف معركة الكفاح الوطين ضد   .شلكت حمطة 

ائنا العميق، واستغرابنا   ا الشديد، واس ٔسف لتعبري عن  لكمة  ٔتناول ا
ب سمى  قرار ما  ٔورويب من اختاذ  ا الربملان  ليه  ٔقدم  ملا  ري  "وضعية  ـ  الك

ٔوقعت هذه   وط مح رشسة  ملغرب"، بعدما حترت خ ني  اف املؤسسة الص
ت من توريط  ات معادية لمغرب، ومتك ديدة ختدم  اورة  متثيلية يف خف م ا
اك دميقراطيا،  صاد ورش هذه املؤسسة يف حمامكة صورية لب يعترب رشاك اق
ٔبعاد، مبا فهيا   عددة ا ليفا اسرتاتيجيا يف جماالت م لوضع املتقدم، و متتع  و

شوش ٔساسا: حماربة الهجرة الرسية، و  إالرهاب، واجلرمية املنظمة، هدفها ال
دة، ممتسك  صادية صا ي يعرفه املغرب كقوة اق دي ا ىل املسار التصا
هو  كام  ٔساسية  ا ت  واحلر حلقوق  هنوض  وا ميقراطي  ا البناء  برتسيخ 
ه من تطور  دته الرتابية وما عرف ث بتحصني و ش لهيا دوليا، ب م عارف  م

ٔوروبية    ٕاجيايب جتسد يف ول ا ولية املتوالية، مبا فهيا ا رتافات ا مسلسل 
  مبغربية الصحراء. 

د   رتاف املتصا ىل  شوش  ٔن الهدف من هذا القرار الغريب هو ال و
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مبا فهيم دون  ٔوىل،  ا ة  ر الصحراء  مبغربية  ٔوروبية  ا ول  ا ة من  مو
ريها من ٔملانيا وٕاسبانيا و ٔسامء من  ر ا ٔخرى  ذ ول ا  .ا

ستفزازية،  ل هذه املامرسات  شدة م ن  رفض رفضا قاطعا، وند ٕاننا 
و ج دة  ٔج لواك خلدمة  فاش  حر  اليت ختوض  بزتازية  -واملؤامرات 

اك وحكومة وشعبا، ٕاال قوة ومصودا يف  زيد املغرب، م اسرتاتيجية، واليت لن 
دته الرتاب  فاع عن مصاحله احليوية وو ية وحتصني سيادته وتعزز رشاكته  ا

 .املتعددة
ال   سة اليت تعترب تد ل رفضنا املطلق ملثل هذه احملاوالت اليا س كام 
متزي   ي  ٔن القضايئ ا لية لمملكة املغربية، مبا فهيا الش ا سافرا يف الشؤون ا
ص لورقة حقوق  الرخ الل التوظيف  القضائية، من  السلطة  ستقاللية 

سان ب  ق وتعامل إال ري دق مي  اهزة، وتق ٔحاكم  ، و ط اءات  ىل اد ناء 
ة.  هتية الصالح ري صاحلة لالستعامل وم ٔصبحت هذه املادة  از، بعدما    م

حقوق  تتعرض   ما  ٔورويب  ا الربملان  ه  ف اهل  يت ي  ا الوقت  يف 
ضد   ٔوروبية  ا ول  ا فهيا  ومبا  ول،  ا من  ة  مبجمو اكت  هت ا من  سان  إال

املصحف ا ٕاحراق  يمت  عندما  املسلمة  ٔقلية  ا مبشاعر  واملس  ملهاجرن، 
الولوج  فهيا  مبا  واخلاصة،  العامة  احلياة  يف  العنرصية  واملامرسات  الرشيف، 

ريها من مظاهر الكراهية.    لشغل و
ٔساس  ىل  ٔورويب،  حتاد ا لعالقات املمتزية مع  ا  وسيظل املغرب وف

م ٔساس  ىل  التاكفؤ،  ادئ  واملصاحل م املتبادل  رتام  و التاكفؤ،  ادئ 
ٔن ختضع   ٔقوى من  ٔبعاد  القات الرشاكت املتعددة ا ٔن  ه ب املشرتكة، ٕاميا م

صة.  ستفزازية الرخ   ملثل هذه املامرسات 
  .شكرا لمك

س  :السيد الرئ
س.    شكرا السيد الرئ

شرتايك.  لفريق  لكمة    ا
س اليس عبد الرحمي شهيد  .السيد الرئ

شرتايك س الفريق   :النائب السيد عبد الرحمي شهيد رئ
سان احملرتمان،   السيدان الرئ

ٔعضاء جمليس الربملان احملرتمون،   السيدات والسادة 
لس النواب  يني مب شرتا مس الفريقني  لكمة  ٔتناول ا ٔن  امسحوا يل 

ٔيضا ٔ  شارن هبذه املناسبة، وامسحوا يل يف البداية  ٔشكر وجملس املس ن 
لربملان  شرتايك إالسباين  ال نواب احلزب  س الوزراء إالسباين ومن  رئ

اع من هذه املغامرة.  ىل موقفهم الش ٔورويب    ا
ه  ٔتو ٔن  لكمة  الل هذه ا س، من  مك السيد الرئ امسحوا يل، وبعد ٕاذ

ٔورويب الحتاد ا ارشة ٕاىل السادة النواب  م م  :ل

 ٔ  وربيون احملرتمون، السادة النواب ا
ٔصدرمتوه يوم   ي  ام القرار ا مك يف خ ٔ ث  ر اجلاري، طلبمت   20ح ينا

الفريق   يف  فٕاننا  املغريب،  الربملان  ٕاىل  نه  مضام ٕابالغ  لس  ا س  رئ من 
ٔن رسالتمك قد وصلت   .شرتايك بغرفيت الربملان نبلّغمك 

ليه ين    ،و ليمك انطالقا مما جيمعنا من رشاكت تن امسحوا لنا حبق الّرد 
والسمل  ٔمن  ا ىل ضامن  واحلرص  ل  التد دم   ٔ د وم اجلوار  ىل حسن 

 .العامليني
ٔن اململكة   رمك ب ٔن ننعش ذا ٔوال ب يني،  شرتا امسحوا لنا يف الفريقني 

ة ومسؤولية يف مسار جتوي ا ا  املغربية قد اخنرطت ولك ق ٔهيل منوذ د وت
واملؤسساتية  السياسية  ات  إالصال من  العديد  الل  من  ميقراطي،  ا
ٔة  هي عن  الن  إال رزها  ٔ من  واجلريئة،  العميقة  ة  واحلقوق ستورية  وا
ات  كّرست هذه إالصال ق املصاحلة الوطنية، و إالنصاف واملصاحلة لتحق

صدار دستور   ٔرىس فعليا مركزات دو  2011ٕ ي  املؤسسات ورس ، ا
ظومة من هيئات ومؤسسات دستورية  ٔقّر م ميقراطي، و يار ا خ  ٔ د م
ث تّوج املغرب هذا   هنوض هبا، ح ت وا سان واحلر معنية حبامية حقوق إال
ولية،   ا سان  إال حقوق  ظومة  م يف  الفعيل  الخنراط  إالصال  املسار 

ىل إالجراءات اخلاصة، واليت   اح الطوعي  نف رة العديد من  و ز توجت 
، وكذا تقدمي اململكة تقارر ٕاىل  واص ن اخلاصني وفرق العمل بوثرية م املقرر
ى جملس حقوق  ليات التظمل  ل مع  سان والتفا ة حلقوق إال املفوضية السام

وري الشامل.  ستعراض ا ليات  امئ مع  ل ا سان، والتفا  إال
ٔن نعّرب   ا ب ٔن يرتك جملسمك املوقر امسحوا لنا يف فريق لمك عن استغرابنا ب

رتمت  ٔممية اليت تناقش خمتلف احلاالت اليت ا ليات ا لك هذه املسارات وا
حقويق  مظهرها  ائية"!  است طوارئ  ا  " خبلق  دالها  واس عهنا  احلديث 
د لترصيف  ٔ ىل  قهتا سياسية ال ختفى  فاع عن حرية التعبري والرٔي وحق ل

ٔزما  ت اليت حتارصمك. خمتلف ا
ٔن   ب شارن،  النواب واملس لس  مب يني  شرتا الفريقني  لنا يف  امسحوا 
ي حتبّون  ٔستاذ ا ّيل عن موقع ا ّيل ببعض التواضع والت مك الت نطلب م
ٔن مظهر   مك  ٔن تعرتفوا من ذوا ٓخرن، و روس ل ٔنمت تقّدمون ا ام به و الق

توج   مك هو م ظوم ي ظهر يف م توج الرشوة ا مك، وداللته.. هو م اص 
ل  دا من  معاجلته  عندمك، جيب  ومؤسسايت  قميي  فساد  ودال  مك  اص 

كّرب  ٓخرن بتعال و رها ل مك ال البحث عن طرق تصد ظوم  .م
ستعالئية، فٕانه   لّص من هذه الطبيعة  ليمك الت وٕاذا اكن من الصعب 

سانية اليت اكن  ٔن نذكّرمك ببعض ا -ٔمام حصوة مضريمك هذه-سعد   لقضا إال
ممك.  ه ٔن حتظى    من املفروض 

ٔورو   دث يف  ق حول ما  ح حتق ٔن تصدروا قرارا بف دا  سيكون مف
ء القاتل  ه الو ل ٕايطاليا وٕاسبانيا توا ركمت دوال م د"، لقد  وف الل فرتة "

ات ودور ال شف ملس بار السن ميوتون  ركمت  تة،  نية مق ٔ ب عجزة  ومصريها 
واء   اء ٕاىل قراصنة ل مك بدون ح نب، وحتّول بعض م ٔي ٕاحساس  بدون 

 يف اجلو والّرب. 
ة وبيعها  ٔسل مك ٕاليقاف تصنيع ا ٔن تصدروا قرارا حلكوما دا  سيكون مف
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ٔوبئة   ة ا دة فقط، وختصيص مزيانياهتا حملاربة الفقر وموا يف العامل لسنة وا
ٔس ة، هذه ا ل والتّغريات املناخ رد يه اليت تق لهيا بدم  ة اليت تصّوتون  ل

ساء والشيوخ يف لك بقاع العامل، ويه اليت ختلق ماليني املهّجرن   ٔطفال وال ا
ني.   والّالج

عتذار عن   مك  ٔن تصدروا قرارات تطلب من حكوما دا  سيكون مف
ا وع اصة يف قارة ٕافريق بقاع العامل،  ستعامري اهلمجي يف لك  ن  ماضهيا 

ت قارمك وما زالت تغتين.  هتا اليت بفضلها اغت رواهتا وٕاماك  استزناف 
ٔن تصدروا قرارات  ب كون لمك اجلرٔة  ٔن  ريا،  ٔ س  دا ول سيكون مف
لعديد من   سان  لتصحيح ما قامت به دولمك حتت شعار احلرية وحقوق إال

الل فرتة الربيع العريب، وال ٔوسط،  ا والرشق ا يت حوهتا  دول شامل ٕافريق
وإالرهاب  ٔهلية  ا احلرب  رمحة  حتت  مستقرة  ري  دول  ٕاىل  مك  حكوما

ة   .والطائف

  السادة، 
ري  مك هبذه الطريقة من التفكري والتعامل،  ٔ رمك هبذا، فلنقول لمك ب ني نذ
ٓخرن   روس ل ا ٕالعطاء ا الق ٔ ري مؤهلني  مك  ٔ ٔنفسمك، و سجمني مع  م

سان ميقراطية وحقوق إال   .عن ا

س    :السيد الرئ
س  .شكرا السيد الرئ

س محمد والزن.  لفريق احلريك، السيد الرئ لكمة    ا
ملدا  لني اليل ما مكلش، ميكن  ميد الرئاسة  سبة لٕالخوة املتد ل

ش تضمن يف احملرض اكم لو   .د

مس الفريق احلريك   :النائب السيد محمد والزن 
 .سم هللا الرمحن الرحمي 

سان،   السيدان الرئ
ٔمة،   السيدات والسادة ممثيل جمليس ا

رت لها عنوان   ليس الربملان، ا مس الفريقني احلريني مب لتنا اليوم  مدا
ٔقطار" ع مغلق، ودون سابق ٕانذار، تغتصب سيادة ا  ."يف اج

الربملان  هتا  و ست  ل اليوم  ة    رسالتنا  بل يه رص ٔورويب حفسب،  ا
ه خلطورة  ي لناقوس اخلطر  ودق  احلي  ٔورويب  ا الضمري  ٕاىل  ة  روح مو
قعها جزء من النخبة السياسية يف  ة اليت سقط يف مس الق ٔ املزنلقات ا

  القارة الشاملية. 
ٔردء خراج  ٕ ة رديئة، و ٔمام مرسح  .لسنا يف موقع دفاع عن النفس 

م  ٔمام  اليوم  جنهر  اليت  فقط  ة،  اخلا املغربية  ٔمة  ا بصوت  العامل  سامع 
ٔن يقوم  ٔورويب  ىل الضمري ا ادئ القمي والرشعية،  ىل م زال  اشت وال 

رة (Flash-back)بـ  ا  .رسيع ٕالنعاش ا
ٔبناؤه  املغرب  سادة، ذلمك الب املسهتدف مبثل هكذا مواقف، شارك 
ت   ة النازية، وسك ٔورو يف موا ٔرض ب فاع عن احلرية واحلق يف ا يف ا

اهتم. ٔ لكت  ٔ ٔبناؤمه، و مت  ساؤمه، وت رملت  ٔبنائه، و   دماء 
ه به املغفور  محمد   ي وا ش املشرتك، هو نفسه ا مغرب القمي والع

ام  (Vichy)اخلامس حكومة   ، ورفض التنازل عن حقه يف حامية مواطنيه، 
ت واملعتقدات لفت ا  .اخ

دمه يف بناء ما دمرته احلرب  سوا ٔبناؤه  ي سامه  هو املغرب نفسه ا
ٔمن هذه القارة  ي اخنرط جبد يف حامية  ، وهو الب ا ٔورو العاملية الثانية يف 

لقاراتمن إالرهاب واجلرمية امل  رة   .نظمة العا
رتام  ٔو العنجهية، وٕامنا  الوصاية  ست  ة  سادة، ل ق الرشاكة احلق

ونية.  بزتاز واملساومة والنظرة ا   والندية، بعيدا عن 
نة، م ٓس اه  ه معق البرئ من م ة راحئة  ضٕاننا نعرف غطاء البرئ وما خيف م

ة الغاز املفقود واملوعود، كام حنفظ عن ظهر قلب   اريوهات املرشو ت الس
ة والصيد   ة الفال ل جتديد اتفاق ٔ ل  ا من الرفوف، لكام  اليت يمت ٕاخرا

