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  والس�بعني امسةاخل اجللسةحمرض 

  ).2017 ینا�ر 19( 1438 ربیع ا�ٓخر 20 �سامخل : التارخي

  .عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لساملس�شار الس�ید : الرئاسة
بتداء من السا�ة السادسة وا�ق�قة اسا�ة وس�بع وثالثون دق�قة،  :التوق�ت

  .الثالثة مساء
 یوافق 01.17رشوع قانون رمق م ىل ا�راسة والتصویت � :�دول أ�عامل

يف ) �لتوغو(حتاد إالفریقي املوقع بلويم المبوج�ه �ىل القانون الت�ٔس�يس ل
، كام مت تعدی� �لربوتو�ول امللحق به، املعمتد ب�ٔد�س ٔ��� 2000یولیو  11

، 2003یولیو  11يف ) املوزم�یق(ومبابوتو  2003فربا�ر  3يف ) ٕاثیوبیا(
 .س�شار�ن من جملس النوابواحملال �ىل جملس امل 

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

  :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لس
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون خيصص ا�لس هذه اجل 
حتاد إالفریقي املوقع مبوج�ه �ىل القانون الت�ٔس�يس لال یوافق 01.17رمق 

، كام مت تعدی� �لربوتو�ول امللحق به، 2000یولیو  11يف ) �لتوغو(بلويم 
يف ) املوزم�یق(، ومبابوتو 2003فربا�ر  3يف ) ٕاثیوبیا(املعمتد ب�ٔد�س ٔ��� 

  .، واحملال �ىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب2003 یولیو 11
  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لحكومة احملرتمة لتقدمي مرشوع القانون

  .ٔ�عطي اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون
ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 

  .وع القانوناملغربیة احملت� لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول مرش 
الوقت احلكومة، مت إال�الن  وجتي يف ؟ٔ�ش غند�ر ،ما اكیناش احلكومة

  .مبق�ىض بالغ رمسي ٔ�ن اجللسة س�ت��دئ يف متام السا�ة السادسة
  املرشوع؟ ان� ا�يل غتقدمو اتفضل الس�ید الوز�ر، 

امللكف �لشؤون  ،الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة ،الس�ید محمد الوفا
  :حلاكمةالعامة وا
 ميكن الس�ید وز�ر اخلارج�ة �اي يف ،الس�ید الرئ�س ،مسحيتإاىل 

الردود ید�ر التد�ل د�لو، من بعد تد�الت رؤساء  الطریق، ميكن يف
  .الفرق

  :الس�ید الرئ�س
واحلا� هذه، ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع طیب، 

  .قر�ر ا�لجنة حول مرشوع القانونالوطين واملناطق املغربیة احملت� لتقدمي ت
   .وزع ..الس�ید املقرر

  .ٔ�ذ�ر ب�ٔن هذه اجللسة یمت نقل وقائعها من �الل التلفزیون العمويم
وذ� طبقا �لتوزیع الزمين املتفق �لیه يف اج�ع  ،نف�ح �ب املناقشة

هذا �ج�ع  .2017ینا�ر  18ندوة الرؤساء املنعقد مساء ٔ�مس أ�ربعاء 
ف�ه االتفاق بني مجیع السادة رؤساء الفرق وا�مو�ات  ا�ي جرى

مشكور�ن �ىل اع�د نوع من التوزیع امل�ساوي واملتاك� �لغالف الزمين 
ا�صص لهذه اجللسة �ىل الفرق وا�مو�ات، ؤ�شكر السادة رؤساء الفرق 

  .الكربى �دد�
 �دود ؤ�بدٔ� ب�ٔول م�د�ل عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف

  .دقائق، تفضل الس�ید الرئ�س 6

  :عبد السالم ا�لبار الس�یداملس�شار 
والصالة والسالم �ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،
  أ�خوات املس�شارات احملرتمني،

  رتمني،إالخوة املس�شار�ن احمل
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �لمناقشة 

املوافق مبوج�ه �ىل القانون  01.17واملصادقة �ىل مرشوع قانون رمق 
الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي، وا�ي ی�ٔيت تفعیال �لقرار التارخيي والش�اع 

، املعلن حتاد إالفریقيجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا �لعودة ٕاىل �
عنه يف الرسا� السام�ة املو�ة ٕاىل القمة السابعة والعرش�ن لالحتاد املنعقدة 

  .2016یولیو  18يف العامصة الرواندیة �یغايل بتارخي 
يف الفریق �س�تقاليل، ال ميكن ٕاال ٔ�ن �مثن �الیا هذا القرار  ،ٕاننا

ملكة، ؤ�ن نتفا�ل معها ٕاجيابیا الس�یادي النابع من ٕارادة لك القوى احلیة �مل
مع هذا املرشوع الس�تكامل مسطرة املصادقة �ىل االتفاق�ة املعروضة �ىل 
ٔ�نظار جملس�نا املوقر، مبا یق�ضیه ذ� من حرص �ىل حامیة املصاحل الوطنیة 
وإالسرتاتیجیة �لمغرب وا�فاع عن و�دته الرتابیة، ولنا الثقة الاكم� يف 

  .دفة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یدهالس�یاسة الرش�یدة والها

  الس�ید الرئ�س
  السادة الوزراء،
  ٕاخواين ٔ�خوايت،

ٕان أ�س�باب والس�یاقات املربرة لقرار ��س�اب ا�ي ٔ��لن عنه 
�ال� املغفور � احلسن الثاين طیب هللا �راه، يف خطابه املو�ه لقمة 

 اكنت مرشو�ة ومربرة قد ، واليت1984نونیو  12م�ظمة إالفریق�ة بتارخي 
ٔ�حضت الیوم �ري م�اس�بة بفعل التغیريات والتحوالت امل�سار�ة اليت 
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  .�شهدها ٕافریق�ا وأ�خطار احملدقة هبا
فقد جرت م�اه كثرية حتت جسور ٕافریق�ا، ويف �يق دول العامل، ومل 
یعد هناك ما یربر س�یاسة املقعد الفارغ، وال ميكن لنا ب�ٔي �ال من أ�حوال 

ن نبقى بعید�ن لك البعد عن هذه املؤسسة إالقلميیة احلاضنة مؤسساتیا، �ٔ 
�شهد التارخي التضحیات وبعید�ن كذ� عن رشاكئنا يف القارة إالفریق�ة اليت 

  .اجلسام اليت قدمهتا اململكة من ٔ��ل دمع اس�تقالل ٔ�قطارها وحترر شعوهبا
وإالج�عیة �ز�هيا  وال زالت ید املغرب ممدودة ��مع واملسا�دة إال�سانیة

  .احلضور املك�ف جلال� امل� يف �ل عوامصها واندما�ه يف جممتعاهتا
كام ال ميكن ��ول املشلكة لالحتاد إالفریقي ٔ�ن تبقى بعیدة عن اس��ر 
املوقع �سرتاتیجي �لمغرب �ىل املس�توى العريب وإالساليم وأ�وريب، 

التمنیة وإالصالح الس�یايس  وعن �س�تفادة من التجربة �س�ت��ائیة يف
ومعاجلة خمتلف القضا� واملعضالت املعارصة  ،و�ق�صادي و�ج�عي

  .والهجرة اكٕالرهاب
  الس�ید الرئ�س،
  احلضور الكرمي،

ٕان العامل �شهد ٔ�ن ٕافریق�ا الیوم، تو�د يف صلب اه�م الس�یاسة 
يف جمال  اخلارج�ة �لمغرب ومع� ا�ويل، فقد قطعنا ٔ�شواطا �برية ورائدة
راحب من  -ٕاقامة منوذج �لتعاون مع ا�ول إالفریق�ة یت�ٔسس �ىل املقاربة راحب
  .�الل بناء �القات ثنائیة وجامعیة مع العدید من أ�قطار إالفریق�ة

و�كفي �س�تدالل يف هذا الس�یاق ب�ٔن املغرب یعترب ٔ�ول ب� مس�مثر 
والرائدة والرؤیة يف عرشات أ�قطار إالفریق�ة، بفعل الس�یاسة احلكمية 

إالسرتاتیجیة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، وبفضل الرشااكت 
  .املغربیة إالفریق�ة اليت یصل مداها ٕاىل ٔ�كرث من ٔ�ربعني دو�

قد �اب عن  املغرب رمغ �ون".. :وكام قال �ال� امل� نرصه هللا
  .ا�هت�ى �م �اللته" م�ظمة الو�دة إالفریق�ة، فٕانه مل یفارق ٔ�بدا ٕافریق�ا

يف الفریق �س�تقاليل، نعرب عن ثق�نا يف حمكة �حتاد إالفریقي  ،ٕاننا
ورسالتنا  ،تصحیح ٔ�خطاء املايضوقدرته �ىل ٕا�ادة أ�مور ٕاىل نصاهبا، و 

الیوم مو�ة ٕاىل ا�ول إالفریق�ة وٕاىل ٔ�حرار ٕافریق�ا من لك �دب وصوب، 
ب�ٔن هيبوا م�ترص�ن �لقرار الس�یادي �لمملكة املغربیة، لنربهن مجیعا �ىل 
صدق ان�ئنا لوطننا إالفریقي، و�ىل تضام�نا وتعاوننا من ٔ��ل ٕافریق�ا زاهرة، 

  . وقمي السالم والتضامن والتمنیةٕافریق�ا �رفل مبعامل
فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة  ،ٔ��ل ذ� لكه و�ريه كثري

س�یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون، معلنا تعب��ه الاكم� وراء �ال� 
امل� ملوا�ة مجیع الت�د�ت املرتبطة �لو�دة الرتابیة ومبصاحل اململكة وطنیا 

مؤكد�ن ٔ�ن قرار املصادقة هو ٕالمياننا ب�ٔن بالد� س�تكسب  وٕاقلميیا ودولیا،
موقعا وم�ربا �دیدا ��فاع عن الو�دة الوطنیة والرتابیة لبالد�، ويه ٔ�یضا 
ٕاضافة نوعیة وقویة وفا�� لٕالحتاد إالفریقي بل �لقارة إالفریق�ة يف حماربة 

  .الفقر والهشاشة ودمع التمنیة الشام� يف مجیع ا�االت

هللا �ال� امل� احلايم لهذا الوطن والضامن لو�دته الرتابیة، ٕان حفظ 
  .ٔ�رید ٕاال إالصالح ما ٔ�س�تطعت وما توف�قي ٕاال �� �لیه ٔ�تولك وٕالیه املصري

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�س الس�ید
 أ�صا� فریق عن املوايل �لمتد�ل اللكمة احملرتم، الرئ�س الس�ید شكرا
 .الرئ�س الس�ید تفضل واملعارصة،

  :املس�شار ا�كتور محمد الش�یخ بید هللا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  س�یدي الرئ�س احملرتم،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  الس�یدة الوز�رة احملرتمة،

  زماليئ وزم�اليت أ�عزاء،
  ٔ�هيا احلضور الكرمي،

الیوم، �مس فریق  ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ��رب لمك عن ا�زتازي �لتد�ل
أ�صا� واملعارصة، يف هذا احلدث التارخيي املمتزي وهذا الوقت ا�ي 
اس�توقف�ا ف�ه الزمن ل�س�رشف �ٓفاق املس�تق�ل يف م�ظمة �ادر�ها طو�ا، 

ويه كذ� عودة �رخيیة،  ،واكنت مغادرة �رخيیة، وا�ٓن س�نعود ٕا�هيا طو�ا
ادئة، مسؤو�، ٔ�رشف �لهيا ه ،م��ٔنیة ،ولكن عودة مدروسة هبندسة قویة