  البحري. 
سبات اليت حققهتا بالد يف  راع والنكوص عن املك ٔبدا يل ا ل  لن نق
ملساس  ٕاطالقا  سمح  لن  كام  سان،  إال حقوق  ورسيخ  ت،  احلر

 . ببالدستقاللية القضاء وسيادة العدا
مسار   ونصحح  بنواقصنا،  نعرتف  جيعلنا  ما  ة  ا والش اجلرٔة  من  ولنا 
ٔنوف، ٕامالءات  لتقوية مؤسساتنا بعيدا عن الوصاية وإالمالءات وحرش ا
طلها لك الباطل، مث هل يه  شبه احلق، و ة ظاهرها ما  ٔنوف ب وحرش ا

ٔورويب يزتامن مع اجل  ٔن حيرق كتاب هللا يف ب  لسة املغلقة لربملانه،  الصدف 
ٔورويب من هذه اجلرمية النكراء اليت تغذي الكراهية والتطرف  ن الربملان ا ٔ
حوار   حول  ة  املرشو هتا  ٔسطوا ن  ٔ ت؟  واحلر احلقوق  ىل  وجتهز 
املغاربة احملتجزن يف تندوف  الصحراويني  ن حقوق  ٔ ن؟  ٔد احلضارات وا

شون يف ظروف مزرية ويف غيا ن يع سان؟ وا ٔدىن حقوق إال م  ب 
زالت   ال  معزو  االت  ىل  اىك  ي ي  ا ٔورويب  ا الربملان  صوت  ن  ٔ

ىل القضاء؟     معروضة 
سقط يف   ومن موقف املسؤولية واحلمكة والتبرص كام سابق عهد لن 
حتاد   حن مع  ستفزاز املضاد وال يف مصيدة القطيعة ف ستفزاز و خف 

ٔورويب حمكومان  رتام ا ٔساس  ىل  لتعاون املمثر وبرتسيخ رشاكة ممتزية 
دو مستق اكم  فاملغرب  لية،  ا ا الشؤون  ل يف  التد دم  املتبادل و
هئا ومعقها إالفريقي ن  .السيادة متارس حقها املرشوع يف تنويع رشاكهتا ومعزتة 

التنا زم ٕاىل  رتام  و ر  التقد بعبارة  ه  ٔتو اخلتام،  ل  وزمالئنا    وق
صة، يف موقف  ز رخ املشاركة يف  رفعوا عن  ن  ٔورويب ا ا لربملان 
ميقراطية  دا ل ٔورو اليت اكنت  ىل ٕانقاذ ما تبقى من مسعة  جشاع حرص 

الم.  ، وبه وجب إال   والقمي الكونية املشرتكة الن
  .شكرا
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س   :السيد الرئ
  شكرا.

ستوري  لفريق ا لكمة  عيا ج ميقراطي   .ا

ميقراطي   ا ستوري  ا الفريق  س  رئ بلعسال  شاوي  السيد  النائب 
عي   :ج

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 

سان احملرتمان،   السيدان الرئ
شارن،   السيدات والسادة النواب واملس

مس الفريق   لكمة  ٔتناول ا ٔن  عي رشفين  ج ميقراطي  ستوري ا ا
اجتاه   ٔورويب  ا لربملان  رية  ٔ ا "املواقف  حول  املنعقدة  اجللسة  هذه  يف 

ملغرب" ني  ٔسامه "وضعية الصحف  .املغرب"، ومبا 

سان،    السيدان الرئ
ٔورويب يف  ة الربملان ا ٔحق ٔول ما يثري استغرابنا وساؤلنا هنا هو  ٕان 

ٔوامره ٕاىل سلطات ب ه  ده ملعامر    توج ش ا يف  ي يعد منوذ اكملغرب، وا
سان، مبؤسسات  ظومة قوية محلاية حقوق إال و احلق والقانون وم اكمل  م
ت  ىل حامية احلقوق واحلر زيه ومستقل بذاته وحريص  فا ونظام قضايئ 
املستق   الوطنية  افة  الص بنظام  ومعزز  لقانون،  و ستور  املكفو 

شدة هذا القرار كام بدورها،   كرت  تخبة، اس نية م لهيا هيئة  رشف 
ي ميثل جسم  املغرب ا دي قضاة  القضائية والقضاة و السلطة  كرته  اس

ت  .القضاء الوطين ويدافع عن صيانة احلقوق واحلر

سان احملرتمان،   السيدان الرئ
بية،   ٔج ات  ل  ٔشاكل تد ٔي شلك من  ل ب نا ال نق يف ٕاننا يف فريق

املقررات   ىل  ٔثري  لت حماو  يف  الوطنية،  القضائية  لسيادة  سافر  خرق 
لهيا   ٔممية اليت صادق  ولية وا ملواقف ا القضائية احملصنة بدستور اململكة، و

  املغرب.
ىل ب  رملانية  ٔورويب ال تعين مطلقا وصاية  حتاد ا ٕان رشاكتنا مع 

خمتلف   مع  واملتعاون  صاد امللزتم  واق يا  ٔم ٔورويب،  ا حتاد  ان  ب
اهنا.  شهد بذ قادة ب   وسياسيا، كام 

طق العدا واملوضوعية   اكم ٕاىل م ح ٔورويب ٕاىل  كام ندعو الربملان ا
القضاء،  ىل  معروضة  قضا  ىل  قراره  ين  ي ح  ال  املك بنفس  ل  والك

له القة  العام وال  حلق  تتعلق  ة  الق ٔ افة،  ٔسباب  الص نة  مبامرسة  ا 
ىل  اص حمسوبني  ٔش بتة من  سية  اكت واعتداءات  هت قضا تتعلق 

افة.    نة الص
تعطيل حامية حقوق   ٔورويب  ا الربملان  ٔعضاء  ل  يق يف  ساءل،  كام ن
مس حقوق  املغتصبني  عن  فاع  وا عتداءات  هذه  من  ة  املشتك املرٔة 

سان لٕالفالت من احملاسب  ة والعقاب؟إال

سان،   السيدان الرئ
ٔن لك ما صدر   نا نعترب  ىل هذه الوقائع واملعطيات، فٕاننا يف فريق بناء 
والقانونية،   القضائية  لسيادة  قي  احلق هتاك  هو  ٔورويب  ا الربملان  عن 
حتاد   ان  برية محلاية احلدود اجلنوبية لب ودا  والسيادة لب رشيك يبذل 

اله من  ٔورويب  التصدي ا مع  ة  الرشق ارتنا  من  املؤطرة  القانونية  ري  جرة 
نا.  طق رش يف م شاط إالرهايب وإالجتار يف ال  ل

املفربكة   امللفات  ٔن  ٔورويب،  ا لربملان  ٔخرى  مرة  نؤكد  نا  فريق ٕاننا يف 
وتنويع   التمنوية  مسريتنا  مواص  ىل  ثباتنا  من  تنال  ولن  تؤر  لن  واملعتادة 

ما   وفق  عن  رشاكئنا  فاع  ملزتمني  رشاكئنا،  ومصاحل  مصاحلنا  خيدم 
العامل، حتت   ان  ب ستقاللية مجليع  السيادة و رتام  ٔمن وا ستقرار وا

ٔيّده.  ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا و   الق
 .وشكرا لمك

س   :السيد الرئ
س.    شكرا السيد الرئ
لكمة لفريق التقدم  ية. ا شرتا   و

س، اليس رشيد محوين  .السيد الرئ

ية شرتا س فريق التقدم و  :النائب السيد رشيد محوين رئ
سان،   السيدان الرئ

شارن،   السيدات والسادة النواب واملس
افة،  ال الص  ساء ور

اليا ٕاىل إالجامع الوطين الرافض  ية يضم صوته  شرتا ٕان فريق التقدم و
اءات الربملا ي الد لموقف السليب ا ٔورويب، ويعرب عن جشبه وٕادانته  ن ا

 . زاء بالد   اختذه ٕا
معروفة  اليت تقف وراء حتركها  اجلهات  ٔن  دا  ندرك ج مواقف  ويه 
ٔساليب واملغالطات حنو إالساءة ٕاليه وإالرضار   لمغرب وسعهيا لك ا بعداهئا 

  بصورته. 
س هو مغ ريمه نقول "ٕان مغرب اليوم ل ٔمس". ولهؤالء و   رب ا

ٔورويب   سان وحرية التعبري اليت دجب هبا الربملان ا ٔن حقوق إال ونعتقد 
 ، ىل بالد ول  ري املق هتجم  ستغل يف ا بيانه املرفوض ما هو سوى مطية 
مع   ٔطراف،  من  لينا  امل  والت سياسيا  البزتاز  ديدة  قدمية  وحماو 

حتاد ا ل  ٔسف، كنا نعتربها صديقة لنا دا   ٔورويب. ا
ٔورويب مع   ديدة يف الربملان ا ٔوساط  سياق  شهد ا ٔن  ومن املؤسف 
الرشاكة   وضعية  وٕاىل  ومصاحله،  ب  مسعة  ٕاىل  امليسء  ه  التو هذا 

ٔورويب.  حتاد ا   سرتاتيجية اليت جتمعنا مع 
ستحرض مواقف سابقة لالحتاد   ري سوي، مل  سياق وراء موقف  وهو ا

نفسه عندم ٔورويب  املغرب هو صاحب  ا ٔن  ديدة  اسبات  م اعترب يف  ا 
ت  سان واحلر تقدما يف حميطه إالقلميي يف جمال حقوق إال ٔكرث  ا الرصيد 
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ميقراطية.    وا
ٔننا به اكن بصدد   ٔورويب، و لهيا الربملان ا قة اليت قفز  وهذه يه احلق

ٓخر من املنطقة.    احلديث عن ب 
ٔسف الشديد  واليوم حيدث هذا التحول   كرتث مع ا ي مل  الغريب ا

و اكهتا ج القاهتا ورش ٔورو يف  سبة  ل سرتاتيجي لبالد  ور   .ل
ٔن مغربنا  ية نؤكد  شرتا عتبارات، فٕاننا يف فريق التقدم و لك هذه 
املغرضة،   واملناورات  إالساءات  لك  ة  موا بتا وصامدا يف  يظل  سوف 

بثق مساره  شعبه وسيواصل  بني  ٔقوى  وطين  وبتالمح  ادته  ق يف  ٔكرب  ة 
ة. ىل رٔسها املؤسسة امللك   ومؤسساته و

ميقراطي   ا البناء  ة الكامل يف  ٔمم مل نصل ٕاىل در ا ىل غرار اكفة  ٕاننا 
ا احلاصل  زتاز مستوى تقدم جياب و ٕ ل  واحلقويق، ويف نفس الوقت س

ت.    ىل اكفة املستو
ٔيضا نقائصنا نعم، ٕاننا مكغربيات وم اه وحنققه، وندرك  ٔدرى مبا حقق غاربة 

انب   ية ٕاىل  شرتا ام به، وسنواصل نضالنا يف التقدم و لينا الق وما جيب 
بنائنا   التمنوي وتوطيد  ل إالرتقاء مبسار  ٔ من  لك القوى احلية يف وطننا 

ميقراطي.    ا
مكن يف صالبة جهبته   ٔن قوة بالد  لية ويف مضيه قدما يف  ونعتقد  ا ا

عيا   واج صاد  اق وإالصالح،  ديث  لت الوطين  املسلسل  وٕاجناز  رسيع 
ٔسلوب  و املرتفع  الطي  ٔمر  ا ستدعي  كام  ا،  وحقوق ودميقراطيا  ا  وثقاف
. ىل بالد هتجم السخيف  ستغلها اخلصوم يف ا   املناسب لبعض امللفات اليت 

ٔجنع لرف ل ا ٔوال، مث ٕانه  ٕان هذا هو الس لية  ا ت الوطنية ا د ع الت
طريقه  ينري  ٔننا وطن  ث  ، ح لبالد املناوئة  ٔطراف  ا ىل  ٔفضل جواب 
شلك حر ومستقل، يف مسريته القوية والهادئة حنو التقدم والتمنية  بنفسه، 
لضغط، ولن خنضع ليل اليد   ميقراطية، ولن خنضع لالبزتاز، ولن خنضع  وا

ٔاكذيب. والتعايل حتت مرب    رات ومغالطات و
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
س.    شكرا السيد الرئ

لعدا والتمنية.  ة النيابية  لمجمو لكمة    ا
س، اليس عبد هللا بووانو   .السيد الرئ

لعدا والتمنية  ة النيابية  مو س ا  :النائب السيد عبد هللا بووانو رئ
 سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل موال رسول هللا و وحصبه  .والصالة والسالم 
سامه يف هذه اجللسة  ٔن  لعدا والتمنية  النيابة  ة  مو مس ا رشفين 
رخيها الطويل  رب  نا  ٔم ي مزي  الوطنية املشرتكة، يف ٕاطار إالجامع الوطين ا

ي خط  ٔن املسار ا ا ب ة امحلالت اليت تتعرض لها، ٕاميا م ته بالد يف موا
عية، هو مسار بناء دميقراطي  صادية واج يف جماالت خمتلفة، سياسية واق

ك ممن يترصفون  شوش وإالر ل د، طبعا مسهتدف  منوي طموح ووا و
طق امحلاية والتبعية.  ستعامر والهمينة وم   بعقلية 

ٔورويب يف سنة   ا حتاد  ا مع  ي وقع؟ اح ن االتفاق    2000ما ا اك
ٔو  وسطي، يف    -رو ا لنا يف الرشاكة، الوضع املتقدم يف    2003م ، 2008د

ري   2021و  2019؛  2015؛  2013التقارر يف   ٔ لكها سلمية، حىت التقرر ا
ل    ادي.  81يف الفقرة  2022د

لنا   ل البالد د ل التقدم د ٔن هذا املسار د ي وقع هو  ي وقع؟ ا ما ا
زجع. ٔصبح  زجع،    ٔصبح 

بع العامل  هذا املس االت  ريها من ا ي يظهر يف السياسة كام يف  ار ا
ل قطر   ٔس العامل د افسات  ه يف م تخبنا  2022جزء م ث حقق م ، ح

بري، ولكن كذ  روي  هناية وهو ٕاجناز  رخييا بوصو ٕاىل نصف ا ٕاجنازا 
ال  املاليني يف لك  بعهتا  و قطر،  العبوه يف مالعب  نرثها  اليت  ان  لقمي  ب

قمي  ن،  الوا ابتغاء رضاء اخلالق، رضا  ٔرسة اجلامعة، قمي  ا والقارات، قمي 
مل  الل رفع  ٔمة من  نتصار لقضا ا ، و د، رمزا وصو لتوح الصدح 
املسؤولني  اصة  و امجليع،  من  ومسمع  مرٔى  ىل  هذا  لك  فلسطني، 