صاحب اجلال�، امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، ب�ٔبعاد م�عددة 
وخمتلفة، وب�ٔدوات ٕاجرائیة ذ�یة، انطلقت م�ذ ا�ٓن بضعة س�نوات ب�ٔبعادها 
�ق�صادیة، ولن ٔ�عود ٕا�هيا، ؤ�بعادها الروح�ة، ولن ٔ�عود ٕا�هيا، ؤ�بعادها 

ها العلمیة والتعلميیة والثقاف�ة و�ج�عیة، أ�م�یة ولن ٔ�عود ٕا�هيا، ؤ�بعاد
  .وتعرفوهنا، ؤ�بعادها التواصلیة حىت �ملواصالت

ٔ�رید فقط هنا ٔ�ن ٔ�ف�ح قوس �م، وهو ٔ�ن يف ٔ��م ٕایبوال يف ٕافریق�ا مجیع 
وف�حت ٔ�بواب  ،�بعت معلها) la RAM(رشاكت الطريان توقفت ٕاال 

  .لیة ٕاسرتاتیجیة جيب ٔ�ال ن�ساها�دیدة ٕالفریق�ا حول العامل، وهذه طبعا مع 
مت بناؤها طبعا �ىل �ربة  ،هذه إالسرتاتیجیة احملبوكة ا��یة، الهادئة

خصبة، �ربة �رخيیة واق�صادیة ام�دت �ىل �دة قرون، مهنا ما هو 
  .اق�صادي، ما هو دیين، ما هو ثقايف

ام�داد� إالساليم املاليك أ�شعري يف مجیع ا�ول إالفریق�ة مر من 
هنا، �رخي ما ق�ل إالسالم كذ� اكنت �القات ممتزية، ؤ��ريا �القات يف 
أ��م الصعبة، فقد اس�تضافت ٕافریق�ا ما وراء الصحراء العائ� امللك�ة 
الرشیفة يف مدغشقر، املرحوم محمد اخلامس طیب هللا �راه و�ائلته يف ٔ��م 

ا وسا�د� ووا�بنا �اكلبت �لینا أ�طامع التوسعیة و�س�تعامریة، وقد �ٓوین
اكن هنا، ل�س فقط يف " ماندیال"كذ� مجیع املنظامت التحرریة إالفریق�ة، 

اكن هنا، و�لتايل يف " دوس سانتوس"الر�ط بل كذ� يف شامل اململكة، 
الوقت ا�ي اكنت ف�ه املنظمة إالفریق�ة يف مر�� صعبة، ما ت�ساوش �ىل 
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�سمى ��ميقراطیة، �ولونیل ق�ل ٔ�ن اكن يف مر�� صعبة، اكنت ٔ�نظمة ما 
وسار�ا� ق�ل �رن� ؤ�صبح حم�، واكنت  ،�ولونیال، ؤ�صبح حم�

" را�سريااك"، خطا�ت "�ر�كو ماتیو"اخلطا�ت ؤ�تذ�رها ج�دا، خطا�ت 
 ،)et la révolution continue(ملهتبة وت�هت�ي و�س�متر الثورة،.. د�ل

  .فریق�ةيف الواقع �س�متر �ٓفات و�ٓهات الشعوب االٕ 
يف هذه املر�� ��ات يه اليت �ادر� فهيا م�ظمة الو�دة إالفریق�ة، 

، و�لتايل )فرا�كو(وكنا حماطني ب�ٔنظمة عسكریة حىت يف شامل اململكة 
  .جيب ٔ�ال ن�ىس ٔ�ن املغادرة اكنت �رخيیة، واكنت �مة واكنت ٕاسرتاتیجیة

ٕافریق�ا تغريت، ا�ٓن س�نعود، س�نعود ٔ�ننا لك يشء تغري، أ�نظمة يف 
الرؤیة تغريت، الوعي إالفریقي تغري، أ�ج�ال تغريت، ونق�سم مع هذه 
الشعوب نفس ا�ٓمال، أ�مل يف أ�من، أ�مل يف �س�تقرار، أ�مل يف 
التمنیة، أ�مل يف ا�ميقراطیة، أ�مل يف بناء م�ظومات اق�صادیة واج�عیة 

ا إال�سان ٕاك�سان، املرٔ�ة والر�ل حيرتم فهي ..وس�یاس�یة دميقراطیة، حترتم فهيا
سواس�یة، یتقامس فهيا اخلريات لهذه املنطقة، �كون فهيا مجیعا رشیك قوي 
يف ج�وب البحر أ�بیض املتوسط، وحنن طبعا هام ص� الوصل بني شامل 

  .البحر أ�بیض املتوسط وج�وبه
ال ٔ��ىس كذ� ٔ�ن ٔ�قول ٔ�ن �متىن ٔ�ن �س�توعب �ارتنا هذا املنعطف 

ؤ�ن �سا�د ٕاخواننا و�ائالتنا ٔ�ن یلتحقوا ب�ٔها�هيم يف أ�قالمي  ،يالتارخي
اجلنوبیة لبناء مس�تق�ل مشرتك، مس�تق�ل زاهر، مس�تق�ل ال ف�ه ال �الب 

  .وال مغلوب
 ،والرب�مج الطموح مبالیري ا�رامه وا�والرات ،والز�رة امللك�ة أ��رية

 وصل بني شامل س�ميك�نا من بناء قطب اق�صادي واج�عي م�قدم، ص�
  . هذه ٔ�م�یيت. البحر أ�بیض املتوسط وٕافریق�ا ما وراء الصحراء

 ةل�القوات املسق�ل ٔ�ن ٔ�هن�ي، ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حنين ٕ��الل وا�رتام ٔ�فراد 
امللك�ة وا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة، و�ىل رٔ�سها قائدها 

من معل مضين مس�متر أ��ىل ورئ�س ٔ�راكهنا العامة �ىل ما یقومون به 
  .ومحلایة املناطق اجلنوبیة ،محلای��ا، محلایة ختوم�ا، محلایة ٔ�م�نا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  . طبعا س�نصوت بنعم لصاحل هذه االتفاق�ة

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

تفضل الس�ید  اللكمة �لمتد�ل املوايل عن فریق العدا� والتمنیة،
  .الرئ�س

  :ن��ل ش�یخي املس�شار الس�ید
والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ�  ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .وحصبه ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتم�ان،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

امل�، حفظه هللا، ب�رسیع مصادقة الربملان اس�ت�ابة لطلب �ال� 
بغرف�یه �ىل اتفاق�ة �نضامم ٕاىل �حتاد إالفریقي، وفقا ملق�ضیات الفصل 

من ا�س�تور، تنعقد هذه اجللسة ٔ��ما قلی� ق�ل انعقاد القمة الثام�ة  55
ینا�ر اجلاري، واليت  31و 30والعرش�ن ملنظمة �حتاد إالفریقي یويم 

شاء هللا، يف طلب املغرب �نضامم ٕاىل هذه املنظمة القاریة س�تقرر، ٕان 
س�نة، وهو غیاب فرضته �حنرافات اليت  32بعد غیاب دام حوايل 

بق�ول عضویة �یان ال �س�تجیب  1984عرفهتا م�ظمة الو�دة إالفریق�ة س�نة 
من م�ثاق املنظمة، ومهنا ٔ�ن  4لرشوط العضویة اليت اكن حيددها الفصل 

دو� مس�تق� وذات س�یادة، وهو ما مل یتوفر �لك�ان الومهي ال  �كون العضو
يف السابق وال يف الالحق، �� حرصت أ��دي اليت عب�ت �ملنظمة 
إالفریق�ة ب�ٔسالیب �ري ٔ��الق�ة ٔ�ن �زیل هذه املادة من القانون الت�ٔس�يس 

، وذ� رغبة مهنا يف ٕاخفاء ٔ��ر 2000لالحتاد إالفریقي ا�ي ت�ٔسس س�نة 
  . رمية، ولكن ما بين �ىل �طل یبقى بطبیعة احلال دامئا �طالاجل

والتالعبات املسطریة  ،4نقرتح ٔ�ن �كون هذا اخلرق يف الفصل  ،��
 ،1984و 1982أ�خرى �ملیثاق السابق، اليت متت ما بني س�يت 

واخلروقات أ�خرى، مبا فهيا ت� اليت قامت هبا الرئ�سة احلالیة �لمفوضیة 
�ة بعرقلهتا ملسطرة انضامم املغرب، نقرتح ٔ�ن �كون مد�ال قانونیا إالفریق 

  . وس�یاس�یا يف مرافعة اململكة املغربیة ٔ�مام املنتظم إالفریقي
وس�تكون هذه املرافعة مبثابة حمامكة س�یاس�یة وقانونیة ٔ��داء املغرب، 
ا��ن اس�تعملوا لك الوسائل، مبا فهيا الوسائل �ري الرشعیة لتضلیل ا�ول 

ٕالفریق�ة والتالعب حبقائق أ�مور إالفریق�ة، وهو ما قد یغیب عن رؤساء ا
س�نة عن  32ووفود بعض ا�ول إالفریق�ة، ٔ�ن غیاب املغرب �ىل مدى 

هذه املنظمة جعل أ�ج�ال اجلدیدة من الرؤساء وا�بلوماس�یني أ�فارقة 
  .فر�سة ���ایة املغرضة والاكذبة لالنفصالیني وراعیهتم الرمسیة

  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا
  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتم�ان،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقد س�بق جلال� امل�، حفظه هللا، يف رسالته املو�ة ٕاىل القمة 
ٔ�ن وضع إالطار احملدد لهذا  2016إالفریق�ة السابقة يف �یغايل يف یولیوز 

ا�ي ٔ�حقم �یا� غریبا ال " بتصحیح اخلط�ٔ التارخيي"ربطه �نضامم، ح�ث 
تتوفر ف�ه رشوط ا�و� املس�تق� ذات الس�یادة، كام اكن م�صوصا �لیه يف 

  .املادة الرابعة من م�ثاق م�ظمة الو�دة إالفریق�ة سابقا
وهو توج�ه مليك سايم ��بلوماس�یة املغربیة الختاذ اكفة إالجراءات 
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طات املسطریة الكف�� بتحصني و�دة وسالمة ٔ�رايض القانونیة و�ح�یا
اململكة حبدودها أ�صی�، ٔ�هنا قضیُة وجود ول�ست مس�ٔ� �دود، كام �رب 

  .عن ذ� صاحب اجلال�، نرصه هللا، يف خطاب سابق
ومما ال شك ف�ه ٔ�ن ٕا�دى ٔ�مه املعارك يف هذا الس�یاق يه التعبئة 

ئاسة املفوضیة إالفریق�ة، حىت الشام� �مع مرحش دو� صدیقة ملنصب ر 
�كون س�ندا �لمغرب يف املرا�ل القادمة، واليت س�تكون ال شك حساسة 
و�امسة، �لام ٔ�ن ٔ��داء املغرب حيشدون �ودمه م�ذ مدة �مع مرحشة 

  .ٔ��لنت رصا�ة من خم�ت تندوف �داءها لو�دة املغرب وسالمة ٔ�راضیه
اسة مجیع �ح�الت ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، فٕان �ىل دبلوماس�ی��ا در 

وتعبئة مجیع ٔ�صدقاء املغرب واختاذ مجیع �ح�یاطات لضامن انضامم املغرب 
  . وتصحیح اخلط�ٔ التارخيي كام ورد يف الرسا� امللك�ة ،لالحتاد إالفریقي

ويف هذا إالطار، نقرتح ٔ�ن تؤ�ذ العنارص التالیة بعني �عتبار يف 
  :املرافعة املغربیة