ت املنتخ ار ن حرضوا يف بعض م ، ا ٔورو ب الوطين، السياسيني من 
ٔنه  ليه وسمل  ة شمت الرسول صىل هللا  ٔن اعترب بوقا ومهنم من سبق  
لسويد يعتربونه حرية   ٔسبوع املايض  الل ا حرية تعبري، وٕاحراق املصحف 

ٔشد ٕادانة  ملناسبة  ي ندينه   .تعبري كذ ا
ة حزبنا الراخسة ومرجعيته الوطنية الثابتة   ا طلق ق اسبة، من م ويه م

الربملان يف   لقرار  القوية  ا  ٕادان وطننا،  وهوية  دة  وو سيادة  عن  فاع  ا
ٔ اكن مصدرها وحتت   ة،  لك إالمالءات اخلارج ٔورويب ورفضنا اجلازم  ا
ىل  ٔي موضوع اكن، وهو موقف مؤسس  ٔو ذريعة اكنت ويف  ٔي عنوان 
ة  ٔي  لك املؤامرات ولك إالمالءات من  رفض احلزب املبديئ واملطلق 

 .نت اك
ار   ل  لك تد ن  ٕان تعبري وتعبري حزبنا عن موقفه الرافض واملد
مسؤول  وطين  حزب  موقع  من  موقف  هو   ، لب لية  ا ا الشؤون  يف 

  ومستقل، ويف موقع املعارضة كام اكن يف موقع املسامهة يف احلكومة. 
ه إ  ستعامرية، ال يرتدد يف التن رفض بقوة هذه الوصاية  ىل  ٕاذ بقدر ما 

واملؤسسات  السيادة  ٕاطار  يف  مبعاجلهتا  واملطالبة  املوجودة  الالت  خ
ستورية  .ا

قراره  استقاللية  صيانة  ىل  بالد  عزم  ٔن  والتمنية،  العدا  ونؤكد يف 
ىل  ري  دته الوطنية والرتابية، ال يعاد ٕاال حرصه الك وحتصني سيادته وو

ستورية، ت ا ومعاجلة لك إالشاكالت املرتبطة   مواص ٕاقرار احلقوق واحلر
عوة ٕاىل معاجلهتا،  رهتا وا ٔبناؤه الربرة، يف ٕا هبا، واليت ال تتواىن قواه احلية و

ة ارج ٔو وصاية  يب  ٔج ل  ٔي تد ة  ا  .دون ما 

 السادة الرؤساء، 
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 السادة الربملانيون، 
ٔسف، بعض  ي تعرفه، ل حنراف اخلطري ا ه ٕاىل  يف هذا الصدد، ن
صة  م ٕاىل  حتول  ي  ا ٔورويب،  ا الربملان  رٔسها  ىل  و حتاد  مؤسسات 
ٔن  ق مصاحلها اخلاصة، بعد  حتاد يف مساعهيا لتحق سخرها بعض دول 
د من تطوره التمنوي،  ل ىل ب  فشلت يف فرض سياساهتا وتصوراهتا 

وثوابته  وم هبويته  زتاز  ا يف  رشاكته،  تنويع  ومن  حميطه،  ىل  ه  ا انف ن 
دته.    وسيادته وو

ول تتخفى وسخر من وراء الستار وشلك مفضوح  ٔصبحت هذه ا و
فاع  ىل املغرب املغلف  لواك  بزتاز والضغط  ٔورويب ملامرسة  الربملان ا

وستدعهيا   يغيهبا  اليت  ت،  واحلر احلقوق  حسب  عن  لية  اف ك م بطريقة 
ٔحوال والظروف   .ا

ٔو من   ليه  اته والقامئون  لف ث  ري، ٕان هذا القرار، سواء من ح ٔ يف ا
مرفوض،   ٔمر  يعد احنرافا، وهو  ٔمر  ليه،  ريبة دامعيه واملصوتني  ث  ح
ه يف امليدان ويف  ٔن نوا ىل  رفضه وندينه بقوة، وسنعمل ٕان شاء هللا 

ٔورويب  ٔورويب.حتاد ا لربملان ا   و
  .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
س  .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام  لكمة لفريق   .ا

ملغرب لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ري  ن  شارة السيدة هناء   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س    جملس النواب احملرتم، السيد رئ

شارن احملرتم،  س جملس املس  السيد رئ
ٔعضاء الربملان احملرتمون،   السيدات والسادة 

شارن، عن   لس املس ملغرب مب لشغالني  حتاد العام  نعرب يف فريق 
ٔنه ال ميكن  ٔورويب، ونؤكد  ليه الربملان ا ي صوت  لقرار ا ا  رفضنا وٕادان

ٔي شلك من   ي قطعته  ب ميقراطي واحلقويق ا ملسار ا ٔن ميس  ٔشاكل،  ا
الل  وام، ال س من  ا ىل  ويه وٕاشادة دولية  ب ي حظي  ، وا بالد

سان.  ٔمام جملس حقوق إال   عرض تقارر اململكة املتوالية 
ٔممية  ليات املعاهدات ا ر  ىل سا اح بالد اخلّالق  الل انف وكذا من 

  اخلاصة.  وكذا إالجراءات
ٔو   اه  ٔلف حتامل  ه  م ينال  ٔن  ميكن  ال  احلقويق  ميقراطي  ا املسار  فهذا 
القضائية  لسيادة  املساس  يف  عالية  م رغبة  ٔو  إالخراج  رديئة  ة  مرسح
ٔن ملف  الني و لون مبك ك ٔهنم  ت الزمن  ٔث لمملكة املغربية من طرف من 

بزتاز لضغط و لية  س ٕاالّ  هيم ل سان   .والكسب السيايس  حقوق إال
ليه يف قضا مازال   ٔثري  ل السافر يف القضاء املغريب وحماو الت فالتد

ٕالدانة والشجب والرفض.  ٔن يقابل ٕاالّ    البعض مهنا راجئا، ال ميكن 
لس   مب ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  نعترب   ،

ري اجتا ٔ ا ٔورويب  ا الربملان  ٔن قرار  شارن،  اطئة املس ، خطوة  ه بالد
ر  ٔحصاب الضام سبة لرشفاء العامل و ل ادرة لرشيك موثوق لطاملا ظل  وطعنة 

طقة مضطربة ميقراطي يف م لتطور ا ائيا  ا است  .احلية منوذ
ل هذه القرارات لن ختدم مسار الرشاكة املغربية  ٔن م ليه، نؤكد اليوم  و

زاهة ا ٔهنا لن تنال من  ٔوروبية، كام  لعدا املغربية اليت نؤكد اليوم دمعنا  ا
قة دون ٕامالءات  ا يه عنوان احلق ٔحاك ٔن  ني  اكمل لها واملوصول لها، موق ا

ة حتّن ٕاىل زمن امحلاية واحملميّني  ارج  .وال وصاية 
ىل سامع  اءات اليت اعمتدت  د فرتاءات و ىل هذه  ٔبلغ جواب  ٕان 

امل ضد اململكة املغر  د م ري طرف وا زايد احلضور الك ي يغيظه  بية، وا
ي  ميقراطي واحلقويق، وا لبالد كقوة ٕاقلميية هو امليض قدما يف املسار ا

ال امل  اه  ٔمة وقواها احلية  -حفظه هللا- ر ت ا  .خنراط اكفة مكو

 السيدات والسادة، 
ٕار وراءها  جتّر  اليت  املغربية  و  ا عن   تليدا ٕان  فاع  ا سيادهتا  يف 

اجزة  ستعامرية يف املايض  راهبا، واليت وقفت القوى  دة  واستقرارها وو
اليت   الغربية،  ة  الم إال مهنا بعض امحلالت  لن تنال  لعقود،  النيل مهنا  عن 
هبتان مسكونة يف ذ بعقدة التعايل، واليت   ٔلفت الكذب وا ت التعايل و ٔدم

ىل ثوا مع  لها الشعب املغريب ا ي يؤكد اليوم كام لن يق بته ومقدساته، وا
لهيا قو تعاىل: " القرارات وامحلالت ينطبق  ٔن هذه  ىل  ٔما  يف املايض  ف

ٔرض" ٔما ما ينفع الناس فميكث يف ا ذهب جفاء و  .صدق هللا العظمي الزبد ف
مثن البالغ الصادر عن الربملان العريب ونؤيد مج وتفصيال  اما، ٕاذ  خ

ال  البالغ  وكذا حفوى مضامني  القضائية،  لسلطة  ىل  ٔ ا لس  صادر عن ا
املرفوض  القرار  هذا  حول  افة  لص الوطين  لس  ا عن  الصادر  البالغ 
 ، ة املؤامرات اليت حتاك ضد بالد واملدان، وندعو ٕاىل التعبئة واليقظة ملوا
سهتدف النيل من مؤسساتنا الوطنية ويف مقدمهتا السلطة القضائية،   واليت 

الص  اليت  ذات  ولية  ا املعيارية  املرجعية  كام  املغريب  ستور  ا مضن   
ٔشاكل الضغط   استقالليهتا ٔي شلك من  ىل استقالليهتا)، من  ٔسّطر  (و

  ام اكن مربره ومصدره. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س   :السيد الرئ
 .شكرا

حتاد العام ملقاوالت  لكمة لفريق   .املغربا

حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ة التازي  ئ م شارة السيدة   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س جملس النواب احملرتم،   السيد رئ
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شارن احملرتم،  س جملس املس  السيد رئ
 السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 

اكر   ٔن نعّرب عن اس العام ملقاوالت املغرب، نوّد  حتاد  مس فريق 
ٔورويب.    ورفضنا القاطع ملا صدر عن الربملان ا

ىل   2506نعترب هذا املسمى قرار رمق   ارشا  ٔورويب جهوما م ا لربملان 
ىل القضاء املغريب املستقل  .املؤسسات املغربية قاطبة وحتامال 

لكمة انط  ٔتناول ا ات: و لف   القا من ثالث 
ها؛  - ال عن قمي ب   ٔوال، كربملانية تدافع بصوت 
فاع الوطين واملغاربة املقميني يف    - ة وا سة جلنة اخلارج نيا، بصفيت رئ

ات هذا القرار  لف ت و ساءل عن توق ٔ شارن، وهنا  لس املس اخلارج مب
ات عظمية حتظى بت  ه املغرب ٕاصال ي يعرف ف ب  يف الوقت ا رح ر و قد

  دويل واسع؛ 
يف   - ٔبناؤها  د  يو ني  ات  ٔ ا ة  مبعا ٔم الن حتس  لكم  ٔ ريا،  ٔ و

فاع عن حضا  ٔختاذل عن ا اة ولن  ٔم لف لكم اكمرٔة و ٔ ين  السجون، ولك
غتصاب.    العنف و

ريم   ٔن  ريدوننا  ن قالوا: هل  ٔوروبيني ا ه ٕاىل بعض الربملانيني ا ٔتو
و املغربية؟  150يات من لتقرر مجلع  ة يف القاممة لنصدق ا   صف

ٔن يرضب القضاة بعرض احلائط تقررا  ريدون  ٔقول لهاذ الربملانيون: هل 
لرشطة القضائية والنيابة العامة واملؤسسات ٕالرضاء بعض   500من   ة  صف

؟  ٔورو   اجلهات يف 
ىل هذا القرار ضد ا ن صوتوا  ملغرب، ضد  وهؤالء الربملانيون نفسهم ا

، عرضوا يف نونرب   غي    2019ب ٔنه ال ي ة  ول حب دى ا قرارا طارئا ضد ٕا
سان".  س حقوق إال سي "  

ظومة  م يف  يثقون  ٔهنم  ب عندما رصحوا  الربملانيني  نفس  ٕاىل  ه  ٔتو كام 
اكم يف مؤسساتنا ونقول   نا ا ىل ثق العدا بالدمه. ومن هذا املنرب، نؤكد 

شكك يف   .زاهة قضاء بالدٔننا ال 
امرٔة  قضية  عن  فاع  ا من  بدال  املغرب،  ٔورويب  ا الربملان  هامج  لقد 
ٔورو ٕادانة جرامئ  ه يف  ي يمت ف ٔنه يف الوقت ا مغتصبة، ومن العجيب 
حقها   من  س  ل ة  إالفريق واملرٔة  املغربية  فاملرٔة  ملقابل  فٕانه  غتصاب، 

، وهو ما دفع  اد ىل حمامكة  ات احلصول  لوبيات واخللف ساؤل عن ا نا ٕاىل ال
ٔ اجلسمي يف حق رشيك  ٔورويب ٕاىل اقرتاف هذا اخلط لربملان ا ٔدت  اليت 

.   ٔسايس واسرتاتيجي، وسيظهر التارخي ذ
ليمك ورمحة هللا    .والسالم 

س   :السيد الرئ
سة.    شكرا السيدة الرئ

لشغل حتاد املغريب  لكمة لفريق    .ا
 

شار   لشغلاملس حتاد املغريب  مس فريق  ن سليك   :السيد نور ا
س.   شكرا السيد الرئ

سان احملرتمان،   السيدان الرئ
يه،  لربملان املغريب بغرف ٔمة املغربية   ٔخوايت، ٕاخواين ممثيل ا

ٔنه ال ميكن   ٔورويب، لنقول لها ب ه ٕاىل رئاسة الربملان ا ٔتو ٔن  امسحوا يل 
ارج   ٔو  ل  لشغل ف ٔي اكن دا حتاد املغريب  ىل  زايد  ٔن  املغرب 

حبقوق  مرتبطة  ٔو  عاملية  ٔاكنت  ت،  واحلر سان  إال حقوق  جمال  خيص 
ل  ٔ ىل مطالب عاملية رصفة، بل من  ٔنه مل يؤسس  ام،  شلك  سان  إال
ة  زوغ طبقة عاملية ن ٔدى ٕاىل  ستعامر  ٔن  ث  ، ح املغرب واستقال

ٔصيل اصطدام حضارتني خمت  لها عن تنظمي وطين معرب  ني اكنت تبحث  لف
ٔمني.    صادق و

ىل   ملغرب ومبصاحل املغرب، و ٔة، ارتبط  ش ذ سنوات ال ٔنه وم هكذا، 
ويل، فٕانه  ىل املستوى ا هنج، ها هو اليوم وٕاذ يطلع مبهامه الوطنية  نفس ا

 . ىل هذا الوطن العزز بذ   ال مين 
نه   ٔم الل  من  مؤخرا،  تصدى  اريق، فقد  ا امليلودي  ٔخ  ا العام 

دتنا الرتابية، كام   مبلبورن لنيل من و سعى  ات اكنت  ٔطرو ٕاىل مشاريع 
سيل  ت بربو لنقا ويل  ة لالحتاد ا الل الرسا املو تصدى مؤخرا من 
لس  ع ا ٔعامل اج دول  ع يف  ٕاىل حماو السعي ٕاىل ٕادراج نقطة يف اج

ويل العام املرتقب لهذه امل  متع النقايب ا سة جلر ا نظمة، وذ يف حماو 
دهتا الرتابية.  ىل و ٔثري    لنيل من مسعة بالد والت

ٔكد ٕاذا لك القوى   ٔن املغرب يف حصرائه والصحراء يف مغرهبا، فلتت الثابت 
ٔطياف،  ى لك املغربيات واملغاربة لك ا ة وٕاميان راخسني  ا ٔهنا ق ة  اخلارج

دة فلامذا و  يل وواحض، فالقوى املتوا ٔمر  ستفزاز؟ ٕان ا ديد هذا  من 
الربيء، خفيوطها  ليشء  س  الفرق جتمتع ل اليت جعلت هذه  الستار  وراء 

ٔن راحئيت الغاز و لغمزة.  (parfum)الناظمة واحضة    فاحئتني واحلر 
ار به، ف ي جيب  ىل الرشاكء التقليديني ا راهن  ،  ٔن املغرب مل يعد 

ة  ٔساسيني يف السا لني  دد وفا ار رشاكء اسرتاتيجيني  ني اخ بل نوعهم 
ولية، و من القوة الضاغطة ما يبوئ املغرب ماكنته الالئقة، مل يعد فقط  ا
ا من   لق نو داده إالفريقي و ىل ام ح  صادية وطنيا بل انف قوة سياسية واق

ىل   ٔوصياء  ٔنفسهم  يعتربون  اكنوا  ملن  ية املنافسة  والف الغنية  القارة  هذه 
رشية.  ة وال صادية والثقاف ق   برثواهتا وٕاماكنياهتا 

ة ما  ى لك الشعوب ن ويل الهام  سيغوا إالشعاع ا س ٔهنم مل  كام 
ت، اليت اكنت  ث لعبنا سقف لك املبار ٔس العامل، ح ت  ار اه يف م حقق

ٔعىت ا ٔقصينا  ىل دون العريب وإالفريقي، و  لفرق. حكرا 
ٔصاهبا   ت القارة العجوز  عض مكو لند، ف ٔصبح يتعامل الند  املغرب 
دوف،  العار ب ت  تفضح واقع خم ٔن  ة راحئة الغاز، فعوض  ن ان  و ا
املستوى  ىل  ت  والرها إالجنازات  هذه  من  غيضا  ض  ستف جندها 

رتباط مع مل ه  ٔصبح يتحمك ف ي  صادي ا ق يض و بلومايس والر ف ا
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دتنا الرتابية  .و
ني   دد من رشاكئنا الوا ٔن لنا من الثقة يف  ل  شمت املستق سوف لن 
ملصاحل املشرتكة، وال ميكن هبذه السهو التفريط يف هذه العالقات، لكن، 
اكمل  مع  يقوي،  ٔورويب  ا الربملان  وقرار  والتلميذ  ٔستاذ  ا طق  م ارج 

ٔزمة مع   ٔسف، من الطبيعة السياسية ل ، ا ٔورو ل  ٔوساط دا بعض ا
ٔورويب حتاد ا لمغرب مع  منوذ   .وال يتوافق مع جسل التعاون ا

ل يف  لتد سمح لنفسه  ة وطنية ضد لك من  ي رص ري، فه ٔ ويف ا
ة  لمغربيات واملغاربة، وكذ فٕاننا نناشد بقوة عاملية صار لية  ا الشؤون ا

ٕاطار   خللق  ة  اخلارج لية  وزارة  ا ا املغرب  مصاحل  عن  ا  دفا سيق  لت
ة.    واخلارج
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
ني ق دود دق لشغل يف  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لكمة   .ا

ميقراطية لشغل  ة الكونفدرالية ا مس مجمو لهين الكرش  شار السيد   :املس
 .سم هللا الرمحن الرحمي 

سان احملرتمان،  السيدان   الرئ
شارن،   السيدات والسادة النواب واملس

شارن، اكنت   املس لس  مب لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  ٕان مجمو
يب يف القرار  ٔج ل  ٔي تد وستظل مدافعة عن السيادة الوطنية ورافضة 
ديئ جيعلنا ستحرض خطورة  ، ٕانه موقف م الوطين يف خمتلف جماالته وحقو

القرار   ل املؤسسات ارهتان  هنا تد االت، ومن ب الوطين يف العديد من ا
عية واملالية  ج صادية و ق يارات والسياسات  خ ولية يف  ا املالية 

  الوطنية. 
ٔورويب،   ٔ، نعرب اليوم عن رفضنا لقرار الربملان ا انطالقا من نفس املبد

قرار  ، ذ عن  رب  ٔن  و سبق  لام  م مضمونه،  عن  النظر  الربملان   بغض 
ٔمس   ا بني  تغري  وماذا  ٓن؟  ا ملاذا  ت:  التوق سؤال  كذ  يثري  ٔورويب  ا
يف  احملرتفة  ة  مستخف ٔطراف  من  القرار  كفالء  ت  رها يه  وما  واليوم؟ 
حقوق  قضا  واكفة  واحملاكامت؟  واملتابعات  عتقال  قضا  يف  بزتاز 

ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو اها ونطر سان طرح لشغل هنا يف إال ميقراطية 
دئية.  ة م ا   الربملان، عن ق

طالق رساح اكفة معتقيل الرٔي ومعتقيل احلراكت  ٕ وٕاذ جندد املطالبة 
ٔنه بقدر   ىل  شطاء، فٕاننا نؤكد  ٔساتذة واكفة ال ووقف املتابعات يف حق ا
ىل طرح هذه القضا املبدئية ستظل قرارات مؤسساته، ٕاذ نعترب  ٕارصار 

ميقراطية ٔن الس  قرار ا ٕ دئ  فاع عهنا ي ٔن ا يادة الوطنية لك ال يتجزٔ و
اكهتا، مبا يوفر رشوط  هت سان والقطع مع ا ة ببالد وٕاعامل حقوق إال ق احلق

ت.  د ة لك الت ىل موا   بناء املغرب القوي القادر 
لنظر   الرمسية،  ا  دبلوماسي ة اسرتاتيجية  سائلنا عن جنا القرار  هذا 

القاهتم، وجزء مهنم يعترب  ىل قرار وتنوع مشارهبم و دد املصوتني  لطبيعة و
لفائنا التقليديني ٔمس القريب من   .ٕاىل ا

س   :السيد الرئ
س  .شكرا السيد الرئ

ني ق دود دق عية يف  ج ة العدا  مو لكمة   .ا

عي ج ة العدا  مس مجمو حامين  شار السيد املصطفى ا  :ة املس
  سم هللا الرحامن الرحمي 

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
سان احملرتمان،   السيدان الرئ

 السيدات والسادة الربملانيون احملرتمون، 
مع   القوي  ل  لتفا اجللسة  هذه  عقد  بقرار  شيد  ٔن  البد  البداية،  يف 

رة ضيقة،   سة حلرش اململكة املغربية يف دا بزتاز  احملاوالت البئ وسلواكت 
ىل  يد  ٔ لت ، ويه فرصة  ىل بالد اليت حتاول بعض اجلهات املعادية فرضها 
رتام  قمي  ىل  ة  اخلارج سياسهتا  ت  ب عريقة  دو  املغربية  اململكة  ٔن 
ىل قمي  نية  ة وم الق ٔ برصة و ول، وفق رؤية م اكفة الشعوب وا املتبادل 

زوات مص  ىل  س  ة. حضارية راخسة ول   لحية وظرف
ل   ىل التد ٔورويب والتجرؤ  ا لربملان  ه الغريب  وخبصوص هذا التو
لك   بعد  ستغرب  فال  ابزتازها،  وحماو  ان  لب لية  ا ا الشؤون  يف 
ٔوروبية جراء تنايم ظاهرة التطرف  ول ا التحوالت اليت شهدهتا العديد من ا

لعديد من هذه الب ان، وما رافق ذ السيايس يف املؤسسات السياسية 
سان، وهو  لك القمي الن وملنظومة حقوق إال طرفة معادية  ات م ز من 
ٔوروبية ومعاداة  ري  لشعوب  سهتتار  ات خميفة من  ما وصل ٕاىل در

ٔوروبية نغالق واملركزية ا دة   .معتقداهتا والعودة ٕاىل عق
امل لك  ا  ٕادان ىل  نؤكد  ٔن  الصدد، البد  هذا  اليت متس ويف  امرسات 

الساموية،   ت  ل املعادية  والسلواكت  الشعوب  تلف  الرو  ٔمن 
ليه الصالة  امجة الرسول محمد  كرار ممارسة ٕاحراق القرٓن الكرمي و اصة  و
ر  ىل حرية ممارسة الشعا ن العبادة، والتضييق  ٔما ىل  عتداء  والسالم، و

ة وحماربة اخلصوصيات الثقاف  ي ة واستغالل املهاجرن، ا ي قليات ا ٔ ة ل
املشهد  يف  حنراف  مظاهر  من  مظهرا  تعد  اليت  املامرسات  من  ريها  و

ٔورويب   .السيايس ا
وحقوق   ميقراطية  ا جمال  يف  دروس  ٕاىل  ة  ا يف  ست  ل بالد  ٕان 
السادس،  محمد  امل  اجلال  لصاحب  الرشيدة  ادة  الق حت  ف سان،  إال

ا  اململكة  يار  ٔكدت  خ هذا  ورخست  سان  إال حقوق  جمال  يف  يارها  خ
لها.    بتد

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س.    شكرا السيد الرئ
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ني ق دود دق لسيد رؤوف عبدالوي معن، يف   .لكمة 

 :النائب السيد عبد الرؤوف عبدالوي معن 
س جملس النواب احملرتم،   السيد رئ

س جملس ا  شارن احملرتم، السيد رئ  ملس
 السيدات والسادة الربملانيني احملرتمني، 

 ٔهيا احلضور الكرمي، 
ا لالهتامات اليت تضمهنا القرار  رب عن ٕادان ٔ ٔن  امسحوا يل يف البداية، 
 . ستقاللية السلطة القضائية لبالد سهتدف املس  ي  ري وا ٔ ٔورويب ا   ا

ا الشديد، فٕاننا   ٔسف ىل قرار ٕادانة وٕاذ نعرب عن  كر شدة التصويت  س
سان، فهذه لعبة مكشوفة هدفها واحض هو الضغط  املغرب يف ملف حقوق إال
ٔورويب نفسه، يف  ا ىل الربملان  ىل بالد وحماو رمس صورة دميقراطية 
ىل دو ذات سيادة ويسء   اكفة الوسائل ملامرسة الضغط  ٔنه يبحث  ني 

ا القضايئ عن قص  اته.لنظا لهيا تو ل يف ٕاجراءاهتا ومييل    د، وحياول التد
لوضع   ٔورويب  ٔسباب جتاهل الربملان ا ساءل يف هذا الصدد عن  كام ن
ٔوروبية،   ول ا ٔمين واحلقويق يف "تندوف" ووضعية املهاجرن يف بعض ا ا
منوذج التمنوي  ٔبنائه عن امليض قدما يف مسار ا ين هذا القرار املغرب و ولن ي

ٔحضت  ا لمغرب اليت  بلوماسية  ات ا ا السياسية والن جلديد واخليارات 
داء الوطن ٔ ني  ٔ  .تطري النوم عن 

ادة  ىل املغرب، بق زايد الضغوط لن يؤر  ٔن  ونؤكد يف هذا الصدد، 
ٔن املغرب واثق   م جشاع ومعه شعب ويف لهذا الوطن العزز. امحلد  

ارات ة،  يف مساره الوطين وحكمي يف خ لية واخلارج ا سياسته ا ه املتعلقة 
ٔيده ادة املتبرصة والرشيدة جلال امل محمد السادس حفظه هللا و  .بفضل الق
اع. ٔخوي الش ىل موقفه ا لربملان العريب    كام نعرب عن شكر اخلالص 

حتاول   ٔهنا  مهنا  يعتقد  اليت  ة  ن ا املناورات  هذه  ٔن  يد  ٔ الت كام جيب 
سامه ال حما يف تعزز التالمح الوطين،  و املغربية، س إالساءة لصورة ا

 : ة وجممتع مدين، شعار اخلا .- الوطن -هللاسلطات وقوى ح    امل
 .والسالم

س   :السيد الرئ
  شكرا.

شار احمل لسيد املس لكمة  ا السطي ا  .رتم اليس 

ا السطي  شار السيد   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

اء واملرسلني ٔن امت ا ىل   .والصالة والسالم 
سان احملرتمان،   السيدان الرئ

شارون والنواب احملرتمون،   السيدات والسادة املس
 احلضور الكرمي، 

لس   ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 

شارن، يف ٕاطار هذه اجللسة املشرتكة.   املس
روس   ست تلميذا يتلقى ا ٔن بالد ل ر  ٔن نذ ويف هذا السياق، البد 
مة يف مسار تعزز دو احلق  ٔشواطا  سان، فقد قطعنا  يف جمال حقوق إال

ا داث هيئة    -حفظه هللا-دة الرشيدة جلال امل  والقانون، حتت الق ٕ بدءا 
ان    2004إالنصاف واملصاحلة سنة   واليت شلكت جتربة ملهمة لعدد من الب

هتاء بدستور     . 2011وا
ذات  ولية  ا املواثيق  لك  كف  ي  ا القضاء  ستقالل  املس  رفض 

ستورية ل  ي عززته الوثيقة ا  .2011الص وا
ات ت لف د،  ٕان  ٔ ىل  ٔورويب معروفة ومل تعد ختفى  صويت الربملان ا

ي ظلت بالد تعانيه.  صادي ا ق بزتاز السياسوي و ب  ل يف  وتد
ٔورويب  ا الربملان  نواب  لعدد من  املبدئية  ملواقف  ٔن ننوه  ومن هنا، البد 
ٔورويب   ات هذا التصويت، ورفضوا جعل الربملان ا لف ن انربوا لكشف  ا

ٔورو.    ٔداة يف يد بعض اجلهات مقابل الغاز والبرتول وا
ول   ارية مع ا صادية والت ق البد من اسمترار املغرب يف تنويع رشاكته 

وب ج الرشاكت  وتقوية  ليف،  س  ول رشيك  ٕالينا  تنظر  وب -اليت  ج
بزتاز واملساومة اليت ظلت بالد تتعرض لها من طرف  رة  لخروج من دا

ٔسفبعض ال   .رشاكء التقليديني مع اكمل ا
ٕاىل   ٔورويب  ا الربملان  وندعو  العريب،  الربملان  مبوقف  ننّوه  اخلتام،  ويف 
سان   الالت حقوق إال ه الخ ٔن ين ه، و هن ي  طق الوصاية ا يل عن م الت
ٓخرها   ٔن يقرتح احللول املناسبة ملعاجلهتا واليت اكن  ٔورويب، و ل الفضاء ا دا

طرفّني ٔكرث من ٕاقدام م ىل ٕاحراق القرٓن الكرمي واملس مبشاعر   سويديني 
ٕالضافة ٕاىل  ٔسف،  ا السويدية مع اكمل  السلطة  ٔنظار  ٔمام  مليار مسمل 
حتاد   دد من دول  ملهاجرن الّرسيني يف  سّمون  سانية ملن  املعام الالٕا

ٔورويب.    ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

س السيد    :الرئ
  شكرا.