امدة الثانیة من القانون الت�ٔس�يس احلايل، فٕاهنا ال تنطبق ٔ�وال، �ل�س�بة �ل
سالمة وس�یادة واس�تقالل "�ىل الك�ان الومهي، ٔ�ن املادة تت�دث عن 

كام يه " ا�و�"فال تنطبق �لیه صفة " �یان تندوف"، ٔ�ما "ا�ول أ�عضاء
  م�عارف �لهيا يف القانون ا�ويل؛

تعامر والواردة يف املادة الرابعة �نیا، �ل�س�بة �ل�دود املوروثة عن �س� 
بصیغة ا�رتام احلدود القامئة عند نیل �س�تقالل، فه�ي من �ة ال تنطبق 
�ىل املغرب، ٔ�نه خضع الس�تعامر مزدوج فر�يس ٕاس�باين قسم ٔ�رايض 

  .املغرب ٕاىل �دة و�دات
وٕاذا مت تطبیق هذا املبدٔ� �س�تعامري، مفعىن ذ� ٔ�ن املغرب جيب ٔ�ن 

ا�ميه الشاملیة وعن م�طقة س�یدي ٕافين وعن م�طقة طرفایة، یت�ىل عن ٔ�ق
  . وهو ٔ�مر ال یتصوره �اقل

ومن �ة ٔ�خرى، ٕاذا طبق�ا هذا املبدٔ� �ىل بعض ا�ول إالفریق�ة، مفعىن 
ذ� ٔ�ن �حتاد إالفریقي جيب ٔ�ن یطرد دوال م�ل ٕا�ر�ر� وج�وب السودان 

  .فریق�ةو�ريهام، وهو ما ال ميكن ق�و� من طرف ا�ول االٕ 
ويف اخلتام، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نعرب عن ثق�نا ودمعنا املطلق للك 
اخلطوات اليت یقوم هبا صاحب اجلال�، حفظه هللا، الس�تعادة ماكنة 

  .املغرب يف املنتظم إالفریقي، دفا�ا عن و�دتنا الوطنیة والرتابیة
فٕان فریق العدا� والتمنیة یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع  ،و��

  .املعروض ٔ�مام�ا و�روتو�ول التعدیالت امللحق به 01.17ون القان
كام نغتمن هذه الفرصة لنو�ه حتیة ٕا�الل وٕا�بار �لقوات املسل�ة امللك�ة 
واكفة أ��زة أ�م�یة الساهرة �ىل حامیة ثغور الوطن، ونو�ه ٔ�یضا حتیة 

ا م�یعا تقد�ر ٕاىل لك ا�بلوماس�یني املغاربة يف لك املواقع، وا��ن یقفون سد
ٕالفشال مؤامرات ٔ��داء املغرب الرام�ة ٕاىل تف�یت و�دة الوطن وسالمة 

  .ٔ�راضیه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سلس�ید ا
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن ملمثل الفریق احلريك، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :م�ارك الس�باعي الس�یداملس�شار 
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدتني الوز�رتني،

  ٕاخواين ؤ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة، �مس الفریق احلريك يف هذه اجللسة العامة 

نا املوقر �لمصادقة �ىل هذا املرشوع الهام، املؤسس اليت خيصصها جملس� 
�لحظة �رخيیة يف مسار بالد�، واملمتثل يف التصدیق �ىل القانون الت�ٔس�يس 
لالحتاد إالفریقي، وا�ي مبوج�ه س��وج بالد� اس�تعادهتا لعضو�هتا يف هذه 

 .املنظمة إالفریق�ة
العودة املرشو�ة ٕاهنا فعال حلظة �رخيیة �لك املقای�س، حلظة جتدد 

تیا، مع العمل ٔ�ن املغرب مل یغادر البالد� ٕاىل هذا احملفل إالفریقي مؤسس
ٕافریق�ا، بل ظل �ارضا بدوره الر�دي يف دمع قضا� ورها�ت قارتنا 
الوا�دة، س�یاس�یا واق�صاد� واج�عیا وثقاف�ا، مؤم�ا �ایة إالميان بعمقه 

لعمق املت�ذر يف ذا�رة ب�� و�رخيه إالفریقي ا�ي مل ن��كر � یوما، هذا ا
العریق، مفن م�ا ی�ىس دمع بالد� حلراكت التحر�ر يف ٕافریق�ا؟ ومن ال یتذ�ر 
ا�ور الت�ٔس�يس �لمملكة املغربیة ملنظمة الو�دة إالفریق�ة م�ذ ٔ�زید من 
نصف قرن؟ ومن �س�تطع ٔ�ن یت�اهل دور بالد� بق�ادة �اهلنا املفدى 

سادس، نرصه هللا، يف ا�فاع عن قضا� ٕافریق�ا يف لك �ال� امل� محمد ال 
ج�وب، واملبادرات  –احملافل ا�ولیة، وٕارساء ٔ�سس التعاون ج�وب 

وهنج ا�بلوماس�یة  ،امللك�ة السام�ة �مع التمنیة وا�ميقراطیة يف ٕافریق�ا
ومد إالشعاع ا�یين والرو� بفضل ٕامارة املؤم�ني  ،�ق�صادیة الناجعة

 .ت بالد� م�ارة روح�ة لشعوب ٕافریق�االيت جعل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

عودتنا ٕاىل �حتاد إالفریقي بدمع وٕاحلاح من العدید من ا�ول 
إالفریق�ة، يه اخ�یار اسرتاتیجي لتحصني و�دتنا الرتابیة الراخسة �لبیعة 

د واهنیار ملزامع وماكئ ،والتارخي والطبیعة، وانتصار لعدا� قضی��ا أ�وىل
خصوم املغرب السا�ني، فاشلني، ٕاىل توظیف هذا احملفل إالفریقي لعرق� 
الر�دة إالفریق�ة الراخسة لب� من جحم املغرب ا�ي یعرف من ٔ��ن ٔ�ىت وٕاىل 

 .ٔ��ن �سري
�س�متد مرجعیته الفكریة من  ،ويف هذا الس�یاق، ال ميك�نا كفریق حريك

التو�ه إالفریقي لبالد� من فكر احلركة الشعبیة، ببصامهتا اخلا�ة يف دمع 
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 1963و �1961الل ق�ادته ٔ�ول وزارة ملكفة �لشؤون إالفریق�ة ما بني 
يف خشص ا�كتور عبد الكرمي اخلطیب، رمحه هللا، ولوزارة ا�و� امللكفة 

يف خشص احملجويب ٔ�حرضان، شفاه هللا، و�ريها من  �1979لتعاون س�نة 
ٔ�ن �ش�ید مببادرة عرض هذا القانون �ىل املبادرات النوعیة، ال ميك�نا ٕاال 

املؤسسة ال�رشیعیة، مكحطة ٔ�خرى لتفعیل مق�ضیات ا�س�تور اجلدید، 
وا�ي جعل من العمق إالفریقي رافدا ٔ�ساس�یا من روافد الهویة املغربیة 
املمتزية بو�دهتا املتنو�ة، مش�ید�ن هبذه الروح الوطنیة الصادقة واملرخسة 

� امل� محمد السادس، نرصه هللا، ومؤكد�ن ٕالجامعنا الوطين وراء �ال
دوما وفاء� الصادق واخلا� لقسم املسرية اخلرضاء، ملبني لنداء الوطن 

 .ا�ي نعزت ٔ�ن �كون من طینه و�رابه
وفق�ا هللا مجیعا خلدمة وطننا العز�ز، حتت الق�ادة احلكمية لصاحب 

 .اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده
  .مك، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهشكرا ل

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

اللكمة املوالیة ملمثل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س احملرتم

  :محمد البكوري الس�یداملس�شار 
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� 

  .حصبه وسملو 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدتني الوز�رتني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
ٕانه لیوم �رخيي عظمي ومشهود، ندشن به هذه ا�ورة، ملناقش��ا 

، وا�ي س�یعید� ٕاىل م�ظمة 01.17مكس�شار�ن �رملانیني هذا املرشوع 
ظمة الو�دة إالفریق�ة �حتاد إالفریقي معزز�ن، بعدما خرج�ا من م�

مكرهني، �رية �ىل س�یادتنا و�رامة شعبنا، خصوصا عندما �ور خصوم 
�ك�ان مزعوم، �ري عضو  1984و�دتنا الرتابیة، وا�رتفوا يف نومفرب من س�نة 

�ٔ�مم املت�دة، وال مبنظمة التعاون إالساليم، وال جبامعة ا�ول العربیة، يف 
وملیثاق أ�مم املت�دة، يف ٔ�وج الرصاع  خرق سافر لقوانني القانون ا�ويل

إالیدیولو� ا�ي اكن �ٓنذاك بني معسكر غريب و�ٓخر رشيق، اكنت ف�ه 
الفر�سة الكربى يه ٕافریق�ا، ح�ث اش�تد �ٓنذاك الرصاع، مما ٔ�د�لنا كقارة يف 
�زا�ات دمویة �اءت ن���ة الس�تعامر �امش، هنب �روات هذه القارة، 

  .احلروب والفنت واجلوع والفقر وأ�وبئة الف�اكةو�رك لها  ،ؤ�ساء لساكنهتا
نعترب ٔ�ن قرار �ال� امل� احلسن الثاين، رمحه هللا، �ٓنذاك اكن  ،��

قرارا جشا�ا وحك� بعدما اجنىل �س�تعامر وتبني لٔ�فارقة ٔ�نه ال جمال ٕاال 

ج�وب، ح�ث ت�ٔكد للك القوى احلیة يف هذه القارة ٔ�ن  –لتعاون ج�وب 
ق�ا تبدٔ� �الع�د �ىل مواردها ال�رشیة وطاقاهتا وكفاءاهتا وتعاوهنا هنضة ٕافری 

بني خمتلف دولها ليك خترج من وضعیة الهشاشة اليت تتخبط فهيا وجتعل 
املواطن إالفریقي یع�ش بب�ه يف �رامة، ال ٔ�ن ميوت وی��حر يف البحر من 

كن ٔ�ن ٔ��ل املرور ٕاىل الضفة أ�خرى، مرشدا ویع�ش ٔ�وضا�ا ٔ�قل ما مي
  .یقال عهنا ٔ�هنا ٔ�وضاع �ري ٕا�سانیة

  الس�ید الرئ�س،
لقد تف�قت نباهة ملك�ا محمد السادس، حفظه هللا، م�ذ تولیه عرش 
ٔ�سالفه املیامني، لكون ٔ�ن املغرب ال ميك�ه ٔ�ن خيرج عن دا�رته اجلغراف�ة 
اليت وضعه هللا فهيا، ح�ث قام يف �دة م�اس�بات دولیة ؤ�ممیة ويف خمتلف 

مبرا�ش، لیدافع ) �22وب (ل، اكن �ٓخرها مؤمتر أ�مم املت�دة �لمناخ احملاف
ویقر �لعامل ٔ�نه �ان الوقت ليك �هنض دول هذه القارة  ،عن مصاحل ٕافریق�ا

من س�باهتا وتعمل �الع�د �ىل ٕاماكنیاهتا ومؤهالهتا ال�رشیة والطبیعیة 
ب�ٔوضاعها  وتعاوهنا مع خمتلف دول هذه القارة من ٔ��ل �منیهتا وا�هنوض

والقطع مع احلروب والفقر وا�هتم�ش، ح�ث تبني �لعامل ب�ٔرسه ب�ٔنه قائد 
ویتوفر �ىل  ،وحيمل مهوم هذه القارة ،ٕافریقي ب�ٔفق �دید، یقود ثورة هادئة

تصور ورؤیة �دیدة �هنض ب�ٔوضاعها، ح�ث معل �ىل ٕا�رام رشااكت 
ق�ا الغربیة راحب مع �ل دول ٕافری  -اق�صادیة جشا�ة يف ٕاطار م�طق راحب 