لنائبة احملرتمة السيدة فاطمة التامين  لكمة   .ا

 :النائبة السيدة فاطمة التامين 
شارن،   السيدات والسادة النواب واملس

ا ميقراطي نعترب، وانطالقا من ثواب سار ا درالية ال ٔن سيادة  حنن يف ف  ،
ة،   ق ميقراطية احلق ٔي دو هو ٕاقرار ا ٔسايس لسيادة  ل ا .. املد ٔي دو
ىل  التضييق  دم  السيايس و عتقال  والقطع مع  سان  إال وٕاعامل حقوق 
ىل  يد  ٔ والت دعوتنا  ديد  لت اسبة  م فهذه  لتايل  و والتعبري،  الرٔي  حرية 

السياسيني   املعتقلني  اكفة  رساح  ٕاطالق  ني، مطلب  اف والص واملدّونني 
ل  ٔ ومن  ٔجواء  ا ة  تنق ل  ٔ من  املغربية  بلوماسية  ا يف  النظر  ادة  وٕا
ٔي تواطؤ  ٔي استفزاز و ٔي مؤامرة،  نا التصدي  ٔن هكذا ميك التصدي، 
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  .سهتدف الوطن، شكرا لمك

س   :السيد الرئ
  شكرا.

يب  لنائبة احملرتمة السيدة ن م لكمة   .ا

يب   النائبة السيدة   :ن م
ليمك.    السالم 

شارن،   السيدات والسادة النواب واملس
اقشة قرار تصويت الربملان   سامه يف م د،  شرتايك املو مس احلزب 

ىل ٕادانة املغرب ٔورويب   .ا
مستق  ٔوال- دو  سيادة،  ذات  دو  املغرب  ٔن  ىل  يد  ٔ التّ نود   :

ٔو  ن تلقّي  ٔن ند ة، ولكن يف بقراراهتا ال ميكن ٕاالّ  ارج ات  ٔية  امر من 
مع   اصة  و املمتزية  ولية  ا القاته  ىل  حريصا  املغرب  يبقى  الوقت  نفس 
ه سابقا صفة الوضع املمتزي يف الرشاكة املغربية  ي م ٔورويب، ا حتاد ا

ريدها راحب ٔوروبية، ولكن رشاكة  ديد؛ - ا القة تبعية واستعامر  س   راحب ول
،   :نيا ت يف بالد د لضامن احلقوق واحلر ٔ ظر دروسا من  حنن ال ن

لعفو عن معتقيل احلراك الشعيب   ٔوان ملناقشة قانون العفو العام،  ٓن ا ث  ح
ق اكمل  ل يعين حتق ٔ لريف وتطبيق توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة من 

اخ الثقة و ت، مبا فهيا حرية التعبري والرٔي، خللق م نفراج وتقوية  لحر
ل تقدم بالد وصيانة استقالل قرارها ورامة  ٔ لحمة الوطنية املواطنة من  ا

  .مواطناهتا ومواطنهيا 

س    :السيد الرئ
 .شكرا السيدة النائبة احملرتمة

رملان اململكة املغربية ي يصدره  ليمك نص البيان ا ٔتلو   :ٕاذا مسحمت 
رية الصادرة عن الرب  ٔ ر املواقف ا ، عقد  ىل ٕا ٔورويب اجتاه بالد ملان ا

لسيه يوم  ر   23الربملان املغريب مب اللها    2023ينا ل  لسة مشرتكة، تد
سبني. ري املن ات الربملانية والربملانيني  مو   رؤساء وممثلو خمتلف الفرق وا

ام هذه اجللسة نص البيان التايل ٔصدر الربملان املغريب يف خ   :وقد 

  الربملان   جمليس   عن   صادر   بيان 

دُ  لسيه  املغربية  اململكة  رملانُ   "يُنَّدِ   لها  تتعرض  اليت   املغرِضة  محل  مب
، ٔورويب  الربملان  تصويُت   تطوراِهتا  ٓخرُ   اكنت   واليت   بالد  بتارخي  توصيةٍ   ىل  ا

ر  19 لُ   ،2023  ينا عاٍض   ندهاٍش   وس ن  وام   اليت   التوصية  هذه  شديد
زت ْسوِب   ىل  ْ رشيعيتني  املؤسستني  بني  الثقة  َم ٔوروبية  املغربية  ال   وا
  عقود.   دةَ  ٕاجناُزها  استغرَق  اليت  إالجيابية لرتاكامِت  الصمميِ  يف وَمسْت 

َسُف  َ ٔورويب  الربملان  النصياعِ  املغريب  الربملانُ   وي   املعادية   اجلهات  لبعض  ا
ه  دا  وذا  عريقًا  رشاكً   سهتدُف   اليت   املضلِّ  محلهتم  يف  واستدرا

ة،مصدا ٔدوارَ   يضطلع  ق ت  احلقوقِ   حامية  يف   كربى  ب فاع  واحلر ٔمن   عن  وا   ا

ويل،  إالقلميي  والسمل امةً   استقرارٍ   ركزيةَ   ويُْعتَربُ   وا  ولتفامه  اجلوار  حلسن  ود
  والثقافات.  واحلضارات الشعوب بني

ٔمام   والقدرةُ   الرصانةُ   فهيا  تُْفَرتُض   مؤسسةٍ   من  اخلطري  حنراف  هذا  و
مت   ىل وِّ   رسيخِ   ىل  والعملُ   واملغالطات،  احلقائقِ   بني  يزيِ ا  وَصْونِ   املبادئ  ُمسُ

رشيعات،  احلقوق رتامٍ   يف  وال ول   لسيادةِ   مٍّ   ا  اململكة   رملانَ   فٕان  الرشكة،  ا
ته، جبميع املغربية    ييل:  ما يؤكد مكو
مبصاحل   .1 لمساِس  العدائية  احملاوالت  شدة  املغريب  الربملاُن  ُن  يد

حتاد  امل و املغرب  بني  القامئة  والعريقة  املمتزية  لعالقاِت  و وصورته،  غرب 
. كام يَعتَِربُ   ىل القِمي واملبادئ املشرتكة، واملصاحل املتباد ِة  ٔورويب، واملب ا
اتِه، وتطاوال   صاصاتِه وصالح وٍل الخ َري مق ٔورويب جتاوًزا  توصيَة الربملان ا

ىل سيادتِه وحرمةِ   واستقالليِة مؤسساته القضائية، معر عن رفِضه مرفوضا 
ام اكن مستوى  ٔي طرٍف اكن،  روس من  ٔو تَلَقِّي ا اِت الوصايِة  املطلق لَزنَ

ململكة. ربطه    العالقات اليت 
بة   .2 ٔطيافه السياسية، عن خ ته و يعرُب الربملاُن املغريب، لك مكو

ِري ال  ور  الل املناقشات يف ٔم ٕازاَء املوقف السليب، وا ي لَِعَبْتُه،  َبناء ا
، بعُض  ٔن مرشوع التوصية املعادية لبالد ش ٔورويب واملشاورات  الربملان ا

 ٍ ات السياسية املنمتية لب مو َسُف لت يع ا َ لمغرِب، وي رخييا  تُرب رشًاك 
 َ ال الص  لصدق وإال لها  القَة  اليت ال  ضِهيام املواقف واملامرسات  تق ِْن 

  روُح الرشاكة. 
ىل  .3 يد  ٔ الت ادة  ٕا ٕاىل  ة  ا يف  س  ل املغربية  اململكة  رملاَن  ٕان 

متُزي اململكة  ث  لهيا دوليا؛ ح عارف  سان كام يه م متسك اململكة حبقوق إال
ِة  ة ومصداق الم ويِة ساحَهتا إال ِة جممتعها املدين وح يف حميطها إالقلميي بدينام

ات، وكذا  مؤسساِهتا   ٔفراِد وامجلا ِ يف جمال حقوِق ا لياِهتا املستق الفا و
لك اَراِديٍة، يف  َا قُُدًما،  ، وُمِضّهيِ ولية ذاِت الص ملواثيق ا ل  الزتاِمها الفا
رسيخ وتعزز دو املؤسسات واحلق والقانون، يف ٕاطار التعددية احلزبية 

  والسياسية، وحريِة الرٔي والتعبري؛ 
ت وسبل   .4 ىل صيانة احلقوق واحلر ر الربملاُن املغريب حبرصه  يذ

ِة  ىل القوانني ومراق رشيعية والتصويت  لسلطة ال ، ومبامرسته  ممارسهتا اكم
يف  صاصه  خ التذكَري  ويعيُد  ة.  العموم السياسات  مي  وتق احلكومة  معل 

ٔساسية املنصوص   ت ا ن مهنا احلقوق واحلر اد رشيع يف م ر ال لهيا يف تصد
لسنة   اململكة  ظومِة حقوق 2011وفصول دستور  مقدمهتا حاميُة م ، ويف 

اِة الطابعِ الَكْوين لت  هنوُض هبا وإالسهاُم يف تطورها، مع مرا سان، وا إال
لتْجِزيء؛  دِم قابليِهتا    احلقوق، و

من   .5 العديد  يف  ٔساسيا  ال  فا يُعد  ٔنه  ب املغريب  الربملاُن  ر  يذ وٕاذ 
متتُع بصفِة العضوية فهيا، يؤكد امل  ولية، و نظامت الربملانية وإالقلميية واجلهوية وا

ىل دو  صاصاِهتا وجترٔت  ٔن جتاوزت اخ ٔي مؤسسٍة رشكٍة  سبق  ٔنه مل 
رتام  تَلَْزتِم  بل  لية،  ا ا شؤوهنا  لت يف  وتد ومؤسساهتا  سيادة  ذات 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

12 

ر 23( 1444 رجب 01  ) 2023 ينا

رسيخ الثقة املؤسساتية املشرت    كة. استقاللها و
لحوار والتواصل   .6 ٔنه اكن َدْوًما فضاًء  ىل  ُد الربملان املغريب  َُشّدِ

اتية  لقاءات العامَة واملوضو ضن العديد من املؤمترات وا ٔبعاد، ٕاْذ اح َعدد ا ُم
ٔطراف، دوليا وقار وٕاقلمييا، متحورْت حول القضا الراهنة من   عددِة ا م

ا عن  فاع  وا إالرهاب  ماكحفِة  يِل  وحقوق ق والهجرة  ميوقراطية  وا لسمل 
ساء   ال وال ة، وٕادماج الشباب يف التمنية، واملساواِة بني الر سان والب إال
بني   املشرتكة  الربملانية  والربامج  املشاريع  من  العديد  ٔن  ويَْعتَُرب  ريها،  و
رية  ٔ ا التوصيِة  ىل ضوِء   ٍ اليوم موضوع سؤاٍل ومساء املؤسستني، يه 

، يطرُح لربملان   دة حماور وقضا سيُق الربملاين يف  ٔصبح الت ٔورويب، كام  ا
لربملان  اسرتاتيجيا  رشًاك  ٔورويب  ا الربملان  زال  ال وهل  الثقة،  ٕاشاكليَة 

  املغريب؟ 
من مصمي   .7 قضا يه  َس  ِي َْس و استغالَل  املغريب  الربملاُن  َْرفُُض 

احل ب قضا  ل يف  القضاء اجلنايئ وتد صاص  العام، وصدرت يف  اخ ق 
ٔحاكٌم قضائية يف   ِٔهنا  ٔو مبامرسة  ُهتََم  ش شاط حصفي  ٔي  ري مرتبطة بتا ب

عتداء    حرية الرٔي والتعبري، وٕامنا تتعلق جبرامئ رش و َاِر يف ال ّجتِ يِل  من ق
دول  خمتلف  قوانُني  لهيا  تَُعاِقُب  اص،  ٔش ا هشاشة  واستغالل  يس  اجل

ُحْرَمة  العامل رتام  ا ىل رضورة  املغريب  الربملان  يؤكد  الصدد،  هذا  ويف    .
توفري رشوط   ىل  دوما،  حريصا،  اكن  ي  ا املغريب،  القضاء  واستقاللية 

ماِت احمل ؛ وُمقَّوِ   امكة العاد
ُسَس الثقة والتعاون بني الربملان .8 ٔورويب    لقد قوَض قراُر الربملاين ا

داد   ىل ام لرتاكامت إالجيابية اليت حتققت  ٔورويب، وَمس  املغريب والربملان ا
ديدة  ٓفاَق  ه مجيعا  رشُف ف س ُكنا  العمل املشرتك، يف وقت  عقوٍد من 
سيق  ة والت ا ل املزيد من الن ٔ دة يف العالقات بني املؤسستني من  ووا

ُة املشرتكة لشعوبنا؛  ه املصل   ملا ف
ٔورويب تنكرت مجليع  ويعترب   .9 ا الربملان  ٔن توصيَة  الربملان املغريب 

فضاًء   لتكوَن  حتديًدا  َْت  ِْش اليت  سيق،  والت لحوار  املؤسساتية  ليات  ا
املتبادل؛  رتام  و الرشاكة  ٕاطار  يف  والرصحي  الشامل  والنقاش  لحوار 

وَرضَ  مغَزاها،  ٔفقَدهتا  و ُمحتواها  من  فَْرغهتا  قد  كون  عرَض وبذ  بَْت 
واجلهود  ٔطراف،  ا عددة  وم الثنائية  لقاءات  ا وقرارات  مبضامِني  احلائطِ 

املغرب الربملانية املشرتكة  لجنة  ا هبا  قامت  اليت  ُؤوبة  ٔورويب، -ا ا حتاد 
ٔكتور   يف  ا  دا ٕا ذ  الربملاين 2010م البعَد  مللموس،  رسْت،  واليت   ،

ٔو  حتاد ا َسَسِة لرشاكة بني املغرب و رويب، ولعبْت دوًرا هاما يف تقويِة وَم
ٔورويب؛     العالقات بني الربملانني املغريب وا

يل   .10 الت ٕاىل  ٔوروبية  ا السياسية  القوى  املغريب  الربملان  يدعو 
سان املَُصانَِة يف املغرب   حلمكة والرزانة وَرفِْض اخللط املتعمد بني حقوق إال

والقوانني واملؤسسات ة   ستور  لمصداق َِقَدِة  املُْف اءات  د ة، و من 
ُج لها بعُض اجلهات واملنظامت املعروفة مبواقفها العدائية ضد املغرب،   َُرّوِ اليت 

ٔخرى.  ة   من 
لسيه، ابتداًء من اليوم:  ىل ما سبق، قرر الربملان املغريب مب ًسا  ٔس   وت

 ٔورويب وٕاخضا القاته مع الربملان ا ادَة النظر يف  ٍمي شامٍل  ٕا ِعها لتق
  الختاذ القرارات املناسبة واحلازمة؛ 

  لمواقف ضمنا  ٔورويب مبحرض هذه اجللسة م تَْبليَغ رئاسِة الربملان ا
ات الربملانية   مو الت اليت تقدم هبا رؤساء وممثلو الفرق وا واملدا

الل هذه اجللسة؛  سبني  ري املن   والربملانيون 
  ٔور ا الربملان  رئاسة  ذ  تبليغ  س اليت  لقرارات  ٔيضا،  ويب، 

  الحقا". 