مهنا، وصوال ٕاىل الناطقة �ٕالجنلزيیة ورشو�ه يف مفاوضات مع قوى كربى 
  .مؤ�رة م�ل نی�ري�، يف ا�رتام �م لس�یادة ا�ول وشعوهبا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان اس�تعادة اململكة املغربیة ملوقعها هبذه املنظمة إالفریق�ة �اء بطلب 

ة �نیة ليك یقطع املغرب مع س�یاسة من ٔ�صدقاء اململكة من �ة، ومن �
الكريس الفارغ، ومن �ة �لثة ليك یتصدى �لعقلیات البدائیة اليت همينت 
�ىل تدبري هذه املنظمة، واليت طغت �لهيا عقلیة �س�تعامر وا�سا�س 
واملؤامرات املعهودة يف عهد أ�نظمة الشمولیة، ح�ث اكنت �س�تقوي 

ع ا�ول اليت اكنت تعاين وتف�قر لٕالماكنیات، ٕ�ماكنیاهتا البرتولیة �ىل مجمو 
�ا ٔ�صبح من الالزم جتاوز هذا املنطق وبناء هذه املنظمة �ىل ٔ�سس 
م�ینة، ٔ�ساسها ا�رتام س�یادة ا�ول وحامیة قرارها املس�تقل والعمل �ىل 
�مثني مواردها وحامیة مصاحلها يف ٕاطار من التعاون والتاكمل، ملا ف�ه �ري 

  .ي ا�ي یع�ش ٔ�وضا�ا مؤملةاملواطن إالفریق
  الس�ید الرئ�س،

تدع� لهذا إالطار اجلدید ا�ي جيب ٔ�ن �ش�تغل ف�ه هذه املنظمة، ال 
بد من التنویه يف هذا إالطار بتعاون اململكة مع ٔ�شقاهئا يف ٕافریق�ا، يف 
رشقها وغرهبا، وا�ي �ربت عنه خمتلف الز�رات اليت قام هبا �ال� امل� 

ارة، ح�ث معل �ىل توق�ع العدید من االتفاق�ات مع لك �تلف دول الق
ا�ول اليت زارها ليك �س�تف�د هذه ا�ول من التجربة املغربیة الرائدة يف 

  .ش�ىت ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة
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سامه مسامهة فعا� يف دمع حراكت التحرر الوطنیة يف  ،من �ة ٔ�خرى
اطن إالفریقي �ملغرب، ح�ث السابق، ویعمل الیوم �ىل صون �رامة املو 

یعترب الب� الوح�د ا�ي قام ب�سویة ٔ�وضاع ٕاقامة أ�فارقة يف اململكة، �� 
نعترب هذا القرار جشا�ا وم�طق�ا وموضوعیا، كام ٔ�نه صائب، ٔ�ن قرار العودة 

، وهو اكف ليك تدشن بالد� عهدا 53دو� من ٔ�صل  �40اء بطلب من 
یق�ة، �سا�د من �ال� �ىل �ل�� هیالكها �دیدا يف هذه املنظمة إالفر 

وفق �ز�ة دميقراطیة �داثیة، تقطع مع السلواكت البائدة يف التعامل مع 
  .ا�ول ذات الس�یادة

  الس�ید الرئ�س،
لقد �رب� الیوم كفا�لني س�یاس�یني ونقابیني ممثلني يف هذه الغرفة �ىل 

روف الس�یاس�یة نضج �بري و�ىل تعبئة قویة وراء �ال� امل�، يف ظل الظ
اليت تعرفها السا�ة الوطنیة، ٔ�لغینا فهيا لك احلسا�ت الضیقة، ورفعنا رایة 
الوطن ٔ�وال ؤ��ريا �رب هذا إالجامع الوطين الك�ري من ٔ��ل املصادقة �ىل 
هذا املرشوع، ٕانه ا�متزي املغريب وا�منوذج املغريب ا�ي جعلنا حمطة ا�رتام 

  .العامل ب�ٔرسه
ة كذ� ليك جندد فهيا شكر� وتقد�ر� �لس� ٕاهنا ملناس�بة ساحن

ا�بلومايس الوطين، و�ىل رٔ�سهم الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
والس�ید الوز�ر املنتدب يف اخلارج�ة، دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا إالطار حراس 
احلدود ور�ال قواتنا املسل�ة الباس� وا�رك املليك والقوات املسا�دة 

طين ا��ن �رابطون لیل هنار محلایة ب�� ؤ�م�نا، خصوصا ور�ال أ�من الو 
  .وا��ن ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نقف هلم وقفة ٕا�الل وٕا�بار ،يف حصرائنا ا�اهدة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مب�لس املس�شار�ن، و�عادته يف 

املو�د،  املواقف الش�ا�ة واملصريیة واحلامسة اليت ختص الوطن، �كون يف
و�لتايل ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب لهذا املرشوع، وا�ي س�یجعلنا 
نف�ح صف�ة �دیدة �لنضال من دا�ل هذه املنظمة ٕالر�اعها ٕاىل �ادة 

  .الصواب
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

ت املغرب، تفضل الس�ید ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق �حتاد العام ملقاوال
  .املس�شار احملرتم، اليس معر

  :املس�شار الس�ید معر مورو
  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ،�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

سة العامة، �مس �حتاد العام ٔ��رشف الیوم ب��اول اللكمة يف هذه اجلل 
ملقاوالت املغرب، من ٔ��ل املناقشة وٕابداء الَرٔ�ي يف مرشوع القانون رمق 

، ا�ي یمت عرضه �ىل الربملان يف س�یاق �اص، ٔ��ن ف�ه لك 01.17
مكو�ت املشهد الس�یايس املغريب �ىل نضج ووعي س�یايس �ال وحرصهم 

واصطفافهم وراء  ،لك اعتبار الاكمل �ىل جعل املصل�ة العلیا �لوطن فوق
�ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، من ٔ��ل ٕاجناح إالجراءات 

 .واملساطر املَؤسساِتیة املتَّبعة لعودة املغرب �لحضن املَؤّسيس �لقارة
هذا إالجراء وا�بته �دة تدابري ��خرى مصاح�ة لتزنیل القرار املليك 

والقايض �لعودة لالحتاد  ،ملكةالتارخيي الصادر عن لك القوى احلیة �مل
إالفریقي وا�ي �َرب عنه �اللته يف الرسا� اليت و�ها ٕاىل القمة السابعة 

یولیوز  18والعرش�ن لالحتاد اليت انعقدت يف العامصة الرواندیة �یغايل یوم 
 . من الس�نة املاضیة

 الس�ید الرئ�س،
ٕالفریقي، ول�س بني َحق�قًَة، حنن نَقوُل َعودة املغرب ملنظمة إالحتاد ا

ا�ول إالفریق�ة ٔ�ن الواقع �َْشهد ِب�ٔن املغرب بَِقَي َوِف�ًا وُمْ�ِلصًا ٔ�رسته 
یط دا�ل القارة رإالفریق�ة، ومل تَْنقَطع ٔ�بدًا �َالقاته والزتاماته وُحضو  �ش�ِ ه ال�

َولیة، و�افَظَ   إالفریق�ة وِدفا�ه املُس�متر �ىل َمصاحلها يف ُمْختلف احملاِفل ا��
َمُعه ِب���ْلَِبیة ُدول القارة إالفریق�ة سواًء الس�یاس�یة  واِبط اليت َجتْ �ىل ُلكِّ الر�
وِح�ة، لَ�ْس فقط مع ُحكوَماِهتا ولكن ٔ�یضا مع  ِمْهنا ٔ�ْو �ق�صادیة ٔ�ْو الر�
َزْت بفضل �دة ُم�اَدرات جلال� امل� �الل ِز�راِته  ُشعوهبا، واليت تََعز�

دة لهذه   .الب�اناملُتََعّدِ
بْل ا�ٔكرث ِمن ذ�، ٔ�ن ُحضور املغرب وُمساَمهَِته يف التمنیة �ق�صادیة 
ى ِ�الل الُعْرشِیة أ��رية ِبفْضل  َول إالفریق�ة قد تََطوَر وتَقَو� و�ج�عیة ���
ة جلال� امل� وتَو�اِته إالسرتاتیجیة َحنو الُعْمق إالفریقي  ْؤیَة املَُتَبّرصِ الر�

ج�وب، ُمْ�تََكر -� والرتكزي �ىل اِخلیار القامئ �َىل تَْنِمیة الَتعاُون ج�وبِلِبالدِ 
وتَضاُمين وذي َم�َْفعة ُم�باد�، من �الل العمل �ىل نقل وتبادل اخلربات 
ؤى نَْفَسها والتو�ات الثابتة املُْر�َِكزة  والُقُدرات مع لك ا�ول اليت تَتقامس الر�

�َمنیة إال�سان يف صلب �راجمها والتمنیة املس�تدامة �ىل التمنیة الشام� وجْعل 

  .ٔ�رضیة ٔ�ساس�یة لفلسفهتا
ويف هذا الس�یاق، البُد من التذكري من ٔ�ن املغرب ��ْحضى ٔ�ول مس�مثر 
ها ؤ�نه یَتََطلع، كام  يف غرب ٕافریق�ا، و�ين ُمس�مثر �ىل ُمس�توى القارة لكِّ

ر يف القارة إالفریق�ة ٔ�شار �� صاحب اجلال�، ٔ�ن �َكون ٔ�وَل ُمْس�َمث
ِ�الل الس�نوات الَقلی� القاِدَمة، ٕاذ ٔ�صَبَحت املقاو� املغربیة ذات تَواُ�د 

وتَلعب َدورًا ِر�ِدً� يف َدْمعِ التمنیة  ،قَِوي �ىل ُمس�توى ُ�ّلِ ا�ول إالفریق�ة
 احمللیة ِمْن ِ�الل ُمسا�دة هذه ا�ول �ىل تََمّ�ِ ا�ٓلیات أ�ساس�یة �لت�منیة

َتدامة  من ِ�الل �س�تغالل أ�م�ل ِلَمواردها الطبیعیة يف ٕاطار التمنیة املُس�ْ
ٔ�و من �الل �س��ر يف القطا�ات اليت یُمِكن اعتبارها رافعة �لتمنیة 
اكلقطاع البنيك والت���م�نات واالتصاالت والنقل وا�لوجس��ك والسكن 
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ل�َْشمل َم�اد�ن ٕاسرتاتیجیة وِصنا�ة أ�دویة و�ريها، وتَوس�یع هذا الت�عاُون 
دة   .َ�دیدة اكٔ�من الغذايئ وتَطو�ر الِب�ْ�ات الت�ْحِتیة والطاقات املُتََ�ّدِ

ل ُهنا، الس�ید الرئ�س، رشف ُموا�َبة �حتاد العام ملقاوالت  و�َُسّ�ِ
املغرب ِلُلك َمراِ�ل الز�رات امللك�ة ��ول إالفریق�ة وُم�اَدرات �اللته 

واِبط �ق�صادیة َوتَْقِویة ��وارص االهادفة ِلتَْعز  طار �ز الر�
�
لت�عاون َمعها يف ا

راحب َس�ُساِمه يف َ�لِْق قمية ُمضافَة بني املغرب وهذه ا�ول، - َرشاَكة راحب
َبة املبادالت الت�اریة بني املغرب والب�ان  �َب َعْنه �َزایُد ِ�س�ْ وهو ما �ََرت

َبة  2015و 2005إالفریق�ة ج�وب الصحراء ما بني  نَِو�% 11ِبِ�س�ْ   .س�َ
شارة كذ� ٔ�ن قَرار اململكة املغربیة �لَعْوَدة لٕالحتاد كام البُد� من 