ط   ر   23الر  .2023ينا
 .شكرا

  .رفعت اجللسة 

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

  : امللحق
وبة لرئاسة اجللسة.  الت املسلمة مك  املدا

س فريق التجمع )  1 ٔحرار مدا النائب السيد محمد غياث رئ   : الوطين ل

  ، حرضات السيدات والسادة 
الربملان احلزب   عقد  ٔول،  ا الفريق  لبية  ا غياب  لسة يف  ٔورويب،  ا

املشاركة يف معلية،   ٔعضائه  ادته وبعض  بق ي رفض  ٔورويب، ا ا الشعيب 
س  افة، ويف طياهتا دسا سان وحرية الص فاع عن حقوق  ا ظاهُرها 

ليا  ِج موقفا رس دات ومصاحل تقاطعت لُت ٔج   .و
ر   - شؤون  يف  ل  التد بعدم  مسحوا  يطالبون  لكن  لية،  ا ا ملاهنم 

قضائية،  الغري. حيتقرون مقررات  ىل  ٔوصياء  ٔنفسهم  ٔنفسهم، بل نصُبوا 
، وصادرة عن سلطة مستق حصهنا  العاد استوفت اكفة رشوط احملامكة 

ولية ستور املغريب والقوانني املنظمة لها وفق املعايري ا   .ا
احلر  - عن  ُمظلمة  صورٍة  َة  صنا تناسوا  ريدون  لكن  واحلقوق،  ت 

ري قاب   ىل قدم املساواة. فاحلقوق  لجميع  كفلُها القانون  حقوق الغري اليت 
  .لتجزيء

ٔم  سان؟  اكت حقوق  هت د يف مغرب اليوم مشلك ا هل فعال يو
ٔصاهبا الرضر؟    هو جمرد غطاء خيفي وراءه مصاحل البعض اليت 

هل مزجعا؟  املغرب  ٔصبح  ة  ر ا لهذه  السيايس    هل  ستقرار 
بزتاز؟ ىل  ول اليت اعتادت  ا مصدر قلق لبعض ا ٔصب عي  ج   و

قطبًا   املغرب  من  جعلت  بالد  شهدها  اليت  التمنوية  املسرية  ٔن  يد  ٔ
ال دوليا قوي احلضور.  ، وفا   حمور
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لُخنُوع - ٔو  لمساومة  كون َوَطنُنَا عرضة  ٔن  ل    .لن نق
مك - ا قرارا   ؟ ولن ختيف
ا  -   ولن نغري من مسار ومن مقارب
ون بعدا قضا - نعون ومؤم   .ٕاننا مق

امللتوية.   ٔساليب  ا كفوا عن هذه  ٔن  فرنجومك   ، فعال جشعا وٕاذا كنمت 
وال   الزتاماهتا،  حترتم  دو  املغرب  ٔن  دامئا،  دمت  و كام  دون،  ست ٓنذاك 

مك.  مك وال يف معل مؤسسا ل يف شؤو   تتد
مم...  شرتيو به ا ش  از وال برتول  ش    ماعند

زيد عن   ء لهذا الوطن، مصد ما  ىل ٕارادة ورؤية وحب ان نا نتوفر  لك
  .قر 12

عدوا عن املغرب وانظروا ما يقع حولمك ٔن ت   .ندعومك من هذا املنرب 
مك  لهيا ٕاخفاقا ة تعلقون    .ال جتعلوا من املغرب شام

الرمسي مك  ة خطا املغرب يف حتصني احلقوق   مفن  مبجهودات  يعرتف 
ة  ميقراطي، ومن  ٔصيل النظام ا كرس دو احلق والقانون وت ت و واحلر

ن.   قد وتد   ٔخرى ممارسات ت
لجنة املشرتكة   لقمت جلن صداقة مع دول ال جتمعمك معها رشاكة وعطلمت ا

  الربملانية مع املغرب.
فاع ٔعطيمت املنرب ملرزقة ال   دة، ومتتلكون اجلرٔة ل ٔمم املت تعرتف هبا ا

دثون؟  ٔي قانون تت   عن دو القانون. فعن 
ن راحت   ٔ ف رملانية  تعطلون مؤسسة  مك  الغاز لك لوبيات  ال  ا حمت  ف

سان؟  ت وحقوق إال ميقراطية واحلر   شعارات ا
حلقوق   دة  املت ٔمم  ا ثاق  م ة  التدف از  و القارس  الربد  عوض  هل 

  سان؟ االٕ 

ٔمحد توزي  )  2 ليس  مس  مدا النائب السيد  ٔصا واملعرصة مب فريقي ا
  الربملان: 

لس النواب  ٔصا واملعارصة مب مس فريقي ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ل التعبري عن موق  ٔ شارن، من   ا الرافض ملا صدر عن الربملانف وجملس املس

شؤوننا  يف  سافر  ل  وتد بالد  ىل  وممهنج  واحض  هتجم  من  ٔورويب  ا
ىل القضاء املغريب املستقل.  ٔثري  لت سة  لية، وحماو  ا   ا

جلنة   معهم  جتمعنا  ن  ا رشاكئنا  مع  الالزمة  ة  لرصا نتلكم  وسوف 
دة  ، ز اقشة مجيع القضا وبطريقة مسؤو رملانية يمت فهيا طرح وم مشرتكة 

 . ٔورو ميقراطية مع جملس  ل ا ٔ ٔن املغرب رشيك من    ىل 
ميقراطية   - ادئ ا ٔهنا تدافع عن م ىل نفسها  ف ميكن ملؤسسة تقول  فك

الل  هتاك سيادة دو رشكة من  لنفسها  سمح  ٔن  القانون،  وسيادة 
سلطاهتا الوطنية؟  شهري  ا القضايئ وال   ٕاهانة نظا

ف  - اء  د حنياز، يف ذات الوقت، يف ميكن  اع عن العدا و
؟  ا ٔنني الض ن وجتاهل  الد   ل

ٔن يفهم هذا    - ظامته ومؤسساته  ٔحزابه وم لشعب املغريب ب يف ميكن 
ذ  ٔن هذا امللف طواه املغرب م لام  سان،  سهتداف يف جمال حقوق إال

دث املعاهدات ٔ ىل  ٕالنصاف واملصاحلة واملصادقة  ولية   سنني، بدءا  ا
سان واستقالل القضاء؟    املَُؤِطَرة حلقوق إال

ري قانونية وحماكامت   مجل و ٔنظمة متارس اعتقاالت  ٔن بعض ا ني  يف 
ان ٕاىل   ٔح ون، وصلت يف بعض ا اف صورية يتعرض لها السياسيون والص
دام القضاء العسكري ضد املدنيني. ل مؤسساهتا، واست و و   مصادرة ا

ٔورويب وقراراته ضد ب لك    هذا السلوك ُزيل عن الربملان ا املزدوج 
ستقاللية.  ة و   املصداق

شتغل مؤسسة  حتاد ليك  ىل دو من دول  ٕان ب مل يعلن احلرب 
اقشة   (م الوقت  ٔورويب لك هذا  ا لنقاش   6الربملان  لسات  تعديالت و

ملغ ة قرار حتت الطلب ميلء  الطات، اكن وراءه يف العام وتقررن)، لصيا
ٔفقدته  ٔنه رشيك وصديق وموثوق، لكن راحئة الغاز  س ب كنا نعتقد  الكوال

  وعيه. 
ٔن املغرب  قي  ت"، معناها احلق مغراب نقول ذ ملن ال يعرف معىن "
زيد املغاربة ٕاال   سهتداف املمهنج ضد ب لن  اهد وىف، وٕان هذا  ٕاذا 

دة ومتاساك والتفافا حول م    قدساته ومؤسساته.و
الربملان  ه  ونية   ن ا والنظرة  والتعايل  بزتاز  طق  م ٔن  ٕاىل  ٔورويب  ا

ىل من هيمه   ٔن املغرب قد تغري، و ة، لن ينفع مع املغرب  ان إالفريق لب
ف مع هذا التغيري.  ٔن يتك ٔمر    ا

وتطور  والسياسية  صادية  ق القاته  تنويع  يف  ماض  املغرب  ٕان 
ن معنا  تتقامس  اليت  ان  الب مع لك  والرؤى، خصوصا رشاكته  املبادئ  فس 

ٕاطار راحب   إالفريقي يف  واملالية مع حميطنا  صادية  راحب، وحنن ندرك   –ق
ت جمدها   ستعامرية اليت ب زجع بعض القوى  ٔن هذه العالقة املمتزية  دا  ج

روات هذه القارة.  ىل استغالل وهنب    وقوهتا 
كون حم  ٔن  ٔورويب ال يعدو  عدمة ٕان ما قام به الربملان ا او فاش وم

اء يف  ىل مصاحل اململكة املغربية الرشيفة، وجندد رفضنا القاطع ملا  ر  ٔ ا
املغربية   الرشاكة  بتطور  ني  شب م سنظل  الوقت  ذات  ويف  القرار،  هذا 
قة  ان الصديقة والشق ربطنا مبختلف الب ٔوروبية وحبيوية العالقات اليت  ا

رتام سيادة املغرب وو   دته الرتابية. يف ٕاطار ا
إالسبان   يني  شرتا موقف  ٔحيي  ٔن  دون  املناسبة  هذه  تفوتين  وال 
ٔعرب  ي  س الوزراء إالسباين ا ن رفضوا دمع هذه املهز وكذ رئ ا
اين ضد املغرب،   العدواين وا عتداء  ىل هذا  ه  دم موافق النية عن 

ٔورويب إالسبا  ٔعضاء الربملان ا ىل  ن وشد حبرارة  ن من حزب الشعب ا
ه ضد املغرب.   قاطعوا هذا التصويت املو

ليس  ) 3 شرتايك مب مس الفريق  مدا النائب السيد عبد الرحمي شهيد 
  : الربملان 
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سان احملرتمان،    السيدان الرئ
ٔعضاء جمليس الربملان احملرتمون،    السيدات والسادة 

مس   لكمة  ٔتناول ا ٔن  لس النواب امسحوا يل  يني مب شرتا الفريقني 
س احملرتم، من  شارن هبذه املناسبة. وامسحوا يل، السيد الرئ وجملس املس

ٔورويب  الحتاد ا ه ٕاىل السادة النواب  ٔتو ٔن  لكمة    .الل هذه ا

ٔوروبيون احملرتمون،    السادة النواب ا
ٔصدرمتوه يوم   ي  ام القرار ا مك يف خ ٔ ث  ر اجلا  20ح ري، طلبمت ينا

الفريق   يف  فٕاننا  املغريب،  الربملان  ٕاىل  نه  مضام ٕابالغ  لس  ا س  رئ من 
ٔن رسالتمك قد وصلت.    شرتايك بغرفيت الربملان، نبلغمك 

ىل  ين  ليمك انطالقا مما جيمعنا من رشاكة تن ليه امسحوا لنا حبق الرد  و
ٔمن والسمل ىل ضامن ا ل واحلرص  دم التد  ٔ د   . العاملينيحسن اجلوار وم

ٔن اململكة املغربية قد اخنرطت ولك  رمك ب ٔن ننعش ذا ٔوال ب امسحوا لنا 
الل  من  ميقراطي،  ا ا  منوذ ٔهيل  وت جتويد  مسار  يف  ومسؤولية  ة  ا ق
ة  واحلقوق ستورية  وا واملؤسساتية  السياسية  ات  إالصال من  العديد 

الن عن هيئة إالن  رزها إال ٔ ق  العميقة واجلريئة، من  صاف واملصاحلة لتحق
  املصاحلة الوطنية. 

صدار دستور   ٕ ات  كرست هذه إالصال ٔرىس فعليا    2011و ي  ا
ظومة  ٔقر م ميوقراطي، و يار ا خ  ٔ د مركزات دو املؤسسات، ورس م
هنوض  ت وا من هيئات ومؤسسات دستورية معنية حبامية احلقوق واحلر

ث توج املغرب هذا املسار االٕ  ظومة هبا، ح الخنراط الفعيل يف م صال 
واليت   اخلاصة  إالجراءات  ىل  الطوعي  اح  نف و ولية،  ا سان  إال حقوق 
واص  م بوثرية  العمل  وفرق  اخلاصني  ن  املقرر من  العديد  رة  ز توجت 
سان   إال حلقوق  ة  السام املفوضية  ٕاىل  تقارر  اململكة  تقدمي  وكذا  لمغرب، 

ليات التظ ل مع  لية والتفا امئ مع  ل ا سان، والتفا ى جملس حقوق إال مل 
وري الشامل   .ستعراض ا

ٔن يرتك جملسمك املوقر لك هذه   ٔن نعرب لمك عن استغرابنا ب امسحوا لنا ب
رتمت احلديث   ٔممية اليت تناقش خمتلف احلاالت اليت ا ليات ا املسارات وا

ائية" ا طوارئ است دالها خبلق " فاع عن    عهنا، واس مظهرها حقويق ل
د لترصيف خمتلف  ٔ ىل  قهتا سياسية ال ختفى  حرية الرٔي والتعبري، وحق
ة  ٔو كدول مستق يف موا صادي  ل سيايس واق ٔزمات اليت حتارصمك كتك ا
دمة ملصاحل لوبيات  ٔو   . ٔورو رة يف رشق  ا د واحلرب ا وف ء  تداعيات و

امجة   لواك لصاحل خصوم  جتد مصلحهتا اليوم يف  املغرب وخوض حرب 
دته الرتابية    .و

موقع   يل عن  والت التواضع  ببعض  يل  الت مك  م نطلب  ٔن  ب لنا  امسحوا 
ٔن تعرتفوا  ٓخرن، و روس ل ٔنمت تقدمون ا ام به و ي حتبون الق ٔستاذ ا ا
مك  اص  توج  مك هو م ظوم ي ظهر يف م ٔن مظهر الرشوة ا مك  مع ذوا

مك، ال ودال فسا ظوم ل م د قميي ومؤسسايت عندمك جيب معاجلته من دا

كرب ٓخرن بتعال و رها ل   .البحث عن طرق لتصد
ستعالئية، فٕانه   لص من هذه الطبيعة  ليمك الت وٕاذا اكن من الصعب 

سانية اليت اكن    -ٔمام حصوة مضريمك هذه–سعد   رمك ببعض القضا إال ٔن نذ
ه ٔن حتظى    ممك: من املفروض 

ٔورو   ب دث  ما  ق حول  ح حتق بف قرارا  تصدروا  ٔن  دا  مف سيكون 
ء القاتل  ه الو ل ٕايطاليا واسبانيا توا ركمت دوال م د، لقد  وف الل فرتة 
ات ودور العجزة   شف ملس بار السن ميوتون  ركمت  تة،  نية مق ٔ ب ومصريها 

مك بدون   نب، وحتول بعض م ٔي ٕاحساس  واء  بدون  اء ٕاىل قراصنة ل ح
  .يف اجلو والبحر 

ة وبيعها  ٔسل مك ٕاليقاف تصنيع ا ٔن تصدروا قرارا حلكوما دا  سيكون مف
ٔوبئة   ة ا دة فقط وختصيص مزيانياهتا حملاربة الفقر وموا يف العامل لسنة وا
ل  رد يه اليت تق لهيا بدم  ة اليت تصوتون  ٔسل ة، هذه ا والتغريات املناخ
ساء والشيوخ يف لك بقاع العامل ويه اليت ختلق ماليني املهجرن  ٔطفال وال ا

ني    .والالج
عتذار عن   مك  ٔن تصدروا قرارات تطلب من حكوما دا  سيكون مف
ا، وعن   اصة يف قارة ٕافريق ستعامري اهلمجي يف لك بقاع العامل و ماضهيا 

ت  هتا اليت بفضلها اغت رواهتا واماك   .قارمك وما زالت تغتيناستزناف 
ما   لتصحيح  قرارات  تصدروا  ٔن  ب اجلرٔة  لمك  كون  ٔن  دا  مف سيكون 
لعديد من دول شامل  سان،  قامت به دولمك، حتت شعار احلرية وحقوق إال
مك ٕاىل  الل فرتة الربيع العريب، واليت حوهتا حكوما ٔوسط  ا والرشق ا افريق

ٔهل  ري مستقرة حتت رمحة احلرب ا ةدول    .ية وإالرهاب والطائف

ٔوروبيون احملرتمون،    السادة النواب ا
ري  مك هبذه الطريقة من التفكري والتعامل  ٔ رمك هبذا فلنقول لمك ب ني نذ
ٓخرن   روس ل ا ٕالعطاء ا الق ٔ ري مؤهلني  مك  ٔ ٔنفسمك، و سجمني مع  م

سان ميقراطية وحقوق إال   .عن ا

ٔوروبيون احملرت    مون، السادة النواب ا
الرشاكة   ٔمهية  ىل  نؤكد  النواب،  لس  مب يني  شرتا الفريقني  ٕاننا يف 
ىل رضورة اسمترار العمل املشرتك لتطورها من   ٔوروبية املغربية، وشدد  ا
حتاد   و املغرب  بني  املتباد  الثقة  القات  من  بناؤه  مت  ما  تعزز  ل  ٔ

ٔورويب.    ا
ىل املنا اح املغرب  ا انف مثي ىل الرشاكة وبقدر  ة  قشة املؤسساتية املب

ت وقضا   سان واحلر تلف القضا املرتبطة حبقوق إال رتام املتبادل  و
لية   ا ل يف شؤوننا ا ٔي تد ٔمن واجلرمية املنظمة وحماربة إالرهاب، رفض  ا
ياراته  اخ يف  ك  شك ال الل  من  وابزتازه  املغرب  اسهتداف  وحماوالت 

وا ميقراطية  مقدمهتا  ا ويف  ستورية  ا مؤسساته  واسهتداف  ة  حلقوق
  .استقاللية السلطة القضائية

  وشكرا.



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

15 

ر 23( 1444 رجب 01  ) 2023 ينا

ليس الربملان: )  4 مس الفريقني احلريني مب   مدا النائب السيد محمد والزن 
  سم هللا الرحامن الرحمي 

سان احملرتمان،   السيدان الرئ
مة    ،احملرتمنيالسيدات والسادة ممثيل جمليس 

ــرت لهــا  ليســ الربملــان ا مس الفــريقني احلــريني مب لتنا اليــوم  مــدا
يادة  ــ ــب ســ ــذار! تغتصــ ــابق انــ ــق ودون ســ ع مغلــ ــ ــوان " يف اجــ عنــ

  قطار".
ورويب حفســـب، بـــل يه  ــا الربملـــان  هتـ ســـت و ــوم ل ــالتنا اليـ رسـ
ــاقوس  ــي، ودق لنـــ ورويب احلـــ ــمري  ــة اىل الضـــ ـــ ــة روح مو ـــ رص

ـــ  ــر لي قعها اخلطـ ــ ــة الـــيت ســـقط يف مسـ ـ الق ــات  ه خلطـــورة املزنلقـ
  جزء من النخبة السياسية يف القارة الشاملية.

ــراج  خ ٕ ــة و ة رديئ ــام مرســح ٔم ــنفس  ــن ال ــاع ع ــف دف نا يف موق ــ لس
  ٔردء.

ة  ــا ــة اخل ــة املغربي ٔم ــامل بصــوت ا ــامع الع ــام مس ٔم ــوم  ــر الي ــط جنه فق
ــعية، ــمي والرشـ ــادئ القـ ـ ــىل م ـ ــزال  ـ ــت وال اشـ ــيت  ــمري  الـ ــىل الضـ فعـ

رة. ا ك" رسيع ٕالنعاش ا ٔن يقوم "بفالش  ٔورويب    ا
ــف،  ــذا مواقـ ــل هكـ هتدف مبثـ ــ ــب املسـ ــمك الـ ــادة ذلـ ــرب،  سـ املغـ
ٔور يف  ــ رض بــ ــة واحلــــق يف  ــن احلريــ ــاع عــ فــ ــاءه يف ا ٔبنــ ــارك  شــ
ــــمت  ــاهئم، وت ســ رملــــت  ــه، و ٔبنائــ ــاء  ت دمــ ــة، وســــك ــة النازيــ ــ موا

اهتم. ٔ لكت  ٔ   ٔبناؤمه، و
ــه  ــه ب ي وا ش املشــرتك هــو نفســه املغــرب ا ــه مغــرب القــمي والعــ ٕان
يشــ" ورفــض التنــازل عــن حقــه  املغفــور  محمــد اخلــامس حكومــة "ف

ت واملعتقدات. لفت ا ام اخ   يف حامية مواطنيه 
دمه يف بنــاء مــا دمرتــه  ــوا س ٔبنــاؤه  ي ســامه  ــه ا ــو املغــرب نفس ه

. ٔور   احلرب العاملية الثانية يف 
ٔمـــن هـــذه القـــارة مـــن و  ي اخنـــرط جبـــد يف حاميـــة  هـــو الـــب ا

لقارات. رة    إالرهاب، واجلرمية املنظمة العا

سان احملرتمان،   السيدان الرئ
لسيه ٔعضاء الربملان مب   ،السيات والسادة 

ٔورويب التقاليـــــد  هبـــــذه الـــــز الـــــيت ال تغتفـــــر خـــــرق الربملـــــان ا
لربملــــان املغــــريب وتنكــــر  ٔعــــراف، وواجــــب الزمــــا الــــيت جتمعــــه  وا
ٔهنــا  ورويب وهــو يتــومه  حتــاد  تلزمات الرشــاكة بــني املغــرب و ملســ

وازية.   رشاكة ال م
ٔو العنجهيــــة، وٕامنــــا  ســــت الوصــــاية  ــــة  ســــادة ل ق الرشــــاكة احلق

بزتاز واملسا ونية.رتام والندية بعيدا عن    ومة والنظرة ا
نة  ٓســـ ـــاه  ـــه معـــق البـــرئ، مـــن م ٕاننـــا نعـــرف غطـــاء البـــرئ ومـــا خيف
ــ  راحئــة الغــاز املفقــود واملوعــود؛ كــام حنفــظ عــن ضــهر قلــب ت ة  مضــم

ــل  ٔ ــل  ــا مــن الرفــوف لكــام  ــمت ٕاخرا ة الــيت ي اريوهات املرشــو الســ
ة والصيد البحري. ات الفال   جتديد اتفاق

ٔيضــ  يــف يــمت  فطــة كــام نــدرك  ة القــرارات حتــت  ا تــدبيج وصــنا
ــدت  ظامت فقـ ــ ــربات مـ افة" يف خمتـ ــ ــة الصـ ــان" و"حريـ سـ ــوق  "حقـ
ــار  ـ ــن اخ ــد مـ ــدها يف يـ ــعت يـ ٔن وضـ ــد  ــوعية بعـ ة وموضـ ــداق لك مصـ
ــىل  غتنــاء  لبيــع والرشــاء يف الــوطن و ستقصــاء  ة التــارخي و صــنا

ء. ن   حساب 

  حرضات السيدات والسادة،
ٔبـــدا يل  ـــل  بات الـــيت حققهتـــا لـــن نق ســـ راع والنكـــوص عـــن املك ا

ــا  ــمح ٕاطالق س ــن  ــام ل ســان، ك ــوق  يخ حق ــ رس ت و ــر ــالد يف احل ب
. ستقاللية القضاء وسيادة العدا بب   ملساس 

ــحح  ــنا ونصـ ــا نعـــرتف بنواقصـ ــا جيعلنـ ة مـ ا ــ ــرٔة والشـ ــن اجلـ ــا مـ ولنـ
مـــالءات وحرشـــ  ــاية و ــن الوصـ ــدا عـ ــاتنا بعيـ ــة مؤسسـ ــار لتقويـ  مسـ

طهنا لك الباطل. شبه احلق و ة ظاهرها ما  ٔنوف، ب   ا
ٔن حيــــرق كتــــاب هللا يف بــــ  ب الصــــدف  ــل يه مــــن  مث، هــ

  ٔورويب، يزتامن مع اجللسة املغلقة لربملانه؟
ورويب مــــن هــــذه اجلرميــــة النكــــراء الــــيت تغــــذي  ــــن الربملــــان  ٔ

ت؟ ىل احلقوق واحلر   الكراهية والتطرف وجتهز 
هت  ٔسطوا ن  ن؟ٔ ٔد ة حول حوار احلضارات وا   ا املرشو

ــــن  ــــن حقــــوق الصــــحراويني املغاربــــة احملتجــــزن يف تنــــدوف ا ٔ
سان؟ ٔدىن حقوق  م  شون يف ظروف مزرية ويف غياب    يع

ــزو  ــاالت معـ ـ ــىل  ـ ــاىك  ـ ي ي ورويب ا ــان  ــوت الربملـ ــن صـ ـ ٔ
ىل القضاء؟   الزالت معروضة 

ــؤولية واحلمكـــة و  ــد لـــن ومـــن موقـــف املسـ ــابق عهـ ــ كـــام سـ التبرصـ
تفزاز املضــــــاد، وال يف مصــــــيدة  ســــــ تفزاز و ســــــ ســــــقط يف خف 
ــر،  ــاون املمثــ لتعــ ــان  ٔورويب حمكومــ ــاد ا حتــ ــع  حن مــ ــ ــة، فــ القطيعــ
ل  ــدم التــد ــادل و ــرتام املتب ٔســاس  ــىل  ــزية  ــة ممت يخ رشاك ــ وبرتس

لية. ا   يف الشؤون ا
يادة متـــار  ، اكمـــ الســـ تق س حقهـــا املرشـــوع يف فـــاملغرب دو مســـ

خرطـــــة يف  فريقـــــي، وم هئـــــا ومعقهـــــا  ن تنويـــــع رشاكهتـــــا ومعـــــزتة 
ــوب  ــوب؛ ومــن مل حيــرتم هــذه املبــادئ فــال –مسلســل التعــاون ج ج

  رشاكة معه.
ــــالء وٕاىل  ٔ ــاتنا ا ر ٕاىل قضــ ــد ــة تقــ ــه بتحيــ ــ ٔتو ــام،  ــل اخلتــ ــ ق

ــا الن ــة هيئاهتـ ــوطين واكفـ ــها الـ ــة وجملسـ ــة واملواطنـ ــا الوطنيـ نـ ــة حصاف قابيـ
ىل موقفها املرشف.   واملهنية 

ــا يف  ــا وزمالئنـ التنـ ــرتام ٕاىل زم ـ ر و ــد ــارات التقـ ــه بعبـ ـ ٔتو ــام  كـ
صــــة، يف  ــــز رخ رفعــــوا عــــن املشــــاركة يف  ي  ٔورويب ا الربملــــان ا
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ــت  ــيت اكن ٔور ال ــة  ــن مسع ــى م ــا تبق ــاذ م ــىل ٕانق ــف جشــاع حــريص  موق
ميقراطية ولك القمي الكونية املشرتك  .دا ل  ة الن

ــىل  ــرتام موصــو ٕاىل الربملــان العــريب  ر و ذات التحيــة والتقــد
ٔورويب. لربملان ا ري املربرة  ن لهذه السقطة   موقفه التارخيي املد

ٔورويب،  ــان ا لربملـ ـــوط املهـــز  ــن ميســـك خ ــدا مـ ـ ــم ج ــا نفهـ ٔننـ و
ٔن را ٔن لعبـــتمك مكشـــوفة و لتيـــارات املهمينـــة اليـــوم يف فرســـا  حئـــة نقـــول 

لعـــب  ٔن زمـــن ا مك، و يـــارا ٔحضـــت تفـــوح بقـــوة مـــن مـــواقفمك واخ الغـــاز 
ــرب  ــد، مغـ ــوم والغـ ــرب اليـ ــار مغـ ظـ ــوال يف م ـ ــد مق ــني مل يعـ لـ ــىل ح ـ
ــىل  تقل يف قراراتــه و س رشاكتــه القامئــة واملقــ بعــني املغــرب املســ يقــ
ــىل  ـ ــة، و ــه الرتابيـــة والوطنيـ دتـ ــون مـــن و ــري املتلـ ـ ــف  ــزيان املوقـ مـ

دته االٕ  هناية زمن امحلاية والوصاية.ٔساس ر ة وٕاميانه الراخس    فريق
ليـــة قويـــة  ا ٔن جهبتنـــا ا ـــة بـــ ـــلك ٕاميـــان ووثوق امـــا، نؤكـــد  خ
ــددة الـــيت حققـــت  تظل كـــذ بفضـــل ثــورة املـــ والشـــعب املت وســ
ــية  و العرصــ ــز ا ــ ــت راك ــ ــرتاب وب ــدت الــ ــ ــبالد وو تقالل الــ ــ اســ

ــاز، ومض  ـ ٔو  ــد بـــدون نفـــط  منـــوي رائـ ــار  ت ملسـ لمغـــرب ودشـــ نـــت 
  ماكنة ٕاقلميية وقارة ودولية مرشفة وحمرتمة.