�
اال

ة �  َ دو�،  40إالفریقي لَِقَي تَ��ییدًا واِسعًا، َح�ُث یُناِهُز �دد ا�ول املَُدّمعِ
وهو ما یعّرب عن الوعي ِبَماكنة املغرب وَدْوِره الهام يف تَْقِویة العالقات 

شعاع 
�
ُیعطیه ذ� من ا �لقارة ِبَفْضل َمْوِقعه اجلُغرايف َوِثْقِ� أ�فریق�ة، وما س�َ

ة  الس�یايس، �عتباره نَموَذ�ًا �اِذً� يف املنطقة و�عتباره كذ� م�َص�
یة وبوابة ٕالفریق�ا حنو أ�سواق اخلارج�ة   .اق�صادیة تَنافُس�ِ

 الس�ید الرئ�س،
ِبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا نَُؤّكِد تَصوی��ا �ٕالجياب �ىل مرشوع 

ن، ٔ�ن قَرار عودة بالد� لٕالحتاد إالفریقي قَرار صاِئب، �ٓملني ٔ�ن القانو
تَدِرك م�ظمة إالحتاد إالفریقي ��ْخطاء املايض ِمن ِ�الل تَْصحیح الَوْضع  �َس�ْ
ْر�اع ا��مور ٕاىل ِنصاِهبا، وذ� من ِ�الل الَعَمل �ىل َحسِْب ُعْضویة 

�
القامئ َوا

د أ�فریقي، ا�ِْس�امًا َمَع َم�َِادئ من ُعضویة �حتا" امجلهوریة املزعومة"
ِعیة ا�ولیة ْ  .الرش�

 والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن ملمثل فریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضيل الس�یدة 
  .الرئ�سة احملرتمة

ٔ�رجو املعذرة من الس�ید  امسحي يل الس�یدة الرئ�سة، امسحي يل،
امسحي يل الس�یدة الرئ�سة، الس�یدة الرئ�سة، ٔ� الس�یدة .. ـالرئ�س، اللكمة ل

  .الرئ�سة

  :مال العمري�ٔ  الس�یدةاملس�شارة 
  نعم؟

  :الرئ�سالس�ید 
ٔ�رجوك ساحمیين، �لطت يف الرتت�ب، اللكمة ملمثل الفریق �شرتايك، 

  .املساحمة، تفضل الس�ید الرئ�س، معذرة

  :ار الس�ید محمد �لمياملس�ش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ��قش مرشوع 

ا�ي مبوج�ه یوافق �ىل القانون الت�ٔس�يس لالحتاد  01.17القانون رمق 
و�ه التحیة الصادقة للك القوى الس�یاس�یة و الوطنیة، اليت إالفریقي، ٔ�ن �ٔ 

يف لك احملطات التارخيیة تظهر مدى وطن�هتا و�رفعها �ىل �خ�الفات 
التدبريیة والس�یاس�یة لتعيل من ش�ٔن الوطن ومصاحله اليت ال تق�ل 

  .التالعب
ال �سعين يف هذا املقام، الس�ید الرئ�س، ٕاال ٔ�ن ٔ�ذ�ر ٕ�جامع كام 

غريب من ج�وبه ٕاىل شام� ومن رشقه ٕاىل غربه حول ٔ�ولویة الشعب امل
القضیة الوطنیة ؤ�مهیهتا وانتظاراته حلل املشلك �شلك هنايئ ودامئ يف ظل 

  .املقرتح املغريب الواقعي واملتقدم، ٔ�ال وهو احلمك ا�ايت
  الس�ید الرئ�س،

جنمتع الیوم يف هذه ا�لحظة التارخيیة �لك ما حتم� من معىن س�یايس 

و�رخيي، يه حلظة ٕاجامع من دا�ل إالجامع العام حول قضیة و�دتنا 
  .الرتابیة

هذه اجللسة، الس�ید الرئ�س، تنعقد ٔ�هنا ن���ة لعملیة دبلوماس�یة 
م�واص� واسرتاتیجیة یقودها �ال� امل� محمد السادس �لك جرٔ�ة وح�كة 

 ا�هنایة وبتصور م�اكمل، واحض املعامل، �يل أ�هداف واملرايم، جوهره يف
هو حامیة وضامن املصاحل الوطنیة العلیا ��و� املغربیة �ىل لك مس�تو�ت 

  .التعاطي اخلار� ٕاقلميیا، �و� و دولیا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الرئ�س،
ٕان عودتنا لفضاء� الطبیعي، املمتثل يف م�ظمة �حتاد أ�فریقي، مل ی�ٔت 

ة ��و�، بل هو نتاج رؤیة ملك�ة م�اكم�، �رب عهنا لتلبیة مصاحل ضیق
�اللته يف لكمته املو�ة �لجمعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف دورهتا التاسعة 
والس�تني، واليت اعتربت يف ح�هنا من طرف لك املت��عني احمللیني وا�ولیني 

  . ارخيیةب�ٔهنا قراءة نقدیة تق�ميیة ثوریة تضع لك أ�طراف ٔ�مام مسؤولیهتم الت
عودتنا ٕاىل هذه املنظمة يه معلیة �اكملیة بني التصور �سرتاتیجي 
والعمل املیداين من �الل سلس� الز�رات اليت قام هبا �ال� امل� �لعدید 
من ا�ول إالفریق�ة، هذه الز�رات اكنت من ٔ��ل التقارب، من ٔ��ل 

س�یاس�یة التفا�ل، من ٔ��ل ال�شارك يف لك القضا� �لك ٔ�بعادها ال 
و�ق�صادیة و التمنویة، وهو ما �رب عنه رصا�ة �ال� امل� يف خطابه 
مبناس�بة ا��رى الوا�دة وأ�ربعني �لمسرية اخلرضاء، وا�ي مت بثه من دا�ل 

ح�ث �دد �اللته دواعي العمق أ�فریقي من العامصة الس��غالیة داكر، 
ملغرب لالحتاد إالفریقي، ٕان عودة ا:"عودة املغرب لالحتاد أ�فریقي، ٕاذ قال 

ل�ست قرارا �ك�یك�ا، ومل �كن حلسا�ت ظرف�ة، وٕامنا هو قرار م�طقي، �اء 



 2016كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

8 

  )2017ینا�ر  19( 1438 ربیع ا�ٓخر 20امخل�س 

  .ا�هت�ى النطق املليك" بعد تفكري معیق
  الس�ید الرئ�س،

يف الفریق �شرتايك، ومن �ال� حزب �حتاد �شرتايك �لقوات  ،ٕاننا
لالحتاد أ�فریقي مل نق�رص الشعبیة، عند تعاطینا مع القانون الت�ٔس�يس املنظم 

يف قراءتنا � �ىل البعد التنظميي ٔ�و عند املصطل�ات املس�تعم�، بل قراءتنا 
� اكنت قراءة شام� و ل�ست جزئیة ٔ�و جتزی��ة، قراءتنا تب�ت �شخیصا 
ومتحیصا �لواقع ا�ويل احلايل ا�ي ال یطبعه ما �ان��ا م�ه سابقا من ثنائیة 

املايض الرصاع إالیدیولو� الطاحن، اكن من قطبیة، �لب �لهيا يف 
  . تداعیاته �ش�ٔة الك�ان الومهي، ا�يل هو جهبة البولزياریو

ٕان الرصاع احلايل واحلق�قي هو الرصاع من ٔ��ل احلیاة، والیوم نقول يف 
الفریق �شرتايك ٔ�ن ال ح�اة بدون �منیة وبدون تقدم اق�صادي، �كون 

التعاون ا�ويل وال�شاريك إالقلميي  ٔ�ساسه هذا التقدم �ق�صادي هو
واجلهوي، العتبارات ٔ�ساس�یة �ر�كز �ىل ٔ�ن القضا� الكونیة الراهنة ال 
ميكن التغلب �لهيا ٕاال بتضافر �ود مجیع ا�ول احملبة لٔ�من والسمل 

  .والتعا�ش
ٕان أ�هداف املتضمنة يف القانون الت�ٔس�يس لالحتاد أ�فریقي يه 

  .ٔ�ي اكن ٔ�ن �شكك فهيا ٔ�هداف ن���، ال ميكن
كام ٔ�ن التجربة املغربیة س�تكون ٔ�كرث ٕافادة، نظرا �لمسار التمنوي ا�ي 
اش�تغلت �لهيا اململكة املغربیة، كام ٔ�ن �حتاد إالفریقي س�یكون جماال ح�و� 
�لمملكة املغربیة من ٔ��ل ٕاق�اع العدید من الب�ان إالفریق�ة بعدا� قضیة 

ادرات ا�اتیة الرام�ة ٕاىل وضع �د هنايئ لهذا الزناع و�دته الرتابیة ولك املب
  .املف�عل �ىل ٔ�رضیة احلمك ا�ايت ��ل هنايئ �لزناع املف�عل

ٕان قضیة الصحراء املغربیة لن تت�ٔ�ر سلبا بعودتنا لالحتاد إالفریقي، كام 
حياول الرتوجي � من طرف من ٔ�لف ا�بلوماس�یة يف تصورها السابق، ٕاننا 

فریقي س�نكسب املزید من ا�مع واملزید من املساندة و الت�ٔیید، يف حمیطنا االٕ 
ٔ�ن الصوت ا�ي �اب ملا یناهز ثالثة عقود س�یصدح �حلقائق وس�یق�ع من 

  .ظل �ىل �انب احلق�قة حبق�قة أ�مور و�لف�اهتا و مال�ساهتا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
س�شار�ن، وٕاميا� م�ا �ملصل�ة العلیا ٕاننا يف الفریق �شرتايك مب�لس امل 

�لمملكة املغربیة، واليت يه يف العمق املصل�ة العلیا �لمغاربة، و يف حلظات 
إالجامع الوطين، �كون حزب �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة ٕاىل �انب 
القوى الس�یاس�یة الوطنیة �ارضا وممثنا �لرؤیة امللك�ة احلكمية يف عودة 

  .ضنه إالفریقي وٕاىل م�ظمة �حتاد إالفریقياملغرب ٕاىل ح 
ال مي� الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن  ،ولهذه أ�س�باب جممتعة

  .ٕاال ٔ�ن یصوت لفائدة هذا املرشوع �ٕالجياب، و �اش املغرب مو�دا وقو�
  .وشكرا �ىل حسن اس��عمك

 .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  .الس�یدة رئ�سة فریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضيل مشكورة

  :ٔ�مال العمري الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

بقرار س�یادي طوعي رشعي ومؤسسايت، س�یعود املغرب ٕاىل حظريته 
ٔ�رسته إالفریق�ة، س�یعود ٔ�ن املغرب �لك �ساطة  املؤسس�یة، س�یعود ٕاىل

ب� ٕافریقي، س�یعود حبمك وقوة التارخي واجلغراف�ا، فاجلغراف�ا ال ميكن تغیريها، 
)la géographie est têtue(، كام ال ميكن التنصل من ثقل التارخي.  