ىل حسن إالصغاء.  الم شكرا    وبه وجب 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

لعدا والتمنية )  5 ة النيابية  مو  : مدا ا
لعدا والتمنية يف هذه اجللسة   ة النيابية  مو مس ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رخيها   رب  نا  ٔم ي مزي  الوطنية املشرتكة لربملان، يف ٕاطار إالجامع الوطين ا
ي  ا املسار  ٔن  ب ا  م ٕاميا  لها،  تتعرض  اليت  امحلالت  ة  موا الطويل، يف 
عية، هو مسار   صادية واج خطته بالد يف جماالت خمتلفة، سياسية واق

ل  د، مسهتدف  منوي طموح ووا ك ممن  بناء دميوقراطي و شوش وإالر
طق امحلاية والتبعية.  ستعامر والهمينة، وم  يترصفون بعقلية 

بع العامل   االت،  ريها من ا ي يظهر يف السياسة كام يف  هذا املسار ا
تخبنا الوطين ٕاجنازا   ث حقق م ٔس العامل بقطر، ح افسات  ه يف م جزء م

هناية، وهو إ  س بوصو اىل نصف ا لقمي  رخييا، ل بري، ولكن  روي  جناز 
ان   الب لك  يف  املاليني  بعهتا  و قطر،  مالعب  ىل  العبوه  نرثها  اليت 
ن، وقمي  ٔرسة اجلامعة، وقمي ابتغاء رضا اخلالق ورضا الوا والقارات، قمي ا
مل  الل رفع  ٔمة من  نتصار لقضا ا ، و د، رمزا وصو لتوح الصدح 

مرٔى ىل  هذا  لك  املسؤولني   فلسطني،  اصة  و امجليع،  من  ومسمع 
ت املنتخب الوطين،  ار ن حرضوا يف بعض م ، ا ٔورو السياسيني من 
ليه وسمل حرية   ة شمت الرسول صىل هللا  ٔن اعترب بوقا ومهنم من سبق  

 تعبري. 
ه بثوابته وهويته،   ي عكس متزي وتفرد املغرب وش ٕان هذا املشهد ا

ٔن  السياسة  يف  جتاوزا  مقدر  شلك  ٔنه   ، بالد جتاه  فعل  رد  كون  

شهبنا. ول اليت  ريها، رمسها لنا ول ٔورو و اولت   لخطوط امحلراء اليت 
طلق   م من  والتمنية  لعدا  النيابية  ة  مو ا يف  لنؤكد  اسبة،  م ويه 
دة  فاع عن سيادة وو ات حزبنا الراخسة ومرجعيته الوطنية الثابتة يف ا ا ق

لك   وهوية اجلازم  ورفضنا  ٔورويب  ا الربملان  لقرار  القوية  ا  ٕادان وطننا، 
ٔو ذريعة اكنت ويف  ٔي عنوان  ٔ اكن مصدرها وحتت  ة،  إالمالءات اخلارج

  ٔي موضوع اكن. 
يب  ٔج ل  ٔي تد ىل رفض احلزب املبديئ واملطلق  وهو موقف مؤسس 

املغر  الشعب  ٔن  ب العميق  لية، وٕاميانه  ا ا ادة يف قضا  بق يب وقواه احلية 
زتاز املتني  ال امل حفظه هللا ويف ٕاطار الثوابت الوطنية اجلامعة و
ة لك  لك املؤامرات وموا ىل التصدي  ة واحلضارية قادر  ا إالسالم هبوي

الالت.  خ ت ومعاجلة لك  د   الت
ه  روس وتوج عطاء ا ٕ ٔورويب مسح لنفسه  ون الربملان ا وستغرب 
لوصاية يف حق دو مستق وشعب عريق، رمس  إالمالءات مبنطق حمكوم 
ت  واحلر احلقوق  ورسيخ  املستق  الوطنية  دولته  بناء  يف  بنفسه  مساره 

ستورية بفضل نضال قواه احلية وشعبه احلر ومازال.    ا
يف  ار  ل  تد لك  ن  واملد الرافض  موقفه  عن  حزبنا  تعبري  وٕان 

لية لب ا  هو موقف من موقع حزب وطين مسؤول ومستقل،  الشؤون ا
ٕاىل  ه  التن يرتدد يف  ستعامرية، ال  الوصاية  بقوة هذه  رفض  بقدر ما  ٕاذ 
الوطنية  السيادة  ٕاطار  يف  مبعاجلهتا،  واملطالبة  املوجودة  الالت  خ

ستورية.    واملؤسسات ا
ىل صيانة استقاللية قرار  ٔن عزم بالد  ة  مو ه وحتصني  ونؤكد يف ا

ىل مواص  ري  دته الوطنية والرتابية، ال يعاد ٕاال حرصه الك سيادته وو
ستورية ومعاجلة لك إالشاكالت املرتبطة هبا واليت   ت ا ٕاقرار احلقوق واحلر
ل  ٔي تد ة  ا عوة ٕاىل معاجلهتا، دومنا  رهتا وا ٔبناءه الربرة من ٕا ال يتواىن 

ة.  ارج ٔو وصاية  يب    ٔج
ال ست وليدة  ٕان  ٔورويب، مبختلف مؤسساته، ل الحتاد ا قة املغرب 

الندية  العالقة يف ٕاطار  املغرب دامئا هذه  ر  ٔو زمن قريب، ولقد د دث 
ٔن يمت التعامل  و العريقة،  ستقاللية والسيادة الوطنية، رافضا وهو ا و

ٔي اكن، ومل ي  ة  لف ديقة  كون  ٔن  ٔو  د،  ٔ بع  ٔو  ل ولن  معه مكلحق  ق
دته  ل يف سيادته وو ٔو التد ٔي ظرف الوصاية  ٔي وقت وحتت  ل يف  يق
ا  لية اليت تبقى موضو ا لكه ا ل يف شؤونه ومش ٔو التد الوطنية والرتابية 
ٔي طرف  دمه مبختلف مؤسساهتم وقوامه وممثلهيم وال حيق  هيم املغاربة و

ل فهيا. لتد سمح لنفسه  ٔن  يب   ٔج
الصدد، هذا  تعرفه   ويف  ي  ا اخلطري  حنراف  ٕاىل  ة  مو ا يف  ه  ن

ي حتول  ٔورويب ا ىل رٔسها الربملان ا حتاد و ٔسف بعض مؤسسات  ل
ق مصاحلها اخلاصة،   حتاد يف مساعهيا لتحق سخرها بعض دول  صة  ٕاىل م
د من تطوره  ل ب  ىل  فشلت يف فرض سياساهتا وتصوراهتا  ٔن  بعد 

زتاز هبويته وثوابته التمنوي ومن انف  ىل حميطه ومن تنويع رشاكته، يف ا ه  ا
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ول تتخفى وسخر من وراء الستار   ٔصبحت هذه ا دته، و وسيادته وو
ىل  لواك  والضغط  بزتاز  ملامرسة  ٔورويب  ا الربملان  مفضوح  وشلك 
ي يغيهبا وستدعهيا بطريقة  ت ا فاع عن احلقوق واحلر   املغرب، املغلف 

ٔحوال والظروف. لية حسب ا ياف   ما
ريبة  ث  ٔو من ح ليه،  اته والقامئني  لف ث  ٕان هذا القرار سواء من ح
ٔهدافه، ميثل احنرافا جس   ه و ث مرام ٔو من ح ليه،  ٔو املصوتني  دامعيه 
ٔورويب،  ا الحتاد  املغرب  اليت مجعت  د الرشاكة وحسن اجلوار  قوا ىل 

رامك طي ىل مستوى العالقات بني لك من الربملان املغريب    ورضبة ملا  عقود 
ر  رتام والتقد ىل  ين  ٔورويب من فضاءات حوار وتواصل م والربملان ا

لام جسده هذا القرار.  ٔو الوصاية م س إالساءة   واملصاحل املشرتكة، ول
يف مسح و ة النيابية  مو ٔيضا يف ا ستغرب  ٔن  سعنا يف اخلتام ٕاال  ال 

احلكومة  ال ىل  القرار  هذا  ا  ٕال سته  رئ بدعوة  لنفسه  ٔورويب  ا ربملان 
كشف بقا عقلية استعامرية   ٔن ترصفه هذا  هبه ٕاىل  والربملان املغربيان، ون
هتاك السيادة الوطنية ملؤسسات دو رشكة، وهو  سمح لنفسها  مدانة 

حترتم   ٔن  فهيا  املفروض  مؤسسة  من  ساغ  مس ري  و مرفوض  سيادة ٔمر 
ٔورويب بنطاق سيادته  ل الربملان ا كشف  ٔمم والشعوب، كام  واستقالل ا
دود دول  هتي عند  ٔ وي ي يبد ال تد اجلغرايف ا رشيعية والرقابية ومب ال

ٔورويب.    حتاد ا
ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

مس احلزب )  6 يب  د: مدا النائبة السيدة ن م   شرتايك املو
س   يوم امخل ورويب  الربملان  ر    19صوت  قرار "ٕادانة 2023ينا ىل 

يف  املتخصص  لكزي"  شيل  "م البلجييك  ق  التحق قايض  به  تقّدم  املغرب" 
  . 2022اجلرامئ املالية يف يوليوز 

رتام حرية   ىل "ا افة يف املغرب وحيث  راجع حرية الص ىل  قرار يؤكد 
وحرية  مع  التعبري  املسجونني"  ني  لصحف اد  حمامكة  و"ضامن  الم" 

العتداء   ني وٕالصاق هتم هبم تتعلق  اف عوة ٕاىل ٕاهناء ظاهرة مضايقة الص ا
يس.    والتحرش اجل

رملانيني   ٕارشاء  حماوالت  يف  بتورطها  ستخباراتية  زة  ٔ ا هتم  قرار 
ا (قضا  عددة  م قضا  املغرب يف  لصاحل  لعمل  ة ٔوروبيني  اتفاق  + لهجرة 

العدل  ر  به وز ل وتقدم  ق ما  الصحراء..)، حسب  البحري وملف  الصيد 
يده. ٔ ٓن ت ي مل يمت حلّد ا   البلجييك وا

ات   1 ٔوامر من  ن تلقى  ٔن تد   ـ املغرب كدو مستق بقراراهتا ال ميكن ٕاالّ 

ىل مسعته   الوقت املغرب يبقى حريص  ة، ولكن يف نفس  ة ارج اخلارج
ٔورويب ( حتاد ا اصة مع  ولية املمتزية و القاته ا ىل  ٔزيد من    28و دو و

ظمة يف    100 ه سابقا صفة "الوضع املمتّزي"   7حزب م ي م ات..) ا مجمو
بري ف   ق تقدم  ي اكن مرشوطا بـ " حتق ٔوروبية وا يف الرشاكة املغربية ـ ا

ت الفرد سان واحلر ٔساسية اليت تتعلق حبرية التعبري خيص حقوق  ية وا
ميقراطية وسيادة القانون".    ودمع ا

ثيات قرار إالدانة:    ما يه دوافع وح
ٔزمة العوملة ت الثالث: الرصاع اجليواسرتاتيجي والطايق و د   بعالقة مع الت

ل    1  ا بعد تد ٔورويب يف ٕافريق حتاد ا راجع مصاحل دول    CHINEـ 
  .USAوبعدها 

ٔكرث  ٔصبح وضعه  ا  ىل ٕافريق ه  ا ٔشواطا هامة يف انف ي قطع  املغرب ا
" كتابع  س  ول رشيك  حمطة Vassalمتّزيا،  دور  ليلعب  قابال  يعد  ومل   "

اك و  ال ورش ا، ولكن فا فريق ٕ ٓخر  رفضه القوى نطالق ملصاحل ا هذا ما 
ىل رٔسها فرسا.    ستعامرية و

د  2 وف احئة " ٔورويب مع  حتاد ا ٔوضاع دول  ٔزم  " ومع احلرب 19- ـ ت
ٔورانية ـ الروسية اليت جعلته بني مطرقة وسندان العمالقني:   من    USAا

ٔزمة  داد  اح ٕاىل  ٔدى  ي  ا اليشء  نية،  ة  من  والصني  وروسيا  ة 
ساع الفوارق...  الطاقة والك  صادي والتضخم وا ق تبحث عن   UEساد 

لول   .خمارج و
ٔزمة، قضية مرتبطة    3 ار "قطر ـ غيت" يف ظّل هذه الظروف املت ـ انف

ىل الربملان  كون لها تداعيات خطرية  ٔن  ة فساد ورشوة (واليت ميكن  بفضي
ٔن هنايته وشيكة ي يقول امجليع  ته يف الوقت ا ٔورويب ومصداق ) بعدما مت ا

ٔورويب (ٕايفا اكييل والربملاين السابق   ئبة الربملان ا ق اعتقال  ر التحق ىل ٕا
ني العاصفة، يف هذا   زري)، وربّام بتوريط املغرب وجع يف  ٔنطوين  بيري 

ىل  ات، حماو احلّد من تبعات "قطر ـ غيت"    . UEالوقت 
د لضامن احلقوق و  ٔ ظر دروسا من  ٓن  حنن ال ن ث  ت ببالد ح احلر

احلزب   به  تقدم  ي  ا العام"  العفو  "قانون  مرشوع  مقرتح  ملناقشة  ٔوان  ا
د بتارخي  ر  17شرتايك املو ستور  71يف ٕاطار الفصل  2022فربا من ا

توصيات   نطبق  ٔن  و لريف  الشعيب  احلراك  معتقيل  عن  ، IERلعفو 
ت مبا فهيا ح اخ الستكامل مسار ضامن اكمل احلر رية التعبري والرٔي خللق م

ل تقّدم بالد وصيانة  ٔ لحمة الوطنية املواطنة من  نفراج وتقوية ا الثقة و
  استقالل قرارها ورامة مواطناهتا ومواطنهيا. 