شلك و�اء حضار�، امزتجت  ،واملغاربة شعب ٕافریقي عریق ؤ�صیل
ارص إالثنو ثقاف�ة من املكو�ت ال�رشیة �لقارة إالفریق�ة، من دا�� لك العن

و�لتايل فال ميكن �لمغرب ٕاال ٔ�ن �كون ٕافریق�ا، والهویة احلضاریة اليت حنهتا 
الشعب املغريب �ىل ٔ�رض هذا الوطن �س�متد رو�ا وكهنها ؤ�لواهنا من 

  .فس�یفساء املكو�ت إالثنو الثقاف�ة ٕالفریق�ا
حر�یة  حتمكت �رب �رخيه احلافل �لرتاكامت يفولعلها الق�ا�ة اليت 
هذه احلر�یة اليت ٔ��ذت ٔ�شاكال ومظاهر س�یاس�یة ، املغاربة يف اجتاه اجلنوب

  .وجتاریة وثقاف�ة ودی��ة
شلك هذا البعد والعمق  ،ومن �الل ت��ع �رخي العرص الوس�یط

إالفریق�ني �لمغرب عنرص قوة واس�تقرار ورفاه اق�صادي، عكس الو�ة 
  .رشق�ة والشاملیة، ح�ث مصادر ا�هتدید ا�امئ ٔ�من واس�تقرار املغربال 

  الس�ید الرئ�س،
ٕاهنا الق�ا�ة الفلسف�ة والفكریة اليت حمكت حركة �حتاد املغريب �لشغل 
ؤ�طرت ِنضاَ�ُ وكفا�ه إالفریقي ملوا�ة �س�تعامر يف تفا�ل ٔ�فقي مع اكفة 

) Panafricain(ر �حتاد النقايب مكو�ت احلركة العاملیة إالفریق�ة يف ٕاطا
، هذا إالحتاد ا�ي �شهد )l’Union Syndicale Panafricaine(یعين 

� التارخي ٔ�نه اكن يف طلیعة الكفاح من ٔ��ل حریة وانعتاق الشعوب 
  . إالفریق�ة واس�تقالل ا�ول إالفریق�ة وبناء اق�صاد�هتا

ویدافع �ىل و�دة  �ىل هذا أ�ساس، اكن �حتاد املغريب �لشغل یؤمن
وتضامن شعوب القارة إالفریق�ة، ٔ�نه الس��ل الوح�د لتحق�ق التمنیة 

  . وا�ميقراطیة اليت �ضلت وتناضل من ٔ��لها احلركة العاملیة لعموم ٕافریق�ا
يف هذا إالطار، فٕان عودة املغرب لالحتاد إالفریقي هو بدایة ِلَتْصِحیح 

الظروف اجلیو ٕاسرتاتیجیة يف وضع �ري طبیعي، سامهت ف�ه مجمو�ة من 
س�یاق �رخيي دق�ق �اش�ته م�ظمة الو�دة إالفریق�ة، اليت ا�ساقت وراء 
شعارات وحسا�ت س�یاس�یة معادیة �لو�دة الرتابیة �لمغرب، و�لتايل فٕان 
مصادقة املغرب �ىل القانون أ�سايس لالحتاد إالفریقي وعودته ٕاىل �حتاد 
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بحت تدرك معق وجوهر طبیعة حق یعين ٔ�ن �ل ا�ول إالفریق�ة ٔ�ص 
الشعب املغريب يف و�دة ٔ�قا�ميه اجلنوبیة الصحراویة، ویعين كذ� اند�ار 
الس�یاسة املمهن�ة لعزل املغرب من طرف القوى إالفریق�ة املعادیة �لحقوق 
الرشعیة والتارخيیة �لمغرب �ىل حصرائه، كام ٔ�نه یعين جناح إالسرتاتیجیة 

 والثقايف والب�يئ والرو�، والرام�ة ٕاىل التوازن اجلدیدة يف بعدها الس�یايس
  .الفعيل دا�ل ال�س�یج �ق�صادي إالفریقي

و�مكن قوة هذه املقاربة املغربیة يف ت�ٔس�س �القات ٔ�فق�ة �دیدة، �بعة 
من و�دة الت�د�ت �ىل لك املس�تو�ت، بدءا ��ميوغرايف، وصوال ٕاىل 

  .الثقايفالب�يئ ومرورا �الق�صادي و�ج�عي و 
�القات ٔ�ساسها �منوي فعيل وملموس، من ش�ٔنه حتسني مؤرشات 
ا�منو يف ٕاطار مشاریع �روج لصورة املغرب ا�ي ٔ�درك ٔ�مهیة القصوى 

ج�وب �ىل قا�دة التاكمل والرشاكة، بعیدا عن الهمينة  –�لتعاون ج�وب 
والوصایة و �س�تعالء وعن اخلطا�ت الر�نة اليت سوق لها دون ٔ�ن جتد 

  .طریقها �لوجود
ٕان عودة املغرب ٕاىل �حتاد إالفریقي تفرض �لیه متتني جهبته ا�ا�لیة 
واس��ر لك الروافد، �س�هناض لك القوى احلیة من ٔ�حزاب ونقا�ت 
وجممتع مدين من ٔ��ل العمل �ىل تقویة مرافعاتنا لٕالق�اع بعدا� قضی��ا 

إالفریقي وحث إالحتاد �ىل  وحمارصة ٔ��داء و�دتنا الرتابیة من دا�ل إالحتاد
تصحیح أ�خطاء اليت ٔ�قدم �لهيا �الل م�تصف مثانی��ات القرن املايض 

وهو ما لن یت�ٔىت ٕاال �س�تكامل البناء ا�ميقراطي ). �1984لضبط س�نة (
والتمنوي وضامن احلقوق واحلر�ت والعدا� �ج�عیة وحتصني مك�س�بات 

، ويه الضامنة أ�ساس�یة جلعل املغرب الطبقة العام� ومعوم الشعب املغريب
منوذ�ا ٕافریق�ا ممتزيا قادرا �ىل ٔ�ن �كون قاطرة لف�ح �ٓفاق �دیدة ٔ�مام ٕافریق�ا 
ٕالح�اء وبعث أ�مل يف شعوهبا اليت تتطلع ٕالفریق�ا املس�تق�ل، ٕافریق�ا احلریة 

  .والكرامة والعدا� �ج�عیة واملساواة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :لرئ�ساالس�ید 
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

اللكمة ا�ٓن ملمثل الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضل 
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  :در�س الرايضا الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارون

يل رشف عظمي ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس ٕاخواين ؤ�خوايت يف الفریق ا�س�توري 
ا�ميقراطي إالج�عي، يف م�اقشة مرشوع قانون یوافق مبوج�ه �ىل القانون 

 الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي، معربا يف البدایة عن ا�زتاز� الك�ري ب�ٔن �كون
�رشیعیة، مرتبط ارتباطا قو� ٔ�ول معل �رشیعي �لربملان �الل هذه الوالیة ال 

مبس�تق�ل العالقات املغربیة إالفریق�ة، بل � �ٓ�ر معیقة ل�س فقط ف� یتعلق 
بو�دة املغرب الرتابیة و�س�یادته وو�دته، ولكن ميتد ٕاىل اجلذور التارخيیة 
والعریقة ��و� املغربیة �م�داداهتا ا�الیة والثقاف�ة و�ق�صادیة يف معق 

  .فریق�ةالقارة االٕ 
ٕانه مرشوع قانون س�تكون � ف�و�اته وٕانعاماته �ىل الشعوب إالفریق�ة 
وحقوقها يف �س�تقرار وأ�من و�زدهار والتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

  .وال�رشیة
ٕانه مرشوع قانون جعلنا مجیعا، ٔ�حزا� س�یاس�یة وفرقا �رملانیة، معارضة 

�خ�الفات ونغیب لك املصاحل ؤ��لبیة، نرتفع عن املزایدات ونتزنه عن 
ا�اتیة ل�س�تحرض قمية وا�دة، يه الوطنیة احلقة والعبقریة املغربیة 
وال�ش�ث بو�دة الوطن وو�دة الشعب املغريب وراء �ال� امل� محمد 

  .السادس، نرصه هللا ؤ�یده
�س�تحرض مصل�ة وا�دة، يه مصل�ة الشعب املغريب ومعه لك 

س�تقرار وإالمناء والر�اء والتعا�ش وال�سامح شعوب القارة إالفریق�ة يف �
  .وإال�اء والسالم

ٕان املغرب مل ینفصل عن ٔ�صو� و�ذوره إالفریق�ة طی� �رخي املغرب، 
مل ی��كر یوما الن�ئه إالفریقي، بل لقد اكنت ٕافریق�ا دامئا �ارضة �ى خمتلف 

  .أ�رس اليت تعاق�ت �ىل عرش املغرب
يف دمع حراكت التحرر إالفریق�ة من  املغرب اكن � دور �امس

�س�تعامر، اكن � دوره الر�دي يف تقریب و�ات النظر وٕاذابة 
�خ�الفات بني ا�مو�ات إالفریق�ة، و�شهد التارخي جلال� امل� املغفور � 
محمد اخلامس، طیب هللا �راه، فض� الك�ري يف مجع ومل مشل القارة 

� جلال� امل� املغفور � احلسن الثاين، مش� إالفریق�ة، و�شهد التارخي كد
هللا بواسع رمحته، ق�ادته املبادرات واس�تضاف�ه ملؤمترات م�ظمة الو�دة 
إالفریق�ة وحضور القوات املسل�ة امللك�ة املغربیة القوي يف �امت السالم 

  . وا�فاع عن الرشعیة يف م�اس�بات كثرية
ة ملا ٔ�صبحت هذه املنظمة املغرب خرج من م�ظمة الو�دة إالفریق�

عرضة لتالعبات ومؤامرات یعرفها امجلیع، ٔ�ي مؤامرات د�ل خصوم الو�دة 
الرتابیة �ىل الس�یادة د�لو، لكن املغرب مل یت�ل عن دوره إالفریقي ومل 

  .یت�ل �ىل مسؤولیاته ٕازاء شعوب ٕافریق�ا
املغرب اكن دامئا وظل وس�یظل مؤم�ا وم�اضال من ٔ��ل إال�سان 

ریقي ومبنطق راحب راحب، فاملغرب �راهن �ىل �القات م�وازنة وا�رتام إالف
  .م�بادل ومصاحل مشرتكة �لشعوب إالفریق�ة

ٕان املغرب بفضل الس�یاسة احلكمية جلال� امل� محمد السادس، نرصه 
ٔ�قول حبسه  –هللا ؤ�یده، ونظرته البعیدة واملس�تق�لیة، حبسه إال�ساين 

ول إالفریق�ة �دیدا م�ين �ىل ا�ميقراطیة واحلریة محل �� -إال�ساين العمیق 
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وإالنف�اح، م�ين �ىل املصاحل املشرتكة واملصري املشرتك، فقد �د �ال� 
امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، لعودة املغرب ٕاىل املنظومة 
املؤسساتیة إالفریق�ة بعودته لالحتاد إالفریقي، مراهنا �ىل م�ادالت اق�صادیة 

و�ىل تبادل اخلريات وإالس��رات يف جماالت املال واخلدمات  قویة
والصنا�ات وحىت الفال�ة اليت اس�تحرضها املغرب بقوة عند تقدمي 

  .مبرا�ش) �22وب (مرشو�ه ب 
املغرب یطمح ٕاىل �دمة ٕافریق�ا، املغرب یطمح ٕاىل ضامن إالس�تقرار 

  .وأ�من ٕ�فریق�ا ونبذ الزنا�ات والتطرف والفوىض
الرؤیة إال�سانیة العمیقة �د �ال� امل� محمد السادس، نرصه هبذه 

هللا، ٕاىل عودة املغرب ٕاىل إالحتاد إالفریقي، مرتفعا �ىل لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن 
مرات خصوم ایعكر احلب املغريب ٕالفریق�ا واحلب إالفریقي املغرب من مؤ 

  .احلضارة والتقدم وخصوم الس�یادة والو�دة الوطنیة
یق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نعترب التصویت وٕاننا يف الفر 

واملصادقة، بغض النظر �ىل ما تتضمنه مواد هذا املرشوع، تصویتا ت�ٔ�یدا 
�هودات �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده، لنرصة إال�سان 
إالفریقي ورد �عتبار لشعوب ٕافریق�ا �لتمنیة و�س��ر و�س�تقرار، 

  .ثقافة الی�ٔس و�نفصال وإالرهاب والتطرف ول�س �زرع
 الس�ید الرئ�س،

خ�اما البد من التو�ه �لتحیة والتقد�ر �لقوات املسل�ة امللك�ة وا�رك 
املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة ور�ال الوقایة املدنیة، الساهرون 

، مجیعا �ىل ٔ�من وسالمة املواطنني، واحلامني حلرمة هذا الوطن العز�ز
  .حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

دور مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ��ذ اللكمة، تفضيل  ،ا�ٓن
  .الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .مك مجیعاالسالم �لی

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،

  الس�یدتني الوز�رتني احملرتم�ني، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
 یوافق مبوج�ه �ىل 01.17مبناس�بة دراسة وم�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .القانون الت�ٔس�يس لالحتاد أ�فریقي
  س�یدايت ساديت،

ٕان املغرب الیوم مير من م�عطف �رخيي، تتقاطع ف�ه قضا�� الوطنیة 
�لتحوالت ا�ولیة وإالقلميیة املطبو�ة مب�اض، مساره مف�وح �ىل لك 
�ح�الت، وهو ما �س�تلزم اس�تحضار وعینا الوطين امجلاعي ملوا�ة لك 

  .�اطرالت�د�ت وا
�شلك القضیة الوطنیة �ل�س�بة �لكونفدرالیة  ،ويف هذا الس�یاق

ا�ميقراطیة �لشغل والشعب املغريب قضیة مصريیة، �لنظر ٔ�بعادها 
الوجودیة واحلضاریة، �� فٕان التعاطي معها ی��غي ٔ�ن خيضع العتبارات 
ٕاسرتاتیجیة حمسوبة وواحضة يف بعدها التارخيي والس�یايس، كام یتطلب 
رؤیة واحضة �ى ا�و� يف حتصني الو�دة الرتابیة واس�تكامل حتر�ر أ�رض 

  .حتر�ر س��ة وملیلیة واجلزر التابعة هلام: �لشامل
وهو أ�مر ا�ي عّرض القضیة ملزق تعود يف ٔ�صلها ٕاىل سوء التدبري 
و�دم ٕارشاك الشعب املغريب �رب تنظ�ته الس�یاس�یة والنقابیة واحلقوق�ة 

  .ٕاهنا قضیة ال حيق ٔ�ي �ة �س�تفراد بتدبريهاواملدنیة، 
یوافق مبوج�ه  01.17ٕان الراهن الیوم، وحنن ٔ�مام مرشوع قانون رمق 

�ىل القانون الت�ٔس�يس لالحتاد أ�فریقي من ٔ��ل املصادقة لعودة املغرب ٕاىل 
املنظمة إالفریق�ة، یفرض �لینا ام�الك اجلرٔ�ة الس�یاس�یة �لق�ام بقراءة نقدیة 

ر�ت اليت حمكت تدبري هذا امللف يف السابق، ٕاذ �ربت أ�صوات �لمقا
الوطنیة عن رفضها التام لتقر�ر املصري، معتربة ٔ�ن الصحراء مغربیة وال 
�س�تدعي اس�تف�اء، فاكن م�ٓلها السجن كام هو احلال �ل�س�بة �لقائد الوطين 
املرحوم عبد الرحمي بوعبید، وهو ��شغال الوطين ا�ي ظل �سكن 

ونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وا�ي جسدته يف تنظمي مؤمترها الثالث الك
، واليت اكنت الرسا� اليت �رید ٔ�ن نعرب عهنا من 2001مبدینة العیون س�نة 

�الل تنظمينا مؤمتر� هذا يف العیون هو ٔ�ن املغرب يف حصرائه ؤ�ن املغرب 
  .ميتد من طن�ة ٕاىل الكو�رة

العام الس�ید نوبري أ�موي �ىل ٔ�ن القضیة ويف هذا املؤمتر �رب اك�هبا 
الوطنیة فوق لك �عتبارات، وال ختضع ملا هو ظريف، بل ٕان مغربیة 
الصحراء �بت من الثوابت الوطنیة، والغایة من ٕا�ادة هذا التذكري هو 
اس�ت�الص ا�روس والعرب حىت ال تتكرر أ�خطاء اليت ار�ك�هتا ا�و�، 

ات، وحنن نناقش الیوم هذا املوضوع احملّدد وال زال املغرب یع�ش تداعی
ملس�تق�ل املغرب يف �الق�ه بذاته و�الق�ه ٕ�فریق�ا واحملیط ا�ويل �لبحث 

  .عن أ�فق ا�ي خيرج املغرب من هذا الوضع
والبد من اس�تحضار مضامني تقر�ر ا�لس �ق�صادي  ،هذا

، " الصحراویةا�منوذج التمنوي لٔ�قالمي: " و�ج�عي والب�يئ يف موضوع
ا�ي وقف �ىل �خ�الالت الب��ویة يف تدبري امللف، كام وقف �ىل �ون 
املقاربة اليت اعمتدت ٔ�نتجت امل�ٔزق واس��فدت ٕاماكنیاهتا، وهو ما یدعو ٕاىل 

  .ٕا�داث القطیعة التارخيیة واع�د منوذج �منوي م�دمج، معقه إال�سان
واها، و�رست إالخفاقات ٕان املقار�ت املعمتدة ث�ت �مللموس �دم �د

وهو ما یدعو ٕاىل اع�د مهنجیة إالرشاك اكخ�یار اسرتاتیجي لتقویة ا�ات 



 2016كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

11 

  )2017ینا�ر  19( 1438 ربیع ا�ٓخر 20امخل�س 

  .الوطنیة يف موا�ة خصوم الو�دة الرتابیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  والس�یدات والسادة املس�شار�ن،
  عتبارات؟ملاذا نصوت بنعم؟ وما يه �

�عتبار أ�ول، هو احلا�ة الوطنیة ٕاىل اس�تعادة موقعنا الطبیعي يف 
م�ظمة �حتاد إالفریقي، من ٔ��ل تقویة املوقف الوطين ملوا�ة خصوم 
الو�دة الرتابیة ووضع �د �لزناع إالقلميي املف�عل، ولیمتكن املغرب من 

يف املنظمة ا�ي ال حيق � ٔ�ن �كون عضوا " الك�ان الومهي"موا�ة 
إالفریق�ة، وا�ي ال یو�د يف ٔ�ي م�تظم دويل، �ٓملني ٔ�ن یمت الت�لص من 
املوروث الثقايف والس�یايس ا�ي حمك املر�� السابقة بغایة ف�ح �ٓفاق لبناء 

  الو�دة املغاربیة؛
�عتبار الثاين، وهو املمتثل يف ٔ�ن متارس املؤسسة ال�رشیعیة �ا�ا 

�دة الرتابیة مبهنجیة ؤ�سالیب �دیدة وم�قدمة الوطنیة يف ا�فاع عن الو 
وم�ظمة وفق تصور واحض و�ٓلیات مسؤو�، ؤ�ن ال ختزتل القضیة يف 

  .املصادقة ٔ�و �دم املصادقة
وال یفوتنا هنا ٔ�ن تؤكد مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ىل 
اقرتا�ا الثابت ا�اعي ٕاىل وضع خمطط �ريم ٕاىل حتر�ر لك املناطق 

 .ملس�تعمرة، س��ة وملیلیة واجلزر التابعة هلاما
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة احملرتمة

�ٓخر م�د�ل يف الالحئة ممثل عن مجمو�ة العمل التقديم، تفضل أ�س�تاذ 
  .ٔ�معو

  :عبد ا�لطیف ٔ�معو الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  ن الوز�ران،الس�یدا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .مساؤمك سعید

بدوري ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول بعض اللكامت �مس مجمو�ة العمل التقديم، وحنن 
  .يف �لسة �اصة دعینا �لمصادقة �ىل م�ثاق �حتاد إالفریقي

�رس�ة فائقة، ويه تعد �ادة ما نصادق �ىل االتفاق�ات ا�ولیة 
هذه االتفاق�ة اس�توقف�نا، ل�س �لت�ٔمل فهيا ولكن �لوعي  �لعرشات، ٕاال ٔ�ن

وٕادراك مغزاها والهدف مهنا وكذ� لوضعها يف موقعها احلق�قي، ل�ست 
�لك االتفاق�ات ا�ولیة �ل�س�بة ٕالینا، بل يه حتمل رموزا ورسائل وجتعل 

املغرب یتو�ه ٕاىل العامل وٕاىل ٕافریق�ا خبطاب �دید ومببادرات قویة �رب عهنا 
صاحب اجلال�، خصوصا يف الس�نة املاضیة، جبوالته �رب ٕافریق�ا وما تالها 
من ٕاجعاب واس�تقطاب وحتیة وق�ول من طرف لك ا�ول ورؤساهئا اليت 
زارها، �� فٕاننا يف مجموعتنا ننظر ٕاىل هذه االتفاق�ة، ٔ�وال، �كون املغرب 

ك يف �ام هو دو� مؤسسة ملنظمة الو�دة إالفریق�ة وحتمل �رشوطها �ٓنذا
ومازالت حتمل بصامت املرحوم محمد اخلامس، طیب هللا �راه،  1960

جبانب زعامء وقادة �لتحرر الوطين ٔ�م�ال املرحوم عبد النارص واملرحوم 
مودي بو�یتا واملرحوم ٔ�محد س�یكو توري و�ريمه، ٔ�رواح هؤالء مازالت 

ذا تتحرك يف ثقافاتنا ويف قلوبنا، ويه نور �س�تظل به يف مواقف �ه
  .املوقف

�نیا، ٔ�ن اج�عنا �لت�ٔ�ید كربملان مغريب �مس أ�مة املغربیة �ىل ٔ�ن 
  .املغرب جزء من ٕافریق�ا وهویته هویة ٕافریق�ة رو�ا وقالبا حسا ومعنا

�لثا، حنن نتدارس هذه االتفاق�ة من ٔ��ل املشاركة مع ا�ول إالفریق�ة 
نفسها بواسطة ترصفات نفسها يف ٕاصالح خط�ٔ �رخيي، ٔ�حقمت ف�ه ٕافریق�ا 

معیاء، ط�شا يف زمن ما حتمكه رشوط �ري اليت تو�د الیوم، ف�ٔث�ت الزمن 
ؤ�نه  ،ٔ�ن هذه الرشوط ؤ�ن هذا اخلط�ٔ �لفعل �س�ب ٕالفریق�ا يف خسا�ر

  .ترصف طا�ش �اطئ
، �رخي ا�س�اب 1982رابعا، من ٔ��ل جتاوز ظروف ؤ�حوال س�نة 

ولكن ال�دي يف بقاء هذا  -ىل حق وهو � -املغرب من املنظمة إالفریق�ة 
، ��1982س�اب یرض ٕ�فریق�ا الیوم، ٔ�ن ٕافریق�ا الیوم ل�ست يه ٕافریق�ا 

ف�سعى ٕاىل ٔ�ن �كون ٕافریق�ا تع�ش �امل الیوم �لك ٕاماكنیاهتا احلق�ق�ة، 
�عتبارها يه حتمل م�ظور املس�تق�ل، ويه املس�تق�ل لكه، �� تو�ت 

ماكنیاهتا ال�رشیة املزتایدة و�ق�صادیة ٕا�هيا أ�نظار �شلك قوي الٕ 
  .و�ج�عیة

�امسا، ٕان املغرب خفور برتامك جتربته يف لك ا�االت ا�ميقراطیة 
والس�یاس�یة و�ق�صادیة، ال ميكن ٔ�ن یب�ل هبا �ىل ٕافریق�ا، خفطاب داكر 
ا اكن دلیال لصاحب اجلال� اكن قو� يف هذا �جتاه ٔ�ن �رامكنا �رامك ٕافریق�

  .يف لك معاين التمنیة
سادسا، ٔ�ننا مدعون ٔ�ن املغرب من خطابه ومن ممارس�ته القویة یدعو 

ج�وب �لك مكو�هتا  - ٕاىل وضع راك�ز �دیدة وقویة لعالقة ج�وب 
وتطو�رها ٕاجيابیا حىت ال �سقط ٕافریق�ا مرة ٔ�خرى حضیة ٔ�و غنمية يف �رواهتا 

  .البی��ة، يف جمالها ويف �رخيها وثقافهتا كذ�
�م�ا، ٔ�دوار املؤسسات الیوم ٔ�دوار املؤسسات ا�ولیة إالقلميیة والقاریة 
مهنا ٔ�صبحت تتوسع وت��وع ؤ�صبح لها قوة مؤسساتیة ضاغطة، فال ميكن 
�لمغرب ٔ�ن �كون رائدا ٔ�و �كون م�عشا بقوة دا�ل ٕافریق�ا ؤ�ن ال �كون 

  .�ارج م�ظمة إالحتاد إالفریقي
لعضویته بدا�ل هاته املنظامت هو يشء  �سعا، ٕا�ادة اك�ساب املغرب

  .طبیعي هو يشء طبیعي ق�ل ٔ�ن �كون حقا � ٔ�نه دو� ٕافریق�ة
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 38دو� ٔ�و ٔ�زید من  38الیوم ٔ�صبح واج�ا �لیه ٔ�ن یلتحق ٕ�خوانه، 
دو� تنادیه بتوق�عات مك�وبة، وتنادیه لاللت�اق هبا ٔ�ن هناك ورشا �بريا 

  .عه واملغرب یدعو ٕاىل رفعهحتدي �بري، البد ٕالفریق�ا ٔ�ن �رف
�ارشا، ٔ�ن الس�یاسة ا�بلوماس�یة اليت یقودها صاحب اجلال� الیوم، 
ويه �رهنت �ىل ٔ�هنا رائدة وقویة يف الس�نوات أ��رية، وملس�نا جتارب 
الك�رية لقادة أ�فارقة مع حتراكت وم�ادرة �ال� امل�، واكنت نتاجئ �هرة 

  .�ىل لك املس�تو�ت
ٔ�ن حنيي هذا ا�هود ؤ�ن نق�ض �لیه ؤ�ن نعمل من ٔ��ل كربملان، البد 

  .ٔ�ن �س�متر و�كرب بقوة
د�ل  2امسح يل، الس�ید الرئ�س، �يق عندي  -.. �ارشا، طبعا دعوة

�� للك هذه أ�س�باب وأ�س�باب أ�خرى اليت الزمن مل  -أ�س�باب 
�سمح بذ�رها، فٕان مجموعتنا طبعا س�تصوت �ٕالجياب وبقوة، وت�ٔ�ذ بید 
الس�ید الوز�ر وأ�عضاء الفا�لني يف ا�بلوماس�یة املغربیة، وخصوصا �الل 

  . الس�نوات أ��رية
  .اوشكر

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ق�ل املرور ٕاىل معلیة 
تفا�ل مع التصویت، ٔ�دعو الس�ید وز�ر اخلارج�ة احملرتم لتناول اللكمة رمبا �ل 

  .مدا�الت رؤساء الفرق وا�مو�ات تفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید صالح ا��ن مزوار، وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدتني الوز�رتني، 

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لیة والفعالیة اليت حترك هبام ٔ�ود بدایة ٔ�ن ٔ�حيي الروح الوطنیة العا
جمليس النواب واملس�شار�ن مبجرد ما �ال صوت نداء الوطن، ا�ي 
اس�تدعى املبادرة بدون ت�ٔ�ري ٕاىل املصادقة �ىل القانون الت�ٔس�يس لالحتاد 

  .إالفریقي
ٕان إالجامع احلاصل الیوم، وق�� إالجامع احلاصل يف جملس النواب 

ح�� یتعلق أ�مر �لقضا� الوطنیة الكربى، �ٔ�مس، لت�ٔ�ید �دید �ىل ٔ�نه 
نتحرك مجیعا جسدا وا�دا وصفا مرتاصا وراء صاحب اجلال�، نرصه هللا، 

  .ونعطي بذ� منوذ�ا ساطعا ملعىن أ�مة، ملعىن الوطنیة وملعىن املغرب
مفنذ ٔ�ن �در �ال� امل� ٕاىل اختاذ قرار اس�ت��اف شغل عضویة بالد� 

ق�ة القاریة، وصوال ٕاىل تعل�ته أ��رية ل�رسیع ٕاجناز يف املؤسسة إالفری 
املسطرة القانونیة اخلاصة �ملصادقة، ٔ�درك امجلیع ٔ�ن املغرب بصدد ٕاجناز 

خطوة �رخيیة، �عتبارها تتوج مسار س�نوات طوی� من تقویة �الق�نا 
إالفریق�ة اليت مل تفرت یوما، ولكهنا عرفت غىن وزخام مشهود�ن م�ذ اعتالء 

  .ال� امل� عرش ٔ�سالفه املیامني�
يه كذ� خطوة �رخيیة �لنظر لطبیعة املر�� �ىل املس�توى إالفریقي 
و�ىل مس�توى ٔ�مهیة التك�الت يف �امل الیوم، بنفس القدر ا�ي اكن ف�ه 
قرار ��س�اب من م�ظمة الو�دة إالفریق�ة �د� �رخيیا هو ا�ٓخر، 

 احلرب الباردة اليت اكنت حتدد �لنظر ملمزيات ت� املر��، مر��
ا�متوقعات وفق تو�ه ج�و س�یايس �ل�ارطة العاملیة، تت�اوز م�طق 
التك�الت اجلغراف�ة وتغلب م�طق التقس��ت إالیدیولوج�ة، وهو ما یعين 
يف ا�هنایة ٔ�ن لك قرار �ك�يس مرشوعیته من الرشوط اليت ٔ�فرزته، ؤ�ن 

  .ت� الرشوط القراءة السلمية �س�تدعي دامئا اس�تحضار
م�اه كثرية جرت حتت جسور العامل طوال ثلث قرن ٔ�خوايت ٕاخواين، 
اهنارت فهيا مسلامت واح�لت ماكهنا ٔ�خرى، ف� بقي املغرب وف�ا الن�ئه 
إالفریقي وس�ندا ٕالخوته ؤ�صدقائه أ�فارقة، ما ٔ�ه� لیصبح الیوم فا�ال 

  .ٕافریق�ا ال ميكن جتاه� والقفز �ىل دوره
�لمغرب س�یاسة ٕافریق�ة واحضة املعامل مكمت� أ�راكن،  لقد ٔ�حضت

�شلك ٔ��د ٔ�معدة الس�یاسة اخلارج�ة لبالد� وٕا�دى زوا� عق�دهتا، ولعل 
من املسلامت ٔ�ن هذه الس�یاسة ل�ست ظرف�ة وال يه ولیدة تدبري ملف 
و�دتنا الرتابیة، بل يه جتس�ید لالن�ء أ�زيل واملصريي �لفضاء إالفریقي، ال 

ح�ث البعد اجلغرايف ولك�ه ان�ء �رخيي حضاري هو�يت واسرتاتیجي، من 
ف�ٔجماد �رخينا الوطين انب�ت يف الغالب أ�مع �ىل �ن�ء إالفریقي ومصري 
بالد�، �لقدر ا�ي �رتبط �نف�اح�ا �ىل العامل فهو �رتبط كذ� �ندماج�ا 

  .القاري إالفریقي
لبعض ٔ�وحض دلیل �ىل التوجس ٕان ردود الفعل امل�ش�ن�ة من طرف ا

من فعالیة هذه الس�یاسة و�ىل إالز�اج ا�ي �س��ه، �لام ٔ�ن س�یاسة بالد� 
ل�ست مو�ة ضد ٔ��د، بل يه ید ممدودة �لجمیع يف ٕاطار ا�رتام س�یادة 
ا�ول وو�دهتا الوطنیة والرتابیة ويف ٕاطار التعاون من ٔ��ل ٔ�ن �رفع 

ف�ات من التطاول �ىل �رام�ه املواطن إالفریقي رٔ�سه �الیا ویطوي ص
  .ومصاحله

و�لیه، فٕان ميض املغرب يف اس�ت��اف حضوره دا�ل إالطار املؤسيس 

��رتام �م لقوا�د املرشوعیة واملصادقة �ىل  - كام ت��عمت  -إالفریقي مت 

القانون الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي الیوم، ل�س معال مسطر� حفسب بقدر 

یة واحضة �ش�ٔن و�دة الصف ا�ا�يل و�دیة ما هو كذ� رسا� دبلوماس� 

  .بالد� املشهود لها �ل�ش�ث �ملرشوعیة وا�رتام الزتاماهتا

ٕان هذه اخلاصیة اليت رخسهتا الس�یاسة اخلارج�ة لبالد� ٔ�ي ال�ش�ث 

�ملرشوعیة وا�رتام �لزتامات يه اليت جعلت ا�ول الشق�قة والصدیقة 

وكام  - املنتظم القاري، �یف ال تلح �ىل ٔ�ن �سرتجع املغرب موقعه يف
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واملغرب اكن من ٔ�وائل مؤسيس م�ظمة الو�دة  -ٔ�رشمت لكمك ٕاىل ذ� 

هتا الكربى اليت صنعت ٕاىل �انب قامات ٔ�خرى جزءا اإالفریق�ة وٕا�دى قام

  من �رخي ٕافریق�ا �اصة يف شقه التحرري؟

، ٕان هذه العنارص جممتعة، ٕاضافة ٕاىل الثقة اليت حيظى هبا املغرب

س�تجعل �س�ت�ابة لقرار اس�ت��اف شغل مقعد� يف ٕاطار مؤسيس قاري 

�الل القمة املرتق�ة يف هنایة هذا الشهر ب�ٔد�س ٔ��� ٔ�مرا من ق�یل حتصیل 

دو� ٔ��ابت  40ؤ�ننا جتاوز� ٕاىل �د الیوم ٔ�كرث من  خصوصا، احلاصل

لعمل حيتاج �ٕالجياب، والزال أ�ش�یاء �س�متر، ما س�یف�ح ٔ�مام�ا ٔ�فقا ٕاضاف�ا �

�لش�ا�ة والتدبري احملمك خلطواتنا واملسامهة امجلاعیة، معال �لتوجهيات 

  .امللك�ة السام�ة

  .وشكرا �ىل تعب��مك، وشكرا �ىل روحمك الوطنیة العالیة، شكرا لمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :��قل ٕاىل التصویت �ىل مرشوع القانونا�ٓن ن  ،مسحتوإاىل 
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

�كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ٕالجامع �ىل مرشوع  ،وبذ�
یوافق مبوج�ه �ىل القانون الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي،  01.17قانون رمق 

كام مت تعدی� �لربوتو�ول امللحق  ،2000یولیو  11يف ) التوغو(املوقع بلويم 
یولیو  11يف ) املوزم�یق(ومبابوتو  2003فربا�ر  3به، املعمتد ب�ٔد�س ٔ��� يف 

2003.  
  .شكرا لمك مجیعا �ىل مسامهتمك البناءة

 .ورفعت اجللسة


